PROLETARI

DIN

TOATE

ȚĂRILE, UN IȚI-VĂ!
în ziarul de azi •:
• Dezbaterile recapitula
tive în învățămîntul politicoideologic — cadru optim
pentru cunoașterea profun
dă a politicii partidului,
pentru însușirea și apli
carea hotârîrilor Congresu
lui al Xll-lea • RUBRICILE
NOASTRE : Faptul divers ;
Cum sînt șoluționate scri
sorile oamenilor muncii ? ;
Sport; Răsfoind presa străi
nă ; De pretutindeni

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul XLIX Nr. 11754

Vineri 6 iunie 1980

6 PAGINI - 30 BANI

PRIMIȚI CU SENTIMENTE DE PROFUNDĂ STIMĂ Șl ÎNALTĂ PREȚUIRE

Tovarășul Nicolae Ceausescu si tovarășul Toăor Jivkov
au fust ieri oaspeți ai municipiului Cluj-Napoca
Călduroase manifestări consacrate prieteniei trainice și colaborării multilaterale

româno-bulgare, cărora actualul dialog la nivel inalt le deschide noi și ample perspective
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România,
și tovarășul Todor Jivkov,
prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului
Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al
Republicii Populare Bulga
ria, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu și tova
rășa Liudmila Jivkova au
făcut o vizită, în cursul zilei
de joi, în municipiul ClujNapoca.
La această vizită au luat
parte tovarășii llie Verdeț
și Stanko Todorov, alte
persoane oficiale române
și bulgare.
La plecarea spre - Cluj-Napoca, pe
aeroportul Otopeni se aflau membri
și membri supleanți ai Comitetului
Poliție Executiv al C.C. al P.C.R.,
membri ai guvernului, alte persoane
oficiale.
Populația municipiului Cluj-Napoca
— puternic centru industrial, stră
veche vatră de cultură și civilizație
românească — a făcut tovarășilor
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov,
tovarășelor
Elena
Ceaușescu
și
Liudmila Jivkova o primire caldă
și entuziastă. Asemeni întregului
nostru popor, oamenii muncii de pe
acesțe meleaguri — români, maghiari
și de alte naționalități — au dat
expresie bucuriei de a-i avea ca
oaspeți dragi, și-au manifestat satis
facția pentru noul dialog la nivel
înalt româno-bulgar. menit să înscrie
o nouă și strălucită pagină jn cro
nica relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre partidele, țările și po
poarele noastre.
Aeroportul Someșeni — unde a
avut loc ceremonia sosirii in muni
cipiul Cluj-Napoca — este împodo
bit sărbătorește. Pe frontispiciul clă
dirii se află portretele tovarășilor
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov,
încadrate de drapelele de stat ale ce
lor două țări. Pe o mare pancar
tă purpurie se poate citi, in limbile
română și bulgară : „Trăiască prie
tenia și colaborarea multilaterală
româno-bulgară !“.
în întîmpinarea Inalților oaspeți
au venit mii de oameni ai muncii
din unitățile economice și socialculturale ale municipiului, precum
și din comunele și satele învecinate.
Ora 10,15. Aeronava prezidențială
aterizează. în aclamațiile și aplau
zele celor prezenți. din avion coboară
tovarășii
Nicolae
Ceaușescu
și
Todor Jivkov,
tovarășele Elena
Ceaușescu și Liudmila Jivkova,
celelalte , persoane oficiale române
și bulgare. O gardă militară prezintă
onorul.
în numele tuturor cetățenilor mu
nicipiului si județului, inaltii oaspeți
sint salutați de tovarășul Ștefan
Mocuța. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim-secretar al comitetului
județean de partid, președintele Con
siliului popular al județului Cluj, de
alti reprezentanți ai organelor locale
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NOUL MECANISM
ECONOMICO-FINANCIAR
înseamnă, mai presus de orice, răspundere
pentru realizarea producției fizice, creșterea
producției nete, a rentabilității și beneficiilor
Cu consecventă, in ultimul timp
secretarul general al partidului. to
varășul Nicolae Ceausescu, a subli
niat importanta cu totul deosebită pe
care o are aplicarea corectă, neabă
tută a principiilor fundamentale ale
noului mecanism economico-financiar
atît la nivelul fiecărei întreprinderi,
cit și la nivelul râmurilor și al întregii
economii naționale. Această cerință
de ba,ză a fost situată din nou în cen
trul atenției la recenta Consfătuire
de lucru de la C.C. al P.C.R. Cu
acest prilej, tovarășul NICOLAE
CEAUSESCU, secretarul general al
partidului, a subliniat cu toată clari
tatea : „Noul mecanism
presupune
autoconducere muncitorească si autogestiune, presupune, inainte de toate,
realizarea producției, creșterea pro
ducției nete, a rentabilității si a
beneficiilor — si asigurarea, pe această bază, de fonduri suplimentare
pentru participarea la beneficii. Or,
multi au înțeles că toate problemele
mecanismului economic se reduc nu
mai la participarea la beneficii. Pen
tru unii, problema este cum se poate
ob(ine suplimentar, ceva în plus pen
tru fondul de premiere de la sfirsit
de an. chiar în condițiile nerealizării planului, a rentabilității, a pro
ducției nete, a beneficiilor... Din toa
te acestea am ajuns la concluzia că,
de fapt, nu este înțeles noul meca
nism economic, nu sînt înțelese prin
cipiile acestui mecanism, nu sint în
țelese autoconducerea si autogestiunea. Unii au înțeles că li se dă drep
tul să cheltuiască fiecare cit vrea,
fără să dea socoteală nimănui, că pot
— chiar dacă nu si-au realizat obli
gațiile — să consume cît mai mult.
Nu acesta este noul mecanism eco
nomic !“
Așa cum a fost conceput de parti
dul nostru, pe baza hotărîrilor Ple
narei C.C. al P.C.R. din martie
1978, esența-esentelor noului me
canism, scopul
fundamental ur
mărit constau tocmai in întărirea
răspunderii fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii în realizarea produ
selor de care are nevoie economia
națională, la un nivel tehnic si cali
tativ superior, cu minimum de chel
tuieli materiale, financiare si de forță
de muncă, cu eficientă economică ri
dicată. Practica a dovedit, in răstim
pul care a trecut de la introducerea
noului mecanism economico-financiar.
că numai prin acțiunea stăruitoare și
plină de răspundere a fiecărui colec
tiv. in spiritul acestor exigente, numai
prin functionarea riguroasă a fiecă
ruia dintre elementele sale, numai
prin folosirea cu pricepere si răspun
dere a pirghiilor economico-financiare, rezultatele fiecărei unitâti, ca
și pe ansamblul economiei, pot fi cele
scontate. Nu putem avea mai multe
bunuri materiale decit cele pe care
le realizăm prin munca noastră,
prin îndeplinirea ritmică si la toate
sortimentele a planului la producția
fizică ; nu putem avea cistiguri mai
mari, un venit national mai mare
fără un efort conștient, susținut in
fiecare unitate, la fiecare loc de mun
că, pentru realizarea producției nete

planificate, pentru reducerea cit mai
substanțială a cheltuielilor materiale,
pentru sporirea continuă a beneficii
lor. prin folosirea cu maximum de
economicitate a mijloacelor materiale
si financiare încredințate de socie
tate spre administrare. Cu alte cu
vinte. nu putem progresa pe o altă
bază sănătoasă decit desfăsurind in
fiecare unitate, in fiecare ramură, o
activitate eficientă, rentabilă, care
asigură resursele necesare pentru
dezvoltarea generală a societății,
pentru lărgirea producției, pentru
modernizarea zestrei tehnice a intreprindetilor, pentru ridicarea nivelu
lui de trai al oamenilor muncii.
Să ne oprim la cîteva probleme
majore care s-au desprins din anali
zele și controalele efectuate de orga
nele financiar-bancare intr-o serie de
întreprinderi industriale cu privire
la modul in care se aplică prevede
rile noului mecanism economico-fi
nanciar.
O primă concluzie : noul mecanism
economico-financiar a creat premi
sele necesare pentru stimularea si
mobilizarea. colectivelor din unitățile
economice în exercitarea cu răspun
dere și eficientă sporită a atributelor
autoconducerii muncitorești si autogestiunii economico-financiare, pen
tru gospodărirea cu chibzuință a re
surselor tehnice si materiale de care
dispun. Astfel. în unitățile economice
si centralele care si-au asigurat con
diții pentru îndeplinirea ritmică a
producției fizice planificate in struc
tura sortimentală stabilită, precum ți
pentru înfăptuirea riguroasă a sarci
nilor de reducere a cheltuielilor ma
teriale la 1 000 lei productie-marfă.
actionind pîrghiile specifice noului
mecanism in folosul ridicării eficien
tei producției, rezultatele au fost din
tre cele mai bune, mareînd un ade
vărat salt calitativ în desfășurarea
activității economico-financiare. , Bunăoară. la întreprinderile ,.ProgresulnBrăila, „Independenta“-Sibiu. între
prinderea chimică Dudești. întreprin
derea de stofe ..Dorobantul“-Ploiesti.
organizațiile de partid, consiliile oa
menilor muncii au abordat cu seriozi
tate problemele introducerii noilor
indicatori de plan, iar rezultatele bune
nu s-au lăsat așteptate. Aceste uni
tăți au sporit an de an producția
netă, au redus cheltuielile materiale
la 1 000 lei producție-marfă, obținind
astfel beneficii tot mai ridicate.
Cu toate acestea. într-o serie de
unităti. centrale sau ministere se ac
ționează incă prea lent pentru apli
carea în practică a noului mecanism
economico-financiar. pentru așezarea
fermă a întregii activități ne prin
cipii. economice. . pentru afirmarea
plenară a autoconducerii muncitorești

Vasile MANOLESCU
Ion MITRACHE
controlori financiari de stat
la Curtea Superioară
de Control Financiar
(Continuare în pag. a Il-a)
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La sosirea pe aeroportul Someșeni — urole și aclamații pentru prietenia româno-bulgară

de partid șl de stat, de personali
tăți ale vieții
sociale și culturalștiințifice din localitate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Todor Jivkov trec apoi in re
vistă garda de onoare.
în spiritul ospitalității românești,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov, tovarășele Elena
Ceaușescu și Liudmila Jivkova sint
invitați să guste, după datina stră
bună a locurilor, din piinea, sarea și
vinul acestor plaiuri transilvane.
Grupuri de tineri și tinere oferă înalților oaspeți frumoase buchete de
flori. Pe tot parcursul ceremoniei
sosirii, oameni ai muncii prezenți
la aeroport au adresat urări de bun
venit distinșilor oaspeți, aclaminid cu
insufletire pentru prietenia dintre
țările, partidele și popoarele noastre.
Din mii de piepturi au răsunat nu
mele devenite simbol al prieteniei
româno-bulgare : „Ceaușescu — Jiv
kov
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Todor Jivkov. «tovarășa
Elena Ceaușescu si tovarășa Liudmi
la Jivkova au răspuns cu cordialitate
acestei calde manifestări de simpatie.
Coloana oficială de mașini s-a în
dreptat apoi spre partea de nord a
municipiului, în noua zonă industria
lă. unul din obiectivele înscrise in
programul vizitei.
De-a lungul întregului traseu, pe
largile artere de circulație ale muni
cipiului, zeci de mii de cetățeni ai
municipiului, tineri si virstnici. femei

si bărbați, români, maghiari si ger
mani, mulți dintre ei purtind portre
te ale tovarășilor Nicolae Ceaușescu
și Todor Jivkov, stegulețe române și
bulgare, conferă entuziastei primiri
pe care o fac oaspeților caracteristi
cile unei mari și frumoase sărbători
populare.
Din mașina deschisă, tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov
răspund cu bucurie ovațiilor și
uratelor mulțimii, care îi intîmpină
pretutindeni cu flori, cu cintece. dan
suri și frumoase alegorii coregrafice,
executate cu măiestrie și virtuozitate
de grupuri de artiști amatori și pro
fesioniști, de șoimi ai patriei și pio
nieri, elevi, studenți și sportivi.
Vizita la Cluj-Napoca începe în
zona industrială Someș-Nord. unde,
la indicația secretarului general al
partidului,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. s-au înălțat moderne în
treprinderi producătoare de utilaje
și instalații pentru industria siderur
gică și metalurgică, utilaje și echi
pamente termoenergetice, mașini de
rectificat, utilaje pentru industria
alimentară.
materiale
sinterizate.
destinate electrotehnicii și elec
tronicii.
piese auto, unităti de
cercetare și inginerie tehnologică și
de învățămînt. Această nouă platfor
mă. aflată încă în plin proces de
dezvoltare, deține de pe acum o im
portantă pondere in producția indus
trială a municipiului, constituind,
totodată, o reprezentativă și elocven
tă mărturie a materializării concep

tului științific al partidului nostru,
privind adincirea integrării invătămîntului cu cercetarea și producția.
Ridicarea acestei importante cetăti
industriale ilustrează în mod preg
nant justețea politicii partidului, ca
pacitatea orînduirii noastre socialiste
dc a asigura o dezvoltare economicosocială armonioasă tuturor zonelor
tării, de a înfăptui și pe această bază
o deplină și reală egalitate în drep
turi pentru toți locuitorii patriei,
români, maghiari, germani și de alte
naționalități.
La
sosirț-,
tovarășii
Nicolae
Ceaușescu și Todor Jivkov, tovară
șele Elena Ceaușescu și Liudmila
Jivkova, ceilalți oaspeți au fost sa
lutați cu deosebită căldură de tova
rășii Ion Avram, ministrul industriei
construcțiilor de mașini. Constantin
Crișan, prim-secretar al Comitetului
municipal Cluj-Napoca al P.C.R.,
Gheorghe Pardi. directorul Combi
natului de utilai greu, de reprezen
tanți ai consiliului oamenilor muncii.
Mii de muncitori constructori și spe
cialiști care lucrează în unitățile de
pc platformă ovaționează pentru
prietenia româno-bulgară. O forma-.
țiune alcătuită din membri ai gărzilor
patriotice și ai detașamentelor de
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei a prezentat onorul. Ti
nere și tineri, muncitori oferă tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și Todor
Jivkov, tovarășelor Elena Ceaușescu
și Liudmila Jivkova buchete de fiori.
Gazdele invită pe oaspeți să vi

ziteze Combinatul de utilaj greu,,
unitatea de bază a platformei, ale'
cărei lucrări de construcție au
inceput cu patru ani in urmă,
in prezenta
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu. Vizita incepe la fabrica
de utilaje termoenergetice, unde se
realizează diferite tipuri de cazane
și alte agregate, după concepția spe
cialiștilor institutului de profil din ca
drul aceleiași platforme. Liniile auto
mate cu comandă-program. contro
lul calității sudurii cu afișaj pe
ecran de televiziune cu circuit în
chis, standul de probă cu aparatură
ultramodernă oferă oaspeților posi
bilitatea de a cunoaște gradul inalt
de tehnicitate al întreprinderii.
Pe parcursul vizitei, specialiști ai
fabricii si ai institutului de cercetări
fac cunoscute tovarășului
Nicolae
Ceaușescu și tovarășului Todor Jiv
kov realizările obținute in direcția
producerii de agregate energetice cu
parametri superiori, preocupările co
lectivului de a găsi soluții tehnologice
avansate pentru folosirea tot mai
largă a combustibililor inferiori si
reducerea consumurilor. In acest con
text. ei prezintă citeva din ultimele
realizări. între care cazanul de. abur
care folosește drept combustibil de
șeuri de lemn și cazanul care utili
zează praf de lignit. Ei arată, de
asemenea, că randamentul cazanelor
fabricate aici este de circa 80 la sută.
(Continuare in pag. a tll-a)

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
Din veștile transmise ieri dc corespondenții „Scînteii“
JUDEȚUL BACĂU :
28 de întreprinderi
cu planul cincinal
îndeplinit
Antrenate intr-o intensă si crea
toare activitate productivă pentru
înfăptuirea exemplară a sarcinilor de
plan, colectivele de muncă din in
dustria județului Bacău înscriu, zi
de z.i. noi și însemnate succese in
întrecerea socialistă. Astfel, pină la
această dată. 28 de colective de mun
citori. ingineri și tehnicieni din în
tregul județ au raportat îndeplini
rea. inainte de termen, a prevederi
lor actualului cincinal. între acestea
se numără cele de la întreprinderea
metalurgică. întreprinderea de con
fecții.
întreprinderea de postav
..Proletarul" din Bacău', întreprinde
rea de postav Buhuși. Întreprinde
rea de utilaj
chimic Borzești.
Calculele estimative relevă că pină
la finele anului in curs aceste uni
tăti vor livra, peste plan, utilaje
chimice, armături industriale din

fontă, energie electrică, cherestea $1
alte produse a căror Valoare se va
ridica la circa 8 miliarde lei. (Gheorghe Baltă).

CHIMIȘTII DIN ORAȘUL

VICTORIA :
Suplimentar la export
Chimiștii din Orașul Victoria și-au
propus ca obiectiv central pe agen
da de lucru din acest an perfecțio
narea activității de export, punînd
accentul pe ridicarea nivelului cali
tativ al produselor și alinierea lor
la parametrii celor mai bune pro
duse similare din străinătate, pe în
cheierea din timp a contractelor cu
beneficiarii externi, organizarea și
urmărirea temeinică a producției
destinate exportului și livrarea ei
ritmică, in raport cu cererile par
tenerilor. Toate acestea au permis
chimiștilor din Orașul Victoria să li
vreze suplimentar, de la începutul anului. la export o producție in va
loare de 7,7 milioane lei-valută. (Ni
colae Moca nu).

PAROȘENI :
Randamente sporite
în abataje
La întreprinderea minieră Paroșeni, una dintre cele mai mecanizate
unități miniere din Valea Jiului,
s-au obținut in acest an, in fiecare
lună, ritmuri înalte in creșterea pro
ductivității muncii. Printre brigăzile
cu cele mai mari realizări se numără
formațiile conduse de comuniștii Titu
Teancenco și Francisc Fozakoș, care
obțin intre 15 și 20 tonă cărbune pe
post, unele dintre cele mai mari pro
ductivități pe bazinul carbonifer al
Văii Jiului. Colectivul minei a reali
zat de la începutul anului și pină în
prezent peste plan aproape 6 000 tone
de cărbune. (Sabin Cerbu).

ARAD :
Aproape
1 000 de apartamente noi

In timpul vizitei la întreprinderea „Unirea"

La Combinatul de utilaj greu

Zestrea edilitară a bătrînului oraș
de pe Mureș s-a îmbogățit zilele
acestea cu citeva blocuri noi date în
folosință. Este vorba de blocurile 123,
195, 225, 216, 211 și 215, situate în
noul și modernul cartier Micălaca.
In final, acesta va însuma aproape
24 000 de apartamente. De la începu
tul anului și pină in prezent. Între
prinderea de construcții montaj a ju
dețului a predat beneficiarilor aproa
pe 1 000 de apartamente, cu 82 de
apartamente peste prevederile
de
plan. După cum ne spunea tovarășul
loan Vuia, secretarul comitetului de
partid pe intreprindere. din planul
trimestrului III. alte 209 apartamente ridicate la roșu iși așteaptă in curind finisarea. (Mircea Dorgoșan)
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La oțelăria electrică nr. 2 a Combinatului siderurgic Hunedoara, un succes remarcabil

IN LUNA MAI - PRODUCȚIE RECORD DE OȚEL
Recent, o informație publicată
in ziarul „Scintela" anunța că oțelarli hunedoreni au realizat pină
la Începutul acestei luni, peste
prevederile planului, 10 000 tone
oțel, mai mult de jumătate din an
gajamentul anual. Printre colecti
vele de oțelari care au asigurat
obținerea acestui succes se numă
ră și cel al oțelăriei electrice nr. 2,
care, in luna mai, a obținut o pro
ducție record, depășind planul cu
2 200 tone oțel de bună calitate, în
condițiile obținerii unor importante
economii de energie electrică și
electrozi. în acest fel a fost mar
cată atingerea parametrilor proiec
tați.
— Tinărul nostru colectiv, care
se confrunta cu unele greutăți la
începutul activității sale, și-a mo
bilizat toate forțele pentru a rezol
va cit mai rapid toate problemele
producției — ne-a spus ing. loan
Ciorolanu, șeful secției. Cele două
cuptoare de cite 100 tone, de con
cepție românească, au necesitat
anumite perfecționări. Ele ap so
licitat din plin capacitatea profe
sională a proiectanților și specia
liștilor noștri. Au fost zile și nopți
de muncă încordată, în care oțe
lari, maiștri, cadre tehnice au su
pravegheat fără întrerupere mer
sul cuptoarelor. Succint, așa se
explică succesul atingerii în luna
trecută a parametrilor
proiectați
pentru sortimentele actuale de oțe
luri pe care le producem.
în discuții cu oțelari, șefi de
echipe și maiștri am derulat fil
mul evenimentelor care au pregă
tit importanta realizare pe care
am anunțat-o la început. Prima
condiție pe care trebuiau s-o asi
gure era „fiabilitatea" cuptorului,
adică asigurarea simultană a tutu
ror calităților tehnice. Concret, une
le elemente componente ale insta
lațiilor au fost reproiectate și recon
struite „din mers", după ideile și
experiența reieșite în timpul exploa-

tării. întregul combinat le-a sărit
în ajutor. Oțelari cu o înaltă cali
ficare și experiență, energeticienl,
turnători. proiectanți, specialiști
de la „IPROMET" București ș-au
aflat mereu, ziua și noaptea, lingă
cuptoare, rezolvind problemele cu
rente de fabricație, perfecționînd
neîncetat sisteme de lucru, dispo
zitive, instalații. Un fapt, aparent
mărunt, ni s-a părut semnificativ
pentru spiritul de conlucrare ce a
existat aici intre oameni de aceeași
meserie ; astfel, d^și la Hunedoara
se obținuse cea mai mare produc
ție cu acest tip de cuptor, oțelarii
de aici s-au consultat cu oțelarii
din Tirgoviște și cu cei din Cimpia
Turzii. din Călărași și din alte părți
ale țării, unde s-au dat sau se vor
mai da în funcțiune asemenea cup
toare, invățînd din experiența lor.
După cum se știe, teoretic, cup
toarele electrice de 100 de tone au
un mare randament, ele permițînd
să se elaboreze cantități sporite- de
metal in șarje cu durată scurtă.
Dar. practic, utilizarea lor la întrea
ga capacitate cere o bună pregă
tire profesională a oamenilor, stăpînirea perfectă a încărcării corec
te a cuptorului. Sint cerințe care
condiționează in bună măsură rea
lizarea fiecărei șarje intr-un timp
cit mai scurt, pentru sortimentul de
oțel planificat și, totodată, crește
rea durabilității zidăriei cuptoare
lor. Ce s-a făcut în această pri
vință la oțelăria electrică nr. 2 de
la Hunedoara 1
Ținind seama de condițiile reale
de aprovizionare cu fier vechi, s-a
adoptat sistemul de încărcare a
cuptorului din trei părți : prima
încărcare a cuptorului se realizea
ză cu 60—75 tone, in funcție de
calitatea încărcăturii și sortimen
tul de oțel planificat a fi elaborat.
Următoarele două încărcături sînt
mai mici, dar în părți egale, în
care se adaugă și varul necesar.
Apoi, regimul electric este condus
in așa fel incit prin topirea unei

încărcături să se asigure spațiul
necesar „porției" următoare, dar
fără a se lăsa1 descoperită zidăria.
Prin acest mod de încărcare a cup
torului și de conducere a regimu
lui termic, lesne de realizat de
fiecare oțelar bine calificat, a cres
cut durabilitatea pereților cuptoru
lui de la 30—40 de șarje la 90—100
de șarje. Și aceasta doar cu în
treținerea obișnuită : după fie
care evacuare se face „tratamen
tul" normal cu dolomită. magnezită și, atunci cind este ne
voie. se aplică și metoda toreretării. Foarte importantă este utili
zarea unui regim adecvat in peri
oada de după topire, cind trebuie
să se lucreze cu arcuri, neradiante
și cu o cantitate suficientă de
zgură care să realizeze efectul de
ecranare, de protejare a zidăriei.
Oțelarii de aici realizează faza
tehnologică de oxidare — dezoxidare — aliere intr-un cit mai
scurt timp, utilizînd oxigenul in
suflat in baie, atît pentru econo
misirea energiei electrice, cit și din
motive tehnologice. Așa s-a ajuns
să se elaboreze șarje in numai 4
ore și chiar în 3 ore și jumătate.
Dintre perfecționările construc
tive ce au fost aduse amintim con
fecționarea unor panouri și apli
carea lor pe cuvă cu ajutorul unui
mortar termoconductor. care asi
gură răcirea suplimentară a cuvei
cuptorului și face ca zidăria să su
porte mai bine perioadele foarte
calde. Desigur, au fost aduse Și
alte îmbunătățiri la utilajele șl in
stalațiile ce deservesc cele două
cuptoare.
Din discuțiile cu oțelarii de aici
am reținut că au însă și neajun
suri pentru eliminarea cărora
n-au primit sprijinul necesar din
partea ministerului de resort. Des
pre ce este vorba ? Funcționa
rea cuptoarelor la parametrii pro
iectați necesită respectarea unui
ritm constant de aprovizionare cu
materiale și de deservire cu utili-

0 EXPERIENȚĂ, UN ÎNDEMN
PENTRU REDUCEREA
MAI ACCENTUATĂ A IMPORTURILOR
niului lor de utilizare. Atit coloranții
Ani în șir. coloranții s-au numărat
aflați in fabricație și chiar cei noi
printre produsele cu pondere Însem
asimilați
(prin combinarea, modifi
nată în importul tării noastre, grecarea structurii compoziției sau prin
vind asupra cheltuielilor valutare.
aplicarea unor tehnologii; adecvate)
Spunem „s-au nUmărăt". deoarece pe
se pot folosi cu efecte, uneori spec
baza indicațiilor conducerii partidu
taculoase. și în alte sectoare decit in
lui. in ultimii ani s-a trecut in mod
dustria textilă. Bunăoară, coloranții
hotărit la restringerea importului de
de tip „Microdis". utilizați inainte
coloranți prin înlocuirea lor cu conumai
la imprimări textile, se utili
loranti fabricați in tară,
zează acum si la vopsirea pielii sin
— Sarcina pusă în fata noastră de
tetice. La fel și coloranții direcți și
tovarășul Nicolae Ceausescu, de a
acizi, folosiți în mod tradițional la
produce în tară coloranții necesari
vopsirea firelor de lină și bumbac,
economiei naționale, am privit-o și o
in urma modificării structurii și, a
privim cu întreaga răspundere, ne-a
amestecului cu alți 1 coloranți. au
spus inginerul Dumitru Dobrescu. di
început
să fie aplicați pe- scară din
rectorul întreprinderii „Colorom" din
ce în ce mai largă in industria de
Codlea, unitate care asigură aproape
prelucrare a temnului: el formează o
90 la sută din producția;internă de co
cjșsă aparte de coloranți. cohwusă
lorantă Si aceasta deoarece ritmul de
din 35 de sortimente, care au înlocuit
dezvoltare a industriei ușoare, in ge
complet importul acestui tip de coloneral. și a celei textile, in special,
ranți.
este foarte ridicat, structura produc
— Un mare pas în restringerea im
ției cunoscînd un accelerat proces de
portului — ne-a spus inginerul Duînnoire. Evident, nu a fost ușor să
asimilăm in fabricație intr-un timp
foarte scurt noi sortimente de colo
rant:. dar fiecare succes a întărit în
La întreprinderea
crederea în propriile forțe, ne-a sti
mulat să perseverăm pe acest drum.
Bătălia pentru asimilarea de noi
,,Colorom“-Codlea
colorant! în producția internă a în
semnat, de fapt, restructurarea pro
gramelor de cercetare și producție
întocmite inițial, reconsiderarea unor
mitru Radu, șeful laboratorului de
tehnologii, fluxuri si capacități de fa
aplicare a coloranților — l-a constibricație. Măsurile Întreprinse si-au ...tujt realizarea de către colectivul în
găsit concretizarea nul nurnai în rea
treprinderii noastre — pe baza cer
lizarea unor noi sortimente și clase
cetărilor'proprii — a coloranților „Cotdo coloranți. cu caracteristici compe
testren". aduși, pină nu de mult, in
titive. care au eliminat importul pro
cantități apreciabile din import. Reduselor străine similare, dar și în
zul țațele obtinute oină acum ne dau
dezvoltarea — în multe cazuri cu
garanția că. începînd cu semestrul
forțe proprii — a capacităților de
doi din acest an. tara noastră va pu
cel
producție existente. Exemplul
tea renunța la importul coloranților
mai concludent pentru a intelege
similari, iar pînă la finele anului să
se acopere in întregime necesitățile
efectele acestei ample acțiuni il con
stituie faptul că asimilarea unui
economiei naționale la această tlasă
mare număr de sortimente noi s-a
de coloranți.
Este de relevat că. in permanență,
desfășurat în paralel cu creșterea
producției întreprinderii într-un ritm
în acest efort de reducere a importu
mediu anual de 36 la sută, in condi
rilor. unul din obiectivele esențiale
țiile sporirii forței de muncă doar eu
aflate in atentie il constituie calita
2.5 la .sută anual. Străduințele și
tea. O dovadă că se acționează cu
eforturile creatoare depuse au făcut
răspundere in acest sens sint apre
ca an de an să fie tot mai mare con
cierile bune de care se bucură colo
tribuția colectivului acestei unități la
ranții purtind marca „Colorom" în
reducerea importurilor de coloranți :
rindul beneficiarilor din tară, ca si
în 1977 — cu 41 milioane lei-valută,
solicitările in volum tot mai mare de
în 1978 — cu peste 50 milioane leicoloranți la export. Numai în patru
Valută. în 1979 — cu . 60 milioane
luni din acest an, exportul de cololei-valută. iar in I960 — cu 65 mi
ranti românești s-a ridicat la 15 mi
lioane lei-valută.
lioane lei-valută.
Sarcinile din acest an sînt mobili
Tot ce au obținut oamenii muncii
zatoare. Pentru realizarea lor se ac
din acest sector in domeniul lărgirii
ționează în două direcții Principale:
necontenite a gamei de coloranți. in
asimilarea unor noi sortimente si cla
scopul restringerii importurilor, este
se de coloranți cu caracteristici noi
rezultatul abnegației și dăruirii lor
Și extinderea domeniului de utilizare
în muncă, al competentei cu care au
a coloranților aflati în fabricație, ca
acționat muncitorii și specialiștii atît
și a celor noi, la o gamă de produse
în domeniul cercetării, cit si al nrotot mai largă. în primul caz. conti
ducției. O reflectare a acestei compenuă cu stăruință acțiunea de fabri
tente o constituie si măsurile initiate
care a unor coloranți pentru vopsirea
de chimiștii din Codlea, ne umerii
țesăturilor din fibre și fire sintetice :
cărora a apăsat si apasă cea mai
pollesteri, P.N.R., relon etc. Pentru
grea sarcină în această privință. Asa
realizate» programului stabilit in acum ne-a spus Ioan Mihai, inginer
ceastă privință, întreprinderea dispu
principal in cadrul serviciului tehnic,
ne de baza tehnlco-materială necesa
chimiștii din Codlea au reușit, prin
ră fabricării coloranților de dispersie.
măsurile luate, să adapteze intr-un
Ca urmare, intr-un interval scurt au
timp foarte scurt o serie de capaci
putut fi insușite în fabricație circa
tăți si tehnologii la condițiile cerute
50 du sortimente din această clasă.
de noile produse, fără ca fabricația
Dintre cele realizate în ultima pesă fie stinjenită. Iar uneori acest
tibadă enumerăm coloranții „Brun
lucru s-a făcut — pentru a răspunde
de dispersie 3 REL" și „Gri de disper
unor solicitări urgente, neprevăzute
sie NH“. care au o mare importantă
din timp — intr-un interval care in
economică, deoarece asigură vopsirea
urmă cu cițiva ani părea de dome
materialelor textile sintetice în toate
niul fanteziei. Și unul din exemplele
formele lor de prezentare : puf. pală,
— poate cele mai concludente în
fire, țesătură.
acest sens — îl constituie realizarea
coloranților „Oliv Terocel MW" *1
După cum spuneam, o altă sursă
„Kaki de cadă", solicitați urgent de
de reducere a importurilor de colo
industria textilă, care Încheiase un
rant! o constituie extinderea dome-

BOTOȘANI : Utilaj da înaltă tehnicitate
La întreprinderea de utilaje și
piese de schimb din Botoșani a
fost concepută și realizată prima
mașină românească de tesut pangtțct, utilaj de o mare complexitate
tehnică, adus pină acum din import. Mașina țese simultan pe
patru benzi cu o viteză de la 1000
pină la 2 000 bătăi pe minut, fapt
ce-1 conferă un Înalt grad de pro-

de
ductivitate. Sistemul automat
funcționare dă posibilitatea ca un
ce'
muncitor să poată supraveghea
puțin 4—5 mașini în timpul unui
schimb de lucru. Mașina a fost su
pusă spre testare la întreprinde
rea „13 Decembrie" din Timișoara,
unitate care a confirmat că utila
jul se comportă foarte bine și
poate fi introdus în fabricația de
serie. (Silvestri Ailenei).

. important contract de livrare a unor
produse la export cu termen foarte
scurt. .
în-spiritul indicațiilor -date de se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. la recenta
Consfătuire de lucru de la C.C. al
P.C.R.. cu privire la asimilarea în
fabricație a unei game cit mai largi
de produse necesare economiei na
ționale. pentru reducerea importuri1 lor, colectivul chimirștilor de la Cod
lea si-a propus ca in acest an să asigure suplimentar lărgirea paletei
colorlstlce cu 6 tipuri de coloranți
pentru mobilă, 5 tipuri pentru vopsi
tul pielăriei si 5 tipuri de interme
diari pentru coloranți de dispersie si
cationici.
Evident, cercetarea și realizarea
unor noi sortimente de coloranți con
stituie un proces complex, meticulos,
dificil. Dar el este condiționat nu
numai de existența unei baze tehnico-materiale moderne și bine pusă la
punct, ci și de eforturi umane, consi
derabile și. mai presus de. orice, de
pricepere,
pasiune.
perseverentă,
politică.
conștiință profesională si
Tocmai aceste calități ale colectivu
lui au fost hotărîtoare in obținerea
rezultatelor amintite. Se cuvine sub
liniat. totodată, că și beneficiarii au
înțeles sarcina realistă, mobilizatoa
re trasată de conducerea partidului
privind reducerea importurilor. Ei
au manifestat multă receptivitate
față de noije produse realizate în tară
și au participat cu întreaga răspun
dere la încercarea si utilizarea lor in
fabricație, eliminind reținerile
care unii le mai aveau pînă nu
mult fată de coloranții produși
tară. Și aceasta pentru că fiecare
convins că industria noastră de
loranti nu este cu nimic mai prejos
fată de performantele firmelor străi
ne cu renume.

Nicolae MOCANU
corespondentul

„Scînteii"

(Urmare din par. I)

si autogestiunii ‘economico-financiare.
Așa se explică faptul că in unitățile
care nu și-au îndeplinit integral sar
cinile de plan nici la producția fi
zică. nici la producția netă, nici la
beneficii, rigorile noului mecanism
economico-financiar s-au resimțit din
plin. în mod deosebit a fost afectată
autofinanțarea dezvoltării întreprin
derilor respective, precum si consti
tuirea fondurilor de dezvoltare la ni
velul centralelor. Practic, in cazul
unor nerealizări mal mari ale sarcinilor de plan la acești indicatori de
bază. s-a. aiuns
...
la..........
anumite
........ dereglări
financiare, cu influente negative in
lanț. Intervenția creditului bancar si
a dobinzilor penalizatoare s-a dove
dit in acest caz mai puțin eficace,
întrucit întreprinderile in cauză nu
Si-au putut redresa situația financiară
si nu au fost in măsură să rambur
seze creditele bancare contractate si.
implicit, să-si onoreze la timp si in
tegral obligațiile financiare fată de
unitățile furnizoare sau cu care cooperează.
în acest context, aducem în discutie. în primul rind. faptul că unele
Întreprinderi si centrale nu s-au desprins incă de metodele anacronice.
rutiniere de lucru si nu au acordat
importanta cuvenita fundamentării
riguroase si realizării neabătute a
sarcinilor de reducere a costurilor de
producție, nu au asigurat in acest
scop o colaborare susținută între ca
drele tehnico-ingineresti si cele eco
nomice. ceea ce a produs perturbările
la care ne-am referit în functionarea
normală a mecanismului economicofinanciar. De pildă, un control efectuat
recent a pus in evidentă că, in majo
întreprinderilor verificate,
ritatea
încă in faza de elaborare a planului
pe 1980 nu au fost stabilite condițiile
în care se vor putea încadra in sar
cina de reducere a costurilor de producție, ceea ce s-a resimțit apoi in
realizarea producției nete, a beneficiilor planificate, a autofinanțării
activității economice.
Mai mult, uneori s-a intrat în perioada de plan, pentru care erau prevăzuți o serie de indicatori mobilizatori. continuîndu-se să se lucreze

tăți. incit se impune cu acuitate eliminarea grabnică a dificultăților
generate de nedevierea liniei C.F.R,
călători Simeria — Hunedoara, de
nefinalizarea instalațiilor de oxigen
și de desprăfuire, a podurilor ru
lante pentru reparații și de slaba
aprovizionare a atelierului de înzidire cu materialele refractare
necesare.
Realizarea producției record din
luna mai, atingerea parametrilor
proiectați atestă înalta pregătire
profesională a oțelarilor hunedo
reni, capacitatea creatoare a pro
iectanților și specialiștilor români
care au conceput și perfecționat
cuptoarele electrice, dovedindu-se ■
încă o dată că, atunci cind există
preocupare și interes susținut, o
colaborare strînsă între factorii din
cercetare, proiectare, producție, se
pot realiza lucruri valoroase, se
pot depăși greutățile, problemele
ce apar în procesul de producție.
— Oțelarii noștri au în vedere
și alte îmbunătățiri și perfecționări
tehnologice care să permită obți
nerea unor performanțe tehnice și
mai inalte — ne-a spus tovarășul
Alexandru Mărgoi, secretarul or
ganizației de bază a schimbului D
al oțelăriei electrice nr. 2. Dezba
terea aprofundată, organizată în
secția noastră cu toți oțelarii, a
sarcinilor ce ne revin în lumina
exigențelor formulate de tovarășul
Nicolae C.eaușescu la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. al
P.C.R. ne îndeamnă să ne înzecim
eforturile pentru eliminarea nea
junsurilor și sporirea producției
fizice. Dispunem de toate condi
țiile pențru ca noi, oțelarii hune
doreni. să ne depășim angajamen
tele pe acest an, să punem în acest
fel o bază trainică pregătirii in
bune condiții a realizării planului
din primul pn al viitorului cinci
nal.

Sabin CERBU
corespondentul

„Scînteii"

SUCEAVA:
Recondiționarea
unor piese din import
Specialiștii Combinatului de celu
loză si hirtie din Suceava au obimporținut in ultima vreme
tante realizări pe linia reconditiohării unor piese de la agregatele din import, care pină
nu de mult erau trimise spre
a fi supuse acestei operațiuni
firmelor străine. De exemplu, recondltionarea in întreprindere a
valtului sugar de la presele infe
rioare ale mașinilor de hirtie costă
acum de 3.5 ori mai puțin. Tot
odată. costul recondiționării axului
melcat reductor a fost redus de'
aproape două ori. (Gh. Para scan).

Pe terenurile de lingă case,
în perimetrele orașelor

ClT MAI MULTE LEGUME!
La recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R.,
subliniindu-se necesitatea intensificării și realizării la timp
a lucrărilor de întreținere a culturilor, s-a indicat să să
aplice ferm măsurile stabilite privind cultivarea fiecărui
metru pătrat de pămint.
în ultima perioadă, consiliile populare și organizațiile
Frontului Democrației și Unității Socialiste din diferite
localități au inițiat acțiuni practice pentru identificarea
și atribuirea unor suprafețe de teren cetățenilor, care ur
mează a fi cultivate cu legume. Cit de puțin era — și încă
mai este — folosit pămîntul în orașe și comune rezultă
și din următoarele exemple. In numai citeva zile, tere
nurile atribuite cetățenilor din județul Brașov au crescut
de la 86 la 133 hectare. în curți și intravilane, in județul
Mureș au fost identificate 194 hectare de teren și s-au
realizat solarii pe 5 hectare. In județul Ialomița au fost
identificate si repartizate 247 hectare; Constanta — 239
hectare; Dolj — 212 hectare.; Iași — 161 hectare; Tulcea

Șimleu Silvaniei

— 133 hectare: Neamț — 127 hectare; Hunedoara — 106
hectare, iar in municipiul București — aproape 200
hectare.
în alte județe însă se acționează lent', se caută justifi
cări pentru a... justifica lipsa de inițiativă; Astfel de si
tuații nesatisfăcătoare există in județele Galați. Vîlcea,
Teleorman, Maramureș. Bacău. Covasna, unde suprafețele
identificate și atribuite pină acum spre a fi cultivate cu
legume sint reduse. Au oare organele respective din aceste
județe argumente pentru a privi in continuare pasiv o
astfel de situație criticabilă ? Greu de răspuns afirmativ de
vreme ce, in anii trecuți, unele dintre aceste județe au
apelat la alte județe, cu mai mult spirit gospodăresc,
pentru a le livra legume necesare consumului populației,
alimentației publice. Celor care caută să aducă justificări
le oferim, in rindurile de mai jos, două exemple de
oameni cu inițiativă, care au trecut cu hotărire de la
vorbă la faptă.

un oraș al grădinilor

Orașul Șimleu Silvaniei. județul
Sălaj, a devenit o adevărată grădi
nă. Ne susținem afirmația cu o ci
fră : 79 hectare cate formau altădată
curțile locuitorilor au fost transfor
mate în grădini de legume. Cultiva
rea terenurilor neproductive a in
ceput cu patru ani in urmă. Cum ?
în apropierea orașului se ridică „Mă
gura" — un deal de neasemuită fru
musețe. Pantele sale abrupte au fost
cultivate în trecut, dar odată cu tre
cerea multor oameni din agricultură
în industrie, ele au rămas nelucrate,
îndemnul conducerii partidului de a
se valorifica fiecare metru pătrat de
pămint a trezit un puternic ecou
printre locuitorii orașului. Multi si-au
îndreptat privirile spre „Măgura".
Primarul orașului. Ioan Pop. după ce
s-a sfătuit cu multi oameni, a pro
pus să se întreprindă o amplă ac
țiune pentru cultivarea dealului „Mă
gura". Pentru ca acțiunea să antre
neze cit mai multi locuitori, prima
rul a preluat o parcelă pe care să
o cultive. Exemplul i-a fost urmat
de sute de cetățeni care. în timpul
liber, au participat la lucrări de
combatere a eroziunii solului : unii
au executat cleonaje de nuiele,
alții au înălțat ziduri din piatră pen
tru a amenaja terase. Apoi au pre
gătit cu migală terenul si au plantat
legume, viță de vie. Acum sint plan
tate cu vită aproape 100 hectare, iar
cei care s-au apucat de lucru mai
devreme au cules în toamna trecută
multi struguri. Spre a putea transporta pînă sus. pe coaste. gunoi de
grajd si ană pentru stropit, au amenajat funiculare : instalații modeste,
dar eficiente.
Cu mult spirit gospodăresc sint
cultivate și curțile si grădinile locuitorilor din oraș, acțiune care a luat
amploare în primăvara aceasta,
Am vizitat acasă cițiva legumicultori. loan Pușcaș, din strada Simion Bărnutiu nr. 28. cultivă fiecare
palmă de pămint din jurul casei. Are
legume, porni fructiferi si flori.
„Nu-mi vine să las loc gol printre

straturi. De aceea, intercalat, pun le
gume și flori. Anul trecut, dacă so
cotesc bine si scad cheltuielile, am
cîstigat 18 000 de lei". Alexan
dru Elekes, de pe strada Armatei, a trecut la a doua cul
tură în această primăvară, Pătrundem într-o curte mai mică, ne
aceeași stradă, la muncitorul Iosif
Antal. „Pe pe cei cițiva metri pătrati din curte realizez legumele ne
cesare întregii familii — ne spune el.
Am piața aeașă, iar legumele sînt me
reu proaspete". Șl. ca el, au piața
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la sută din locuitorii orâsului.
Toamna, la 14 septembrie. în Șlmleu Silvaniei are loc consfătuirea
horticultorilor din oraș. Expoziția ce
se organizează cu acest prilej, la
care se aduc cele mai valoroase pro
duse obținute in curtile' otăsenilor si
pe „Măgura", constituie un bun
si folositor schimb de experiență,
iar comunicările pe care le fac pro
ducătorii, recomandările specialiștilor
vin să completeze cunoștințele cetă
țenilor. să-i mobilizeze mai activ în
frumoasa și permanenta întrecere ce
are loc între (străzi șj cartiere.

La Chișcani
vagoane de legume
din grădinile sătenilor
Chișcani — sat din apropierea
Brăilei. Mulțl dintre locuitorii săi
lucrează la cele două combinate —
de celuloză, hîrtie și fibre artificiale
și la termocentrală. Gustul, vocația
pentru agricultură n-au dispărut,
dimpotrivă, s-au accentuat.
Satul avea o oarecare tradiție în
legumicultură. In trecut,
legumele
erau cultivate îndeosebi pe fișiile de
pămint situate pe malul Dunării.
Dar recoltele erau adesea la discre
ția apelor ce se revărsau, martor în'
timp fiind însăși toponimia micului
sat din apropiere — Vărsătura. Pămintul din curțile oamenilor a ră
mas mult timp nefolosit. „în această
primăvară, după cum ne spune pri
mărița comunei, Ileana Giurgiu, noi
am trecut energic la cultivarea cu
legume a terenurilor din curți. Nu
era deloc firesc ca oameni munci
tori și harnici, cu pămint bun pe
lingă casă, să cutreiere zilnic maga
zinele din Brăila după legume".
Parcurgem ulițele satului, privim
gospodăriile
cetățenilor. în curți
predomină foliile de polietilenă care
acoperă numeroasele solarii. Din cele
1 500 de familii ale comunei, 500
si-au construit in acest an solarii
pe o suprafață de 12 hectare. Nu
numai că iși asigură alimentația fa
miliei, dar au contractat cu statul

300 tone de legume (90 tone roșii,
37 tone ceapă, 32 tone cartofi, 1,6
tone rădăcinoase etc.). Deci, numai
din gospodăriile sătenilor vor fi livrate statului în acest an 30 de vagoane de legume. E mult, e puțin ?
Dacă raportăm totul la faptul că,
așa cum ne-au spus chiar gospodarii
comunei, „acțiunea constituie abia
un inceput", este firesc să antici
păm o creștere mult mai mare a
preocupărilor în acest domeniu și,
desigur, a rezultatelor,
Ilie, Drăghici, pensionar (fost mun
citor), locuiește împreună cu cei doi
feciori —r Spirache, operator la com
binatul de fibre artificiale. si Nico
lae, electromecanic la I.A.S. Insula
Mare a Brăilei. în curte, ei au ridi
cat solarii pe 500 mp. La adăpostul
foliilor au cultivat întreaga gamă de
legume timpurii. Soții Tudora și Pe
tre Mindroiu lucrează în sectorul
zootehnic al cooperativei
agricole.
„Noi am avut îndoieli, pină in aceas
tă primăvară, in privința avantaje
lor cultivării legumelor în solarii.
Acum, după ce am recoltat și valo
rificat mii de fire de salată, ridichi
și ceapă, iar plantele devin, de la
viguroase,,
o zi la alta, tot mai
ne-am schimbat radical optica. Sovom
extlnlarul, care are 120 mp. il
de 'pe toată curtea". Alți locuitor! ai
satului cultivă
legume contractind
cu statul mari cantități din aceste
produse. Constantin Bratu va livra
500 kg roșii. 200_ kg cartofi, 150 kg
varză ; Maria Dragomir — 300 kg
roșii și 100 kg, castraveți
________ . : Tudorache
__
Băfuță — 500 kg roșii, 300 kg rădăcinpase și 200, Ițg verdețuri. Iar •xeMplele'—'Wulte —' ar putea'conti
nua. în întregul sat se afirmă tot
mai puternic spiritul gospodăresc al
oamenilor, ingeniozitatea in amena
jarea solariilor (prin folosirea unor
materiale care altădată erau arun
cate : capete* de lemn, saci vechi din
polietilenă, sirmă și bucăți de țeavS),
dorința1 de a extinde culturile de legume valorificînd la maximum potențialul productiv al pămîntului din
jurul caselor.
★

Perioada în care pot fi plantate
incă legumele este pe terminate.
Dar acțiunea de cultivare a terenu
rilor din. curți, și, din intravilanul
localităților trebuie, să. continue,. O
seamă de legume — de exemplu,
verdețurile' — pot fi cultivate și in
a doua parte a anului. De aceea este
necesar să fie identificate și atribui
te terenurile care acum nu sint
folosite, să fie amenajate și pregă
tite pentru recolta acestui an și a
anului viitor. Să facem totul pentru
a cultiva toate terenurile din curți,
din perimetrul localităților !

In cartierul Balta Albă din Capitală, numeroși cetățeni cultivă legume pe terenurile altădată virane. Din grădina
pe care o îngrijește cu pasiune, Ștefan Gheorghe, operator la ICECHIM, obține însemnate cantități de ceapă, salată,
ridichi și alte legume
Foto: E. Dichiseanu

cu tehnologii învechite, ba chiar utllizindu-se aceleași norme de consu
muri materiale și energetice ca în
perioadele precedente. Or. trebuie
bine ințeles că problema reducerii
cheltuielilor materiale nu se limitează
numai la aspectul ei financiar, ci, în
egală măsură, este o problemă a că
rei, rezolvare depinde de cadrele teh
nice, de măsurile tehnice, tehnologice
si organizatorice care se adoptă pe
întreg fluxul de producție. De fapt,
reducerea costurilor de producție,
îndeosebi a cheltuielilor materiale,
constituie problema-cheie a funcțio
nării in bune condiții a noului meca
nism in activitatea unităților econo-

vind funcționarea noului mecanism
economico-financiar. Astfel, în unele
întreprinderi sarcinile privind pro
ducția globală și netă au suferit in
anul 1979 cite 4—5 modificări succe
sive de plan, urmărindu-se, de obicei,
evitarea depășirilor necorespunzătoa
re ale fondului de retribuție. De
exemplu, în ultimul trimestru al anu
lui trecut. Combinatului de fire sin
tetice Săvinești i-a fost majorat de
către centrală fondul de retribuție cu
12 milioane lei, in timp ce sarcina
de producție s-a diminuat cu 60 mi
lioane lei. Și nu este singurul caz.
Sint unități — bunăoară, întreprin
derea de autocamioane Brașov și In-

financiar,
menționăm și faptul că
unele întreprinderi nu manifestă su
ficientă grijă pentru asigurarea per
manentă a capacității de plată, pen
tru valorificarea stocurilor supranormative și disponibile și. în general,
pentru lichidarea imobilizărilor și
restituirea la termen a creditelor ban
care contractate, Ințelegînd greșit
unele prerogative ale autogestiunii,
anumite unități — și. din păcate, nu
puține la număr — deși au conturile
blocate pe perioade îndelungate, evită
să contracteze credite pentru reface
rea capacității de plată, intrucit își
asumă o serie de obligații stricte in
privința utilizării fondurilor, trebuie

NOUL MECANISM ECONOMICO-FINANCIAR
mice, intrucit de nivelul acestora de
pind producția netă, beneficiile reali
zate. Iar acolo unde consumurile ma
teriale sint ridicate se diminuează co
respunzător cuantumul fondului de
participare a oamenilor muncii din
unitatea respectivă la beneficii, Si
este drept, este normal ca in aceste
condiții fondul de participare la be
neficii să fie mai mic. pentru că uni
tățile in cauză au risipit resurse ma
teriale ce le-au avut la dispoziție —
care constituie o parte integrantă
din avuția națională — și societatea
noastră nu are de unde oferi cîstiguri
suplimentare unui colectiv care s-a
dovedit a fi un gospodar nechibzuit
cu produsele muncii altor colective,
proprietatea noastră, a tuturor.
Un alt aspect desprins din anali
zele efectuate a fost acela că în ca
zul unor unități — mai ales dintre
cele care s-au confruntat cu greutăți
legate de aprovizionarea tehnicomaterială și de punerea în funcțiune
la termen a noilor obiective si nu
si-au realizat producția netă planifi
cată — centralele de resort au recurs
la frecvente modificări de plan, solicitînd aprobări repetate pentru depă
șiri necorespunzătoare ale fondului
de retribuție, ceea ce contravine spi
ritului și literei reglementărilor pri-

treprinderea de piese turnate Cîmpina — care au solicitat in anul 1979
mai multe aprobări pentru depășiri
necorespunzătoare ale fondului de
retribuție, angajindu-se la îmbunătătirea activității, fără ca pină la finele
anului să recupereze prin eforturi
proprii nerealizările de olan.
Evident, unor asemenea stări de
lucruri negative trebuie să li se pună
capăt cu desăvirșire. Așa cum s-a
subliniat la recenta Consfătuire de
lucru de la C.C. al P.C.R.. apli
carea noului mecanism economi
co-financiar presupune ca mai întii să fie realizate sarcinile de
plan privind producția netă și pro
ducția fizică, beneficiile planificate.
Numai în aceste condiții, numai
pe această bază se poate repartiza o
parte a beneficiilor pentru premieri
și pentru participarea personalului la
beneficii. Creșterea posibilităților de
a avea ciștiguri mai mari este legată
nemijlocit de munca depusăși de re
zultatele obținute de fiecare colectiv
în realizarea sarcinilor de producție,
in reducerea cheltuielilor materiale,
în asigurarea corespunzătoare a ex
portului, în creșterea eficienței în
tregii activități economice.
Legat de cerințele funcționării opti
me a noului mecanism economico-

să se supună controlului exigent al
organelor financiar-bancare asupra
mersului activității economico-financiare, dar mai ales sint silite să iasă
din imobilism și să aplice cu stăru
ință măsurile necesare pentru redre
sarea situației financiare.
O atare concepție eronată manifes
tată de cadrele de
conducere din
unele unități are consecințe dintre
cele mai grave, întrucît In asemenea
situații, pentru a plăti retribuțiile și
alte obligații imediate, întreprinderile
in cauză recurg la artificii financia
re ; astfel, contrar prevederilor legii,
sint păstrate facturi pentru produse
livrate ori lucrări executate, pentru
a fi depuse la bancă în ultimul mo
ment și a se crea în felul acesta dis
ponibilități de fonduri la datele cind
sint exigibile obligațiile de plată la
care ne-am referit. Fără a absolvi de
răspundere unitățile în cauză pentru
recurgerea la asemenea practici ile
gale, se purie totodată problema unor
evidente deficiențe în exercitarea
controlului preventiv al plăților de
către organele bancare însărcinate să
vegheze la corecta aplicare a noului
mecanism economico-financiar.
Este adevărat că, în ultimul timp,
organele bancare au luat unele mă
suri, dar încă timide. De pildă, tinînd

loan MUREȘAN
Corneliu IFR1M
corespondenții „Scînteii"

seama de volumul însemnat al credi
telor nerambursate la scadentă si al
plăților restante la data de 15 aprilie
a.c„ s-a hotărit ca la sase între
prinderi — printre care întreprin
derea de panouri si tablouri elec
trice Alexandria și întreprinderea
textilă din Lugoj — să se treacă la
aplicarea dispozițiilor Legii finanțe
lor cu privire la analizarea specială
a situației economico-financiare a
acestora, instituirea unui regim sever
de urmărire a desfășurării activității
economico-financiare și introducerea
unor instrumente de decontare care
pretind să se ateste, in prealabil,
existența posibilităților de plată. Iată
dar. că in asemenea cazuri de încăl
care a legii, a principiilor noului me
canism economico-financiar, este ne
cesar și posibil să se manifeste în
treaga fermitate, să se apeleze la
sancțiunile și
măsurile severe ale
reglementărilor legale.
în concluzie, rezultă că pentru a se
asigura funcționarea normală a nou
lui mecanism economico-financiar
este necesar, in primul rind, să fie
schimbată concepția unor cadre de
conducere din intreprinderi ; ele tre
buie să ințeleagă cu toată claritatea
și răspunderea că acum, in condițiile
actualelor reglementări, nu mai tre
buie să aștepte rezolvarea probleme
lor ce cad in atribuțiile lor de
către alte organe din afară. Autoconducerea muncitorească si autogestiunea ecoriomico-financiară nu
sint principii generale, ci metode
permanente de lucru, care trebuie
aplicate cu perseverență, acționlndu-se cu pricepere, cu spirit gospo
dăresc, pirghiile pe care le pune la
dispoziție noul mecanism economicofinanciar. încă o dată subliniem îdeea
de mare importanță relevată la re
centa Consfătuire de lucru de la
C.C. al P.C.R. — și anume că. pre
tutindeni. fiecare colectiv, fiecare
om al muncii trebuie să Înțeleagă
limpede că aplicarea noului mecanism
economico-financiar presupune, Îna
inte de toate, să fie realizate sarci
nile de plan privind producția fizică,
.producția netă, beneficiile — izvoa
re sigure și trainice ale creșterii ve
nitului național și avuției naționale,
ale ridicării nivelului de trai.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU Si TOVARĂȘUL ÎOUUR JIVKUV
AU FUST IERI OASPEȚI Al MUNICIPIULUI CLUJ-NAPUCA

Se vizitează Facultatea de mecanică a Institutului politehnic
(Urmare din pag. I)

ele prezintă siguranță in exploatare
și sint concepute și realizate la un
înalt nivel- calitativ, fapt confir
mat de solicitarea lor in can
tități tot mai mari pe piața externă.
Printre realizările acestui colectiv se
numără si generatorul pentru injec
ție de abur in zăcămintele sărace de
țiței, in vederea creșterii factorului
de recuperare a țițeiului. Dintre nou
tățile din domeniul tehnologiei pre
zentate de către gazde retine aten
ția inaltilor oaspeți procedeul de fa
bricare la rece a serpentinelor pen
tru cazane, tehnologie care a permis
reducerea consumului de combustibil,
concomitent cu asigurarea unei pre
cizii și calități superioare ale produ
selor.
Tovarășul Todor Jivkov s-a inte
resat de caracteristicile tehnice și
performanțele unor produse, a reți
nut cu interes modul de organizare
a fabricației agregatelor termoenergetice.
Tovarășii Nicolae Ceausescu si
Todor Jivkov sint invitați să vizi
teze in continuare unitățile combina
tului destinate producției de utilai
greu. Prezentind macheta acestui im
portant sector al combinatului, con
ducerea întreprinderii arată oaspeți
lor că. în perioada relativ scurtă care
a trecut de la inaugurarea lucrărilor
de construcție, aici, pe malul Some
șului. au fost ridicate mari si mo
derne hale industriale, care, ca di
mensiuni, depășesc tot ce s-a con
struit pină acum în municipiul ClujNapoca. Unele capacități. între care
secția de utilaj tehnologic pentru
sectoare calde și parțial turnătoria
de fontă, au intrat in circuitul pro
ductiv. De asemenea, zilele acestea
au început să funcționeze primele
instalații din cadrul halei de forjă
ușoară și matrițare. Combinatul din
Cluj-Napoca a livrat pînă acum mii
de tone de utilaje pentru dotarea
unor noi unități constructoare de
mașini din diferite zone ale țării.
Conducerea ministerului de resort
și a combinatului informează pe to
varășul Nicolae Ceausescu despre
stadiul de construcție si montaj al
obiectivelor ce se realizează de către
harnicul colectiv al Trustului de con
strucții
industriale Cluj.
despre
măsurile luate de beneficiari si
constructori pentru devansarea lu
crărilor si reducerea consumurilor de
metal, ciment si alte materiale, pen
tru diminuarea costului investițiilor.

mîntului cu cercetarea și producția,
In hala de montaj — unde a fost
cadrele didactice, personalul tehnic
amenajată si o expoziție tehnică —
și studenții clujeni au înregistrat in
tovarășilor Nicolae Ceausescu si
anii din urmă remarcabile succese
Todor Jivkov le sint prezentate nu
in activitatea lor teoretică și prac
meroase utilaje, unele în stare de
tică.
funcționare, concepute si produse de
către muncitorii și specialiștii com
Pe platoul din fata facultății, ca și
binatului pentru unități construc
pe arterele laterale de acces, se află
toare de mașini, chimice și petrochio mulțime impresionantă de tineri și
mice. de prelucrare a minereurilor și
tinere, dornici să facă inaltilor oas
pentru alte sectoare economice. Tot
peți o primire sărbătorească. Studen
in cadrul acestei hale sint expuse
ții poartă portrete ale tovarășilor
produse reprezentative ale altor uni
Nicolae Ceaușescu si Todor Jivkov,
tăți de pe platforma industrială
stegulete române și bulgare, flori și
Someș-Nord. între care cele ale fa
eșarfe multicolore, pancarte pe care
bricii de mașini de rectificat ..Naposcrie : ..Trăiască prietenia românomar". întreprinderii ..Sinterom“. ale
bulgară !“. ..Ceaușescu — Jivkov !“.
filialei Institutului de cercetări știin
La sosirea coloanei oficiale de ma
țifice. ingirjerie .tehnologică pentru
șini. in aplauzele . si uralele celor
echipamente termoenergetice si ma
prezenți. tovarășii Nicolae Ceaușescu
șini de ridicat. ale Institutului de
și Todor Jivkov, tovarășele Elena
cercetări si proiectări.: mașini si in
Ceaușescu și Liudmila Jivkova sint
stalații pbntrtl industria alimentară si
salutați de către tovarășa Aneta
frigorifică.
Spornic, membru al Comitetului Po
Secretarul general al partidului, to
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
varășul Nicolae Ceausescu, apreciind
nistrul educației si învătămîntului,
realizările obținute, de muncitorii si
de prof. univ. Ionel Vlad. rectorul
specialiștii combinatului si rezultate
Universității „Babeș-Bolyai“. în nu
le', unităților de cercetare de aici, a
mele rectorilor institutelor de inv’ăindicat să se urgenteze introdu
țămint din centrul universitar clujean.
cerea în producție a agregate
Tineri și tinere oferă oaspeților
lor termoenergetice care funcționează
dragi frumoase buchete de flori. O
pe bază de combustibil inferior,
gardă alcătuită din membri ai găr
să se acorde în continuare atenție
zilor patriotice și ai formațiuni
creșterii randamentului tuturor tipu
lor
de pregătire a tineretului pen
rilor de agregate energetice.
tru apărarea patriei prezintă oLa încheierea vizitei, tovarășul
norul. Grupuri corale studențești in
Todor Jivkov a apreciat valoarea de
terpretează un cintec de bun venit.
ansamblu a acestei mari și moderne
Oaspeții sint. invitați în holul, fa
unități romanești constructoare de „
mașini și a urat colectivului noi și ." cultății. unde este amenajată expozi
ția Centrului universitar Cluj-Napo
importante succese în activitatea sa.
ca. Prin panouri, grafice si date, ex
Următorul obiectiv al vizitei l-a
poziția înfățișează procesul de invăconstituit Facultatea de mecanică a
tămint
si dinamica evoluției sale,
Institutului politehnic din Cluj-Na
transpunerea in practică a hotăririlor
poca, puternic și vechi centru al înde partid privind integrarea activită
vățămintului românesc, unul din cele
ților de învățămînt. cercetare si pro
șase institute de învățămint superior
ducție. valoarea din ce în ce
de pe raza municipiului, care cu
mai ridicată a produselor si re
prind nu mai puțin de 19 facultăți.
perelor concepute aici, condițiile tot
Centrul universitar din Cluj-Napoca
mai bune de studiu și viață, de dez
ocupă astăzi un loc de frunte în via
voltare plenară a personalității de
ța spirituală a României socialiste.
care se bucură studenții.
Edificator pentru dimensiunile ac
tuale ale acestui bastion universitar
Sint vizitate apoi, rind pe rînd.
și pentru valoarea ridicată și presti
microexpozitiile tuturor institutelor
giul internațional al studiilor efec
de invătămint care compun centrul
tuate aici "este faptul că în procesul
universitar. Tovarășii Nicolae
de învățămînt sint cuprinși astăzi
Ceaușescu și Todor Jivkov sint in
aproape 25 mii de studenți, dintre
formați asupra principalelor caracte
care un număr de 3 000 sint străini,
ristici ale activității desfășurate în
printre ei fiind și studenți bulgari.
domeniile mecanicii, construcțiilor si
Transpunînd cu fermitate in via
electrotehnicii, agriculturii si horti
ță indicațiile tovarășului Nicolae
culturii. medicinii si farmaciei, altor
Ceaușescu, privind integrarea invățăștiințe, muzicii și artelor plastice. Un

interes deosebit îl prezintă, prin
sirea oaspeților este salutată cu pu
noutatea și eficienta lor ridicată, aternice aplauze și ovații.
cele exponate care înglobează gînTovarășilor Nicolae Ceaușescu și
direa și creativitatea cadrelor didac
Todor Jivkov le sint înfățișate, de
tice și studenților, constituind ex
către loan Giurgea. directorul intre
presii elocvente pentru gradul înalt
prinderii, succesele obținute de co
al aptitudinilor tehnico-știintifice ro
lectivul de aici în direcția sporirii și
mânești. al preocupărilor sporite pen
diversificării producției, ridicării pro
tru optimizarea proceselor de pro
ductivității și modernizării mașinilor
ducție. reducerea consumului de ma
textile. Se arată că in actualul cinci
terii prime, energie si a costurilor de
nal producția intreprinderii inregisproducție, pentru protecția mediului
trează o creștere de 2,9 ori ; anual,
înconjurător.
aici se realizează mai mult de 1 500
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
de mașini diferite pentru nevoile in
varășul Todor Jivkov au cuvinte de
dustriei ușoare. Ponderea produselor
laudă pentru o serie de machete,
noi si modernizate reprezintă circa
dispozitive, repere, care constituie
70 la sută din întreaga producție.
rodul lucrărilor de diplomă efectuate
Oaspeții sint invitați să viziteze
de studenți la cursurile de zi și se
hala de montaj general si alte sec
rale. intre care dispozitive de utili
toare
de bază ale intreprinderii. unde
zare a reziduurilor ceramice pentru
le sint prezentate cele mai noi pro
construcția betoanelor cu conformare
duse realizate de colectivul de crea
spațială, proiect de monorai pentru
ție științifică si tehnică al unității,
îmbunătățirea și modernizarea trans
în incinta intreprinderii este ex
portului în comun, lianți din pul
pusă o parte din gama de mașiniberi metalice pentru scule de foraj
unelte
si echipamente hidraulice pro
diamantate și altele.
duse de fabrica componentă a între
în semn de profundă prețuire, inal
prinderii. utilaje care se remarcă
tilor oaspeți le sint oferite medalii
prin înaltul grad de universalita
confecționate din aceste pulberi, ate. Gazdele informează pe inaltii oas
vind înscrise pe fată si revers nume
peți că, datorită nivelului tehnic ridi
le celor doi conducători de partid și
cat. mașinile textile purtînd marca
de stat, precum și data memorabilă
acestei vechi întreprinderi clujene
a acestei vizite.
sint tot mai mult solicitate peste ho
Interesîndu-se de eficienta inven
tare, printre țările importatoare un
țiilor. inovațiilor și raționalizărilor,
loc de seamă ocupindu-1 Bulgaria. în
realizate de personalul didactic și
tara vecină si prietenă.
colectivul
studenții clujeni, tovarășul Nicolae
intreprinderii „Unirea" a livrat pină
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov
în
prezent»,
peste
620'
de
mașini
sint informați că. numai în primul
textile.
trimestru al acestui an. valoarea
Tovarășul Todor Jivkov a felicitat
contractelor încheiate de centrul
colectivul fabricii pentru rezultatele
universitar cu unități direct produc
obținute
și și-a exprimat satisfacția
tive din tară a depășit cifra de 17
pentru colaborarea dintre colectivul
milioane lei. existînd premise ca,
clujean și colectivele Întreprinderilor
pină la sfîrșitul anului, ea să atingă
cifra de 30 milioane lei. Totodată,
bulgare.
in cadrul Institutului politehnic, pro
ducția în ateliere, pe primul trimes
tru al anului, a înregistrat valoarea
de circa 3 milioane lei. activitățile
de autodotare și prestări de servicii
conducînd. de asemenea, la obține
rea unor importante economii si be
neficii. în fata standurilor care pre
zintă realizările învătămîntului agro
nomic și zootehnic, tovarășul Nicolae
Ceaușescu îi felicită pe profesori și
studenți pentru succesele obținute,
recomandîndu-le ca noile soiuri de
plante omologate să fie înmulțite și
răspindite pe suprafețe agricole cit
mai întinse.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
în onoarea tovarășului Nicolae
Todor Jivkov sint invitați să viziteze
Ceaușescu. secretar general al Parti
în continuare cîteva dintre sectoare
dului Comunist Român, președintele
le Facultății de mecanică — gazda
Republicii Socialiste România, a to
propriu-zisă a întregii vizite.
varășului Todor Jivkov. prim-secretar al Comitetului Central al Parti
Parte componentă a Institutului
dului Comunist Bulgar, președintele
politehnic. Facultatea de mecanică
Consiliului de Stat al Republicii
răspunde, atit prin amplasamentul
Populare Bulgaria, a tovarășelor
său judicios in preajma noii platfor
Elena
Ceaușescu si Liudmila Jivkova.
me industriale, cit și prin dotare și
tovarășul Ștefan Mocuța. prim-secreprograme de studii, celor mai inalte
tar al Comitetului județean Cluj al
exigente ale invățămintului tehnicoP.C.R.. președintele consiliului popu
științific contemporan.
lar județean, a oferit, joi. la hotelul
Un prim popas are loc in labora
„Belvedere", un dejun.
torul de hidraulică. Aici,
oaspeții
Au participat tovarășii Ilie Verdet.
sint informați că, pe baza’ indicații
Aneta
Spornic. Ilie Rădulescu. Ion
lor date de tovarășul Nicolae
Avram, ministrul industriei construc
Ceaușescu. s-a trecut cu succes la
țiilor de mașini, membri ai biroului
organizarea pe suprafețele existente
comitetelor județean și municipal de
a unei temeinice activități de micropartid.
producție,, S-gu reglizat. astfel, stan
Au luat parte tovarășii Stanko To
duri pentru utilaj industrial și agri
dorov. membru al Biroului Politic al
col. pentru unitățile termoenergetiC.C. al P.C.B.. președintele Consiliu
ce și operațiunile de testare in con- “* lui
de Miniștri, alte persoane oficiale
strucția de avioane, pentru industria
bulgare.
chimică și construcțiile hidraulice.
în numele comuniștilor, al tuturor
Interesindu-se îndeaproape de stan
oamenilor muncii de pe aceste stră
dul de analogie hidraulică, oaspeții
vechi
meleaguri românești, tovarășul
sint informați că el a fost recent
Stefan Mocuța a exprimat. în toastul
brevetat ca invenție și constituie o
său. bucuria pentru vizita oficială de
ingenioasă metodă de testare în me
prietenie pe care delegația de partid
diu lichid și de optimizare elec
și de stat a Republicii Populare
tronică, capabilă să verifice in con
Bulgaria, în frunte cu tovarășul
diții superioare reperele și profilu
Todor
Jivkov. o face în tara noastră,
rile construcțiilor aerospațiale.
în municipiul Cluj-Napoca.
în continuare se vizitează labora
în continuare, vorbitorul a dat ex
torul de mașini-unelte și atelierul de
presie sentimentelor de aleasă stimă
producție mecanică — unitate de
și prețuire ale comuniștilor, întregii
bază a facultății, destinată practicii
propriu-zise, a studenților, oaspeții
luind cunoștință cu satisfacție de
... randamentul și eficienta economi* că sporită a activității viitori
lor specialiști, precum si de condi
țiile optime de pregătire, asemănă
Cunoscuta stațiune montană Sinaia
toare acelora pe care le vor intilni
a intimpinat sărbătorește pe tovarășii
la locurile lor de muncă din indus
Nicolae
Ceaușescu și Todor Jivkov,
trie.
pe tovarășele Elena Ceaușescu și
La încheierea vizitei, tovarășii
Liudmila Jivkova.
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov,
Pe frontispiciul gării orașului se
tovarășele Elena Ceaușescu și Liud
aflau portretele celor doi conducători
mila Jivkova au avut cuvinte de
de partid și de stat, încadrate de dra
laudă la adresa cadrelor didactice,
pelele de stat ale României și Bul
personalului tehnic și studenților, fegariei. Pe o mare eșarfă purpurie era
licitîndu-i călduros pentru realizările
înscrisă urarea „Trăiască prietenia
obținute și urindu-le noi succese. S-a
frățească și colaborarea multilaterală
exprimat, totodată, convingerea că
dintre poporul român și poporul bul
relațiile dihtre institutele de invățăgar !“.
mint superior din România și Bulga
O gardă militară, formată din vină-,
ria se vor dezvolta în spiritul bune
tori de munte, a prezentat onorul.
lor raporturi statornicite intre țările
La coborirea din tren, tovarășii
noastre.
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov,
Ultimul obiectiv al vizitei l-a con
tovarășele
Elena
Ceaușescu
și
stituit întreprinderea „Unirea" —
Liudmila Jivkova au fost intimpinați
cea mai mare unitate producătoare de
de tovarășul Ion Cîrcei, prim-secretar
mașini textile din țara noastră. So
al Comitetului județean Prahova al

Secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. apre
ciind realizările înregistrate in dome
niul sporirii și diversificării produc
ției. a recomandat specialiștilor in
treprinderii ..Unirea" să acorde in
continuare o atenție sporită ridicării
performantelor tehnice ale utilajelor
produse aici.
După vizitarea unităților economice
și de învățămînt superior, coloana
oficială de mașini străbate din nou
arterele frumosului municipiu ClujNapoca. îndreptindu-se spre noul
hotel ..Belvedere". în fața Teatrului
National, in Piața Libertății, pe bu
levardul dr. Petru Groza, în Piața
Victoriei, Pe alte artere centrale ale
orașului, inalții oaspeți sint salutați
din nou. cu puternice aplauze și
ovații, de către clujeni. Formații de
artiști profesioniști și amatori, co
ruri, orchestre și ansambluri de
dansuri populare dau viață unor
vibrante manifestări de artă auten
tică, prin care își exprimă bucuria
lor, a tuturor cetățenilor municipiu
lui, de a primi ca oaspeți dragi pe
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor
J ivkov, pe tovarășele Elena
Ceaușescu șt Liudmila Jivkova.
★

încheindu-și vizita în frumosul
oraș de pe Someș, tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Todor Jivkov, tovară
șele Elena Ceaușescu și Liudmila
Jivkova, împreună cu celelalte per
soane oficiale române și bulgare, au
părăsit, joi după-amiază. municipiul
Cluj-Napoca.
Cei doi conducători de partid și de
stat străbat intr-o mașină deschisă
arterele principale ale municipiului,
îndreptindu-se spre aeroportul So-

meseni. Din nou. zeci de mii de clu
jeni salută cu bucurie pe tovarășii.
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, ;
pe tovarășele Elena Ceaușescu șt
Liudmila Jivkova. Răsună puternice;
urâle, se ovaționează îndelung pen
tru conducătorii de partid și de stat
ai celor două țări, pentru dezvol- ■
tarea pe mai departe a prieteniei
româno-bulgare. Sint exprimate, incă '■
o dată, sentimentele de adincă stimă
și prețuire, de recunoștință pentru (
grija permanentă pe care tovarășul '
Nicolae Ceaușescu o poartă locuito
rilor acestor meleaguri românești. în- ■
tregului nostru popor.
Aceeași atmosferă la aeroportul
municipiului. Miile de cetățeni aflați
aici aplaudă îndelung, ovaționează,
scandează „Ceaușescu — Jivkov!".
O gardă militară prezintă onorul,
în numele oamenilor muncii clu- •
jeni, tovarășul Ștefan Mocuța adresează tovarășilor Nicolae Ceaușescu
și Todor Jivkov, tovarășelor Elena
Ceaușescu și Liudmila Jivkova calde
mulțumiri pentru vizita întreprinsă
pe aceste străvechi meleaguri româ
nești.
în uralele celor prezenți pe aero
port. avionul prezidențial decolează,
indreptindu-se spre București.
La scurt timp după sosirea în Ca
pitală, tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Todor Jivkov, tovarășele Elena
Ceaușescu și Liudmila Jivkova, im- .
preună cu membrii celor două dele- '
gații, au plecat cu un tren special
la Sinaia.
La sosirea pe aeroportul Otopeni
si la plecarea din gara Băneasa au
fost prezenți membri și membri’ supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., membri ai
guvernului, alte persoane oficiale.

Dejun în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
a tovarășului Todor Jivkov, a tovarășelor
Elena Ceaușescu și Liudmila Jivkova
populații a județului Cluj, fată de
Partidul Comunist Român, de secre
tarul său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, satisfacției . și bucuriei
pentru această nouă vizită pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa
Elena Ceaușescu o efectuează în mu
nicipiul de pe, Someș. Vorbitorul a
arătat că. impreună cu întregul partid
și popor, to'ti cei ce muncesc în ju
dețul Cluj văd în această nouă vizită
a delegației de*’partid si de stat a
Republicii Populare Bulgaria. în
frunte cu tovarășul Todor Jivkov. o
nouă și strălucită expresie a priete
niei tradiționale și a strinsei colabo
rări tovărășești statornicite între
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar. între cele două
țări și popoare, a relațiilor de bună
vecinătate și a dorinței lor neclin
tite de a le îmbogăți și dezvolta ne
contenit.
Răspunzind, tovarășul Todor Jivkov
a exprimat în toastul său calde'
mulțumiri, in numele delegației și
al său personal, pentru posibilitatea
oferită de a vizita municipiul ClujNapoca. de a cunoaște realizările
importante obținute de oamenii mun
cii din acest municipiu in di
ferite domenii de activitate, sub con
ducerea Partidului Comunist Român,
în frunte cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Evocînd bunele relații
care s-au statornicit și se dezvoltă
între Partidul Comunist Bulgar și
Partidul Comunist Român, între Re

publica- Populară Bulgaria si Repu
blica SpciaTistă' RiAnânia. intre po
poarele ■ bulgar Și român, tovarășul
Todor Jivkov a • relevat caracterul
deosebit de rodnic al noului dialog
purtat in aceste zile cu tovarășul
Nicolae Cea uses,cu. dialog care se
va jncheia cu semnarea unor noi acorduri ,și iptșlegerv ce vor asigura,
in final. Q creștere. considerabilă a
volumului schimburilor comercial
bulgaro-române. o dezvoltare și mai
puternică a colaborării economice
dintre cele două țări.
Dmd o inaltă apreciere sentimen
telor ■ exprimate in aceste zile de
poporul român de a dezvolta prie
tenia si colaborarea cu Bulgaria
vecină, vorbitorul a arătat că aceleasi sentimente le nutrește și
poporul bulgar. Tovarășul Todor
Jivkov. a subliniat, în încheiere,
faptul că dezvoltarea și întărirea
relațiilor bulgaro-române de priete
nie ' Și"'colaborare torespund inte
reselor celor două partide, țări și
popoare, slujesc cauzei păcii și so
cialismului in întreaga lume.
S-a toastat pentru prietenia dintre
poporul român și poporul bulgar,
didtre Partidul Comunist Român și
Pâ^tiduT Comunist' Bulgar, dintre
România și Bulgaria. în sănătatea
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și
Todor Jivkov. a tovarășelor Elena
Ceaușescu și Liudmila Jivkova.
Dejunul s-a desfășurat într-o, at
mosferă caldă, prietenească.

Entuziasta primire la Sinaia
P.C.R.. președintele consiliului popu
lar județean, care le-a urat,' în nu
mele tuturor celor ce muncesc și tră
iesc pe aceste meleaguri, un cordial
bun venit.
Cu cele mai profunde sentimente
de stimă și în semn de caldă ospita
litate, un bătrin localnic, tineri și ti
nere, in costume populare, au rugat
pe inalții oaspeți să guste din tradi
ționala piine și sare, din ploștile cu
vin. Pionieri și șoimi ai patriei au
oferit. Ia rîndul lor. buchete de flori.
Pe peron, ca. și in piața gării, nu
meroși locuitori ai frumoasei stațiuni
de pe Valea Prahovei au aclamat în
delung pe cei doi conducători de
partid și de stat, scandind cu însufle
țire „Ceaușescu — Jivkov". Ei și-au
exprimat, direct și cald, bucuria de
a-i avea ca oaspeți dragi pe tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov,

pe tovarășele Elena Ceaușescu șl
Liudmila Jivkova. Totodată, și-au
manifestat deplina satisfacție față de
noua intilnire dintre cei doi conducă
tori de partid și de stat, care se în
scrie ca un moment important în
dezyoltarea și întărirea continuă a
bunelor relații dintre partidele, țările
și popoarele noastre.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu ți
Todor Jivkov,
tovarășele Elena
Ceaușescu și Liudmila Jivkova au
răspuns cu prietenie aclamațiilor
mulțimii.—— .._
Coloana de mașini s-a îndreptat
apoi spre reședința rezervată distin
șilor oaspeți.
De-a lungul traseului . regăsim
aceeași ambianță entuziastă, care re
levă cu pregnanță trăinicia și pro
funzimea relațiilor româno-bulgare.
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In toate organizațiile de partid
sint in plină desfășurare in pe
rioada actuală pregătirile pentru
dezbaterile recapitulative care vor
incheia anul de studiu* in invățămîntul politico-ideologic.
După cum se știe, anul acesta, învătămîntul politico-ideologic a fost
axat pe studierea Raportului Comi
tetului Central al partidului pre
zentat de tovarășul
Nicolae
Ceausescu și a celorlalte documente
ale Congresului al XII-lea. avind
drept scop pregătirea temeinică politico-ideologică a comuniștilor și a
maselor largi de oameni ai muncii,
mobilizarea lor activă in vederea
realizării, in condiții optime, a sar
cinilor de plan pe acest an. a obiec
tivelor dezvoltării economico-sociale
stabilite de Congresul al XII-lea
pentru perioada următoare. înaltele
exigente formulate in aceste docu
mente, in cuvintările secretarului
general al partidului, privind reali
zarea unei noi calități in activitatea
politico-ideologică. au găsit un pu
ternic ecou in conștiința comuniști
lor. a celorlalți oameni ai muncii,
delerminind in ansamblu studierea
mai aprofundată a documentelor de
partid, desprinderea de concluzii
practice pentru activitatea de zi cu
zi in diferitele sectoare ale con
strucției socialiste. Este semnificativ
faptul că in multe cursuri dezbate
rile au prilejuit formularea unor
propuneri
privind
îmbunătățirea
muncii pentru realizarea producției
fizice si nete, reducerea cheltuieli
lor materiale și de producție, ridica
rea nivelului tehnic și calitativ al
produselor, realizarea planului de
export, ridicarea eficientei econo
mice etc.
Rolul deosebit pe care l-a înde
plinit și în acest an învătămintul
politico-ideologic în ansamblul acti
vității educative a partidului este,
dealtfel, pus în evidentă și de faptul
că in diferitele cursuri ale învățăniîntului de partid. precum și
în sistemul învătămintului politic
U.T.C. și în cel organizat pentru
masa oamenilor muncii cu sprijinul
sindicatelor și al organizațiilor de
mocrației și unității socialiste au
fost cuprinși circaf 11 milioane de
cursanti — practic, aproape întreaga
populație activă a tării. Desfășura
rea mai bună a învătămintului po
litico-ideologic a fost favorizată prin
grija sporită cu care au fost selec
ționați și pregătiți propagandiștii,
prin activitatea cabinetelor județene
si municipale pentru activitatea ideo
logică și politico-educativă și a
punctelor de documentare politicoideologică. Un sprijin prețios pentru

propagandiști, ca si pentru masa
largă a cursantilor I-au constituit editarea unor noi volume in seria de
culegeri sintetice din gindirea eco
nomică .și din gindirea social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu;
publicarea în Editura politică,, pre
cum si in presă a unor consultații,
planuri tematice și bibliografii, asi
gurarea unor sinteze documentare,
planșe, diafilme. diapozitive etc.
încununînd activitatea din timpul
anului de studiu, dezbaterile recapi
tulative sint menite să înlesnească
asimilarea organică a bazelor prin

partidului, la recenta consfătuire de
la C.C. al P.C.R.. privind realizarea
planului de dezvoltare economicosoclală pe anul 1980. a producției
fizice, nete și pentru export, a bene
ficiilor. reducerea consumurilor ma
teriale. a cheltuielilor de pro
ducție. realizarea investițiilor. în
țelegerea esenței noului mecanism
economico-financiar.
perfecționarea
conducerii științifice a economiei,
a întregii societăți, perfecționarea
stilului si metodelor de muncă ale
organelor de partid și de stat, a în
tregii activități organizatorice, de

de cercetare a unor dezbateri despre
aportul acestora la modernizarea eco
nomiei și introducerea progresului
tehnic, valorificarea complexă a re
zervelor interne de substanțe mine
rale sau modernizarea și înlocuirea
unor tehnologii mari consumatoare de
energie și materiale cu altele care
implică consumuri mai mici etc. : la
cursurile din instituțiile de invătămint superior au fost programate
dezbateri despre modalitățile de per
fecționare in continuare a invățămintului pe baza celor mai noi cuceriri
ale știirtței și tehnicii, a politehnizării

țiative, indisolubil legate de aportul
personal al președintelui României,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, fac ne
cesară dezbaterea, în cadrul convor
birilor recapitulative, a liniilor direc
toare ale politicii externe a partidu
lui și statului nostru, preocuparea
permanentă pentru cunoașterea și în
țelegerea de către comuniști și toți
oamenii muncii a pozițiilor originale
ale României in problemele vieții in
ternaționale. a contribuțiilor sale la
găsirea căilor de soluționare a lor
constructivă, in spiritul păcii și pro
gresului, la combaterea tendințelor de

DEZBATERILE RECAPITULATIVE
IN ÎNVĂȚĂMlNTUL POLITICO-IDEOLOGIC
- cadru optim pentru cunoașterea profundă a politicii partidului,
pentru însușirea și aplicarea hotăririlor Congresului al XII-lea
cipiale ale politicii partidului, de
plina cunoaștere și însușire a prin
cipalelor probleme și sarcini decurgind din documentele Congresu
lui al XII-lea. din expunerile tova
rășului Nicolae Ceaușescu, mai ales
din cuvintarea la Consfătuirea de
lucru de la C.C. al P.C.R. din 29—30
mai a.c.
Desigur, cerința, majoră a legării
strînse a muncii de propagandă de
viată, a creșterii rolului educativ și
combativității
ei.
subliniată
de
secretarul general al partidului in
expunerea de la această consfătuire,
trebuie să caracterizeze si con
vorbirile recapitulative. De aceea,
este important ca fiecare orga
nizație să aleagă pentru convorbiri
acele teme care, prin îmbinarea as
pectelor teoretice cu cele practice,
pot contribui cel mai bine Ia mobi
lizarea comuniștilor, a celorlalți par
ticipant la solutionarea problemelor
esențiale cu care se confruntă co
lectivul. la înfăptuirea exemplară a
politicii partidului in unitatea res
pectivă. In centrul dezbaterilor re
capitulative se situează ferm pro
blemele puse de tovarășul Nicolae
Ceaușescu'. -secretarul general al

cadre si politico-ideologice a orga
nizațiilor de partid.
Este și rațiunea pentru care Co
mitetul municipal de partid Bucu
rești. de pildă, organizind pregătirea
propagandiștilor din întreprinderi în
vederea discuțiilor recapitulative, a
orientat-o tocmai spre aprofundarea
acestor probleme, invitînd să țină
expuneri și să dea răspunsuri la în
trebări in legătură cu toate aceste as
pecte cadre de conducere din minis
tere și alți specialiști de înaltă califi
care. De remarcat că spre a înlesni
deplina clarificare a relației dintrfe
creșterea eficienței economice și apli
carea noului mecanism economico-fi
nanciar, cabinetul municipal pentru
activitatea ideologică și politico-edu
cativă a elaborat un caiet documentar
pus la indemina fiecărui propagan
dist, a fiecărui cursant prin punctele
de documentare și informare din în
treprinderi.
Merită relevată și experiența unor
- organizații de partid din județul Cluj,
unde aceeași preocupare pentru lega
rea cit mai strinsă a învătămintului
de viață, de specificul activității
cursanților a determinat programarea
la cursurile din cadrul unor institute

și integrării cu producția si cerce
tarea.
Ținîrid seama de Importanța deo
sebită pe care o are creșterea .conti
nuă a rolului conducător al partidu
lui, ca cerință majoră a înaintării
ferme pe calea socialismului și comu
nismului, este firesc ca îndeosebi in
cursurile organizate pentru membrii
birourilor comitetelor județene, mu
nicipale și orășenești de partid, pen
tru activiștii de partid și de stat, la
universitățile politice și de conducere,
convorbirile și seminariile recapitula
tive să stăruie asupra problemelor
privind perfecționarea stilului și me
todelor de muncă ale organelor și or
ganizațiilor de partid, a muncii or
ganizatorice. de cadre și politicoideologice, întărirea ordinii, discipli
nei și răspunderii personale în înfăp
tuirea hotăririlor de partid, perfecțio
narea muncii de conducere in toate
domeniile, respectarea normelor eticii
și echității socialiste, întărirea spiri-,
tului militant, revoluționar in rîndul
tuturor comuniștilor, a legăturilor lor
cu masele.
Bogata activitate desfășurată
de
țara noastră pe arena internațională,
numeroasele propuneri, acțiuni și ini

dominație și reîmpărțire a lumii, la
stingerea focarelor de conflict și în
cordare, la oprirea procesului de
agravare a situației internaționale și
reluarea politicii de destindere, secu
ritate și cooperare, la democratizarea
relațiilor internaționale. înfăptuirea
dezarmării, făurirea unei lumi mai
bune și mai drepte.
Cit privește metodica organizării și
desfășurării discuțiilor recapitulative,
important este mai ales ca acestea să
nu aibă un caracter rigid, de exa
men sau control școlăresc, ci. dimpo
trivă, să prilejuiască schimburi des
chise de păreri, dezbateri aprofunda
te cu participarea tuturor, deoarece
numai in acest fel ele pot să stimu
leze gindirea proprie a cursanți
lor. Promovarea spiritului critic și
autocritic, referirile directe la ne
ajunsurile care se rpanifestă intr-un
domeniu sau altul și la cauzele lor,
la atitudinea și comportarea celor
care nu-și îndeplinesc in mod co
respunzător sarcinile sînt de natură
să stimuleze dezbaterile, să sporeas
că rolul lor mobilizator.
Buna pregătire a convorbirilor so
licită . recapitularea
materialului
studiat și mai ales studierea temei

nică in prealabil de către toți propa
gandiștii, lectorii, cursanții a expu
nerii tovarășului Nicolae Ceaușescu
la recenta consfătuire de la C.C. al
P.C.R., organizarea de consultații la
cabinetele pentru activitatea ideolo
gică și politico-educativă și la punc
tele de documentare, cu participarea
efectivă (Și nu prin simpla prezență
formală,
cum se mai intimplă pe
alocuri) a celor mai pregătiți acti
viști de partid și de stat, a cadrelor
de conducere, a căror
contribuție
poate fi dintre cele mai valoroase in
explicarea unor probleme complexe.
■Și in anii trecuți și-a dovedit din
plin eficiența practica repartizării
membrilor comitetelor județene, mu
nicipale și orășenești pe organizații
de partid, spre a sprijini nemijlocit
acțiunea de incheiere a anului de
studiu politico-ideologic.
Dezbaterile recapitulative, înche
ierea anului de studiu nu trebuie
nicidecum ințelese ca marcind tre
cerea fa o pauză in activitatea politi
co-ideologică. în condițiile in care in
tensa activitate a partidului nos
tru, succesiunea rapidă a evenimen
telor în țară și peste hotare, apariția
unor noi documente de partid aduc in
actualitate noi și noi probleme, pro
paganda de partid este chemată să
acționeze prompt, in continuare, pen
tru înțelegerea lor justă de către co
muniști și toți oamenii muncii in lu
mina pozițiilor partidului nostru. In
acest scop trebuie să fie folosite toa
te mijloacele aflate la indemina or
ganizațiilor — de la adunările gene
rale de partid, U.T.C., sindicale, „Tri
buna democrației" și pînă Ia cicluri
de conferințe, simpozioane, consulta
ții și răspunsuri la întrebări sau alte
acțiuni adecvate.
Pornind de la faptul că pregătirea
politico-ideologică temeinică a comu
niștilor, a masei oamenilor muncii
este o latură esențială a exercitării
rolului conducător al partidului, a
afirmării sale tot mai puternice ca
forță de transformare revoluționară a
societății, este de la sine înțeles că
intreaga activitate de incheiere a
anului de studiu politico-ideologic
trebuie să se desfășoare sub condu
cerea directă a comitetelor județene
de partid, a celor municipale și oră
șenești. Totodată. îndrumînd si controlind desfășurarea dezbaterilor re
capitulative, pregătind analiza activi
tății și rezultatelor obținute in anul
de studiu încheiat, organizațiile de
partid vor trebui Să chibzuiască de
pe acum asupra măsurilor apte să de
termine, în viitorul an de studiu,
continua îmbunătățire calitativă și
creșterea forței de inriurire a invățămintului politico-ideologic, a întregii
propagande de partid.
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LOCUL DE MUNCĂ ȘI REALITĂȚILE MUNCII

Ne aflăm în plină desfășurare a fazei de masă a Festivalului na
țional „Cintorea României” 1979—1980. in conformitate cu indicațiile con
ducerii de partid, in intreaga desfășurare a festivalului, dar mai ales in
această fază, se cere amplificată dimensiunea educativă a acțiunilor, ast
fel incit acestea să contribuie in mai mare măsură la stimularea iniția
tivei colectivelor de muncă, la mobilizarea lor pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le revin. O experiență interesantă există in această
privință in județul Ialomița. Pentru a pune in lumină inițiativele și me
todele folosite aici, am solicitat o convorbire tovarășului Gheorghe
GLODEANU, secretar al comitetului județean de partid.

— Ialomița prezintă in domeniul
cultural o situație particulară, in
sensul că nu dispune de nici o for
mație artistică prof.eslpnistă.r T^t-^
odată, județul Ialomița. care pini
mai ieri era eminamente agrar, ca
pătă pe zi ce trece caracteristicile
unei veritabile zone industriale, ceea
ce ridică un sir de probleme privind
asigurarea forței de muncă califica
te, sudarea tinerelor colective munci
torești etc. Cum sprijină activitatea
cultural-educativă din cadrul Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei" soluționarea unor asemenea
probleme ?
— în legătură cu prima remarcă,
as dori să subliniez că lipsa unor for
mații artistice profesioniste se cere
suplinită prin efortul de a perfec
ționa repertoriile și nivelul calitativ
al formațiilor de amatori. Aceasta
este o preocupare permanentă a
noastră in intreaga desfășurare a
festivalului.
în actuala fază de masă a festi
valului, punem un accent deosebit pe
acele forme mai active, cu finalita
te educativă nemijlocită. în ultimii
ani. în județul nostru s-au consti
tuit noi colective muncitorești în chi
mie,. siderurgie, construcții. întărire_a
disciplinei in cadrul acestor colecti
ve tinere, perfecționarea calificării
profesionale
formează
substan
ța acțiunilor organizate in cadrul
festivalului. Lectoratele tehnice în
ființate in fiecare întreprindere, ac
țiunile sistematice constind din ex
puneri și demonstrații organizate pe
teme ca „Metode moderne de orga
nizare si introducere a tehnologiilor
noi", „Noutăți in instalațiile de cen
tralizare electrodinamică și teleco
mandă" etc. au antrenat peste 25 000
de participant la soluționarea a cir
ca 900 de obiective ale creației tehnico-științifice. Este concludent, de
pildă, că la fabrica de ulei s-a reu
șit, să se realizeze, cu forțe proprii,
aproape tot ceea ce era prevăzut să

într-o scrisoare adresată redacției. Ioan
Corăbian. din munici
piul Cluj-Naooca. fă
cea unele propuneri in
legătură cu organiza
rea mai bună a circu
lației autovehiculelor
in localitate. în legă
tură cu aceste propu
neri. Comitetul execu
tiv al Consiliului popu
lar municipal Cluj-Napoca ne-a comunicat
măsurile
adoptate.
Pentru
solutionarea
problemelor traficului
rutier in municipiu, se
menționează in răs
puns. a fost întocmit
un studiu, cuprinzind
un ansamblu de solu
ții. Pe baza măsurăto
rilor de trafic efectua
te. s-au stabilit lucră
rile ce trebuie execu
tate pînă în anul 1990.
pentru realizarea unor
artere de circulație
modernizate cn toate
dotările aferente. în

se importe. La Combinatul de îngră
șăminte chimice Slobozia s-au re
zolvat, prin valorificarea capacității
de creație a muncitorilor și ingine
rilor, circa 200 de probleme tehnice.
— Acțiuni similare, urmărind sti
mularea creației tehnice, am consta
tat și in agricultură — in S.M.A..
cooperative agricole de producție.
Este' vorba despre o preocupare la
nivelul întregului județ ?
— întocmai, o preocupare care răs
punde necesității de a valorifica pri
ceperea și experiența celor peste
10 000 de mecanizatori din județ, spre
a aduce îmbunătățiri subânsamblelor
și mecanismelor mașinilor din dota
rea agriculturii, corespunzător cerin
țelor fiecărei lucrări agricole.
Aș dori să menționez că nu este
o acțiune lăsată numai la inițiativa
S.M.A.-urilor. Există un plan pe ju
deț. elaborat de comisia pentru sti
mularea participării maselor, ,1a crea
ția științifică și tehnică, împreună cu
comisia județeană a inginerilor si
tehnicienilor. Periodic se organizează
în cadrul Festivalului national ..Cin
tarea României" expoziții, schimburi
de experiență, menite să facă larg
cunoscute realizările in acest dome
niu din cadrul diferitelor unităti.
— Cercetind programele de activi
tate ale căminelor culturale din loca
lități precum Bucu. Bordușani, Făcăeni. Perișoru
ne-a surprins. la
prima vedere, o slăbire a activității
desfășurate la cămine. Continuind
discuțiile cu factorii de răspundere și
cu locuitorii comunelor, ne-am dat
seama insă că de fapt a avut loc o
mutare a acțiunilor cultural-educa
tive de la cămin in cimp.
— Aceasta corespunde unei orien
tări generale, imprimate de Consi
liul județean de educație și cultură
socialistă, deși trebuie spus că nu
peste tot este respectată. Mai ales
in perioada campaniilor, cum a fost
cea din primăvara aceasta, cînd tot
satul s-a aflat in cimp. este firesc

acest context, s-a sta
bilit ca pe una din
străzile care determi
nau blocaje (strada
Clinicilor) să se insti
tuie un singur sens de
circulație.
interzicindu-se accesul mijloa
celor de transport cu
tonaj ridicat : de ase
menea. a fost reparată
partea carosabilă a
străzii, inlăturindu-se
denivelările
apărute
in timpul iernii.

Realitatea
a dezmințit
sesizarea
Ion Vasile a semna
lat redacției că
in
mod neîntemeiat con
ducerea unității
în
care a lucrat — statia
de
utilaj
transport
București, sectorul 6
— i-a desfăcut con
tractul de muncă. „în
cei șapte ani cît am
lucrat aici.
nu am
avut absente nemoti
vate.
nu am fost

sancționat, m-am com
portat corect — arata
el in scrisoare. Măsu
ra a fost luată pentru
că am sesizat neajun
suri si ilegalități din
întreprindere".
Din răspunsul Co
mitetului de partid
al sectorului 6. căruia
i s-a trimis sesizarea,
aflăm insă că lucru
rile stau cu totul alt
fel în realitate.
Din
cercetările efectuate a
reieșit că I.V. a lu
crat la statia de utilai
transport, mai întîi
ca magaziner, apoi ca
mecanic în
atelierul
de întreținere si reoaratii.. Schimbarea sa
de la magazie s-a da
torat unor incorecti
tudini — la domici
liul său găsindu-se o
seamă de
materiale
sustrase din întreprin
dere :
bidoane
cu
vopsea, tablă zincată.
teavă de cupru, chei
mecanice, o mașină de
scris etc. Tocmai spre
a i se da posibilitate

ca $i munca culturală să se desfă
șoare acolo,, in mijlocul oamenilor.
Apelăm in acest sens la forme sim
ple care să reacționeze rapid la fap
te. să combată anumite atitudini ne
gative, să mobilizeze oamenii. In co
munele la care v-ați referit, de pil
dă, s-au constituit brigăzi artistice
care au prezentat chiar pe cimp. in
pauzele de masă, programe scurte,
de cite 5—6 minute. Textele acestor
programe se, innoiau continuu, pen
tru a fi mereu proaspete, a surprin
de evenimentul cald. La Făcăeni,
unde cooperatorii au muncit pe locu
rile din balta Dunării timp de trei
săptămini fără intrerupere. fără să
se întoarcă acasă, stația de amplifi
care a funcționat continuu, ținlhd la
curent cooperatorii cu rezultatele ob
ținute în diferite puncte ale cimpului. Gazetele de perete au constituit
;un adevărat jurnal al campaniei. Ru
brici preeurp „Opinia satului acuză",
„Oameni in locul cărora muncim
noi", pentru a mă referi numai la
acțiunile critice, au luat atitudine
fată de manifestările de chiul, de
lăsare. indiferentă.
— Primarul de- la Vlădeni ne spu
nea că cea mai eficientă formă edu
cativă este prezența, factorilor de
conducere in mijlocul oamenilor,
exemplul personal.
— A vorbit cu multă dreptate pri
marul, mai ales că experiența co
munei este pilduitoare. Cooperativa
din Vlădeni. care acum cîțiva ani era
una din cele mai slabe cooperative
agricole din județ, se numără astăzi
printre fruntașe. Și aici nu s-a schim
bat nimic, decît concepția oameni
lor. concepția conducerii ; a fost în
locuită neîncrederea cu încrederea to
nică că numai de ei. de munca lor
depind rezultatele. Aș vrea să sub
liniez că poate in nici o altă cam
panie agricolă, factorii de conduce
re de la toate nivelurile nu și-au fă
cut atît de simțită prezenta ca in
campania din această primăvară.
Lucru binefăcător și pentru munca
educativă.
— Am vrea să discutăm și despre
alte situații : Iată, de pildă, la Țăndărei sint două unități — fabricile de
ceramică și de zahăr, care au rezul
tate economice diferite. Discutind cu
factorii de răspundere de acolo, in
clusiv la nivelul orașului, nu am ob
servat vreo intenție de a diferenția
acțiunile educative in funcție de pro
blemele specifice. De asemenea, in

de
reabilitare prin
muncă, a fost transfe
rat la atelierul meca
nic. unde, cu tot ajuto
rul dat de colectivul
atelierului, nu a denus
interes pentru însuși
rea cunoștințelor ne
cesare. nu s-a stră
duit să-și
perfecțio
neze pregătirea pro
fesională.
Dimpotri
vă.
adeseori
lipsea
nemotivat de la lucru,
iar alteori venea in
stare
de ebrietate,
provoca certuri etc.
Ca atare. afirmațiile
sale din scrisoare cu
privire la motivele
desfacerii contractului
de muncă sînt neînte
meiate.
întrucit sarcinile de
plan.
in
domeniul
prestațiilor.
reparti
zate S.U.T.-Bucuresti.
au fost reduse pentru
acest an. a trebuit,
în consecință, să fie
redistribuită și o parte
a forței de muncă.
Ca atare. 60 de per
soane (muncitori, per
sonal de birou etc.).

localități precum Dichiseai.
Doro
banți. Ulmu. cultivarea formelor ac
tive este încă sporadică. intîmplătoare.
— Nu peste tot s-a înțeles/ că
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" trebuie să constituie un prilej
si pentru amplificarea și diversifi
carea activității educative. Mai per
sistă încă in unele unități mentali
tatea că dacă au o echipă de dansuri
și un cor, se pot prezenta cu frun
tea sus in cadrul festivalului.
Există incă multă anchiloză, ruti
nă. in a cultiva genul scurt, critic,
incisiv. A trebuit să discutăm mdelung cu factorii de răspundere din
unităti economico-sociale pentru a-i
determina să renunțe la afișarea in
gazetele de perete a unor articole
interminabile și plicticoase. Mai sint
multe de făcut si in ceea ce privește
modul in care este concepută critica.
De pildă, se face o caricatură sau
un catren în textul unei brigăzi des
pre nu știu ce comportare a unui
lucrător dar nu se spune nimic des
pre deficiențele din munca specia
liștilor. a celor care au răspunderi și
obligații mai mari. Intr-un cuvînt,
critica rămine uneori la nivelul fap
telor mărunte, fără a se ridica la cau
zele reale ale .unor deficiențe.
Tocmai penjtru a înlătura aseme
nea neajunsuri, organizăm schimburi
de experiență si instruiri pe centre,
unde dezbatem, folosind experiența
bună acumulată, modalitățile concre
te de perfecționare a muncii cultu
ral-educative.
Concomitent, aș dori să subliniez
că și centrul metodologic de îndru
mare artistică din București ar tre
bui să se ocupe mai îndeaproape de
activitatea
cultural-educativă.
să
sprijine această activitate mai ales
acum, in faza de masă, nu numai
să-și facă apariția in fazele superi
oare. cind se împart premiile si apre
cierile.
Exigentele formulate de conducerea
partidului față de Festivalul natio
nal „Cintarea României" necesită
înviorarea inițiativei instituțiilor de
cultură și educație, care să se con
cretizeze într-o activitate tot mai
bogată, mai eficientă atît în domeniul
activității economice, cît și pe plan
spiritual.

între care sr sem
natarul scrisorii, au
fost
repartizate
lo
alte unități. Lui I.V. i
s-a oferit să lucreze ca
muncitor mecanic la
I.T.B., dar a refuzat.
Dacă el se hotărăște
să se încadreze la o
altă unitate, se preci
zează in finalul răs
punsului.
conducerea
S.U.T. este de acord
sări aprobe transferul
în interesul serviciului,
in termenul legal de
90 de zile de la înceta
rea activității.
în ce-1 privește pe
I.V.. faptele sînt clare,
iar lui nu-i rămîne
decît să se hotărască,
în sfirsit. să se apuce
cu destoinicie de mun
că, să fructifice ocazia
ce i se oferă.
Iar ca o concluzie
mai generală — încă
o dată și încă o dată se
dovedește că faptele
nu pot fi ascunse prin
sesizări sau scrisori, că
adevăru] iese negreșit
la lumină.

Convorbire consemnată de

.Pentru, turist sau lo.-.
cglnic. unitățile Uniu
nii. județene a coo
perativelor
de con
sum Vaslui reprezin
tă locuri ospitaliere si
de plăcută atracție.
Rețeaua U.J.C.C. Va
slui se dezvoltă per
manent. Mărturie stau,
in acest sens, spatiile
in' continuă dezvoltare,
diversificarea si dota
rea unităților cu mobi
lier și utilai comercial
modern, sporirea can
titativă. calitativă si
sortimentală a fondu
lui de marfă pus la
dispoziția cumpărăto
rilor. o servire la nive
lul cerințelor și exi
gentelor actuale. Cel
mai convingător argu
ment il constituie ci
frele. în momentul de
fată U.J.C.C.
Vaslui
dispune de o rețea co
mercială
care însu
mează 775 unităti de
desfacere, cu o supra
față de peste 60 000
mp. Aproape jumătate
reprezintă magazinele
noi. în localuri cu 1 și
cu 2 etaje. Prin inter
mediul acestor unităti
se desfac mărfurile
alimentare si indus
triale solicitate. Merită
vizitate unitățile re-

prezentațive ale coope
rației de .consum vasluiene ; ■ cele din ora
șul Negrești si din co
munele Murgeni. Săl
ciu. Codăesti. Stefan
cel
Mare.
Girceni,
Pungești, Vutcani, Todirești, Băcești. Ro-ț_
șiești. Viișoara. Pu-'
iești. Tutova. Ivanești.
Vetrișoaia.
Berezeni,
Zăpodeni ș,a. Atrăgă
toare si ospitaliere sînt
unitățile de alimenta
ție publică : campin
gul „Sîrbi" (comuna
Banca), motelul „Moa
ra Greci" si restauran
tul „Terasa
Copou"
(municipiul
Vaslui).
„Popasul Tutovei" (Co
muna Tutova). restau
rantele din orașul Ne; ești si comunele Co- .
dăești. Puiesti. Vetrisoaia etc. Realizate arhitectoniț și dotate
cu mobilier comer
cial
modern,
aces
tea oferă o ambian
ță plăcută pentru ori
ce vizitator. O carac
teristică este comună
tuturor — oferta de
preparate culinare va
riate. de calitate si o .
servire promptă. Prin
ele ajungem la tradi
ționala si mult apre-

ciata bucătărie moldo
venească.
Dezvoltarea
conti
nuă. pe toate coordo
natele. a cooperației
de consum vasluiene
implică tot mai mari
răspunderi din par
tea conducerii U.J.C.C.
Astfel, in preocuparea
ei se află organizarea,
repartizarea si ampla
sarea rațională a rețe
lei comerciale, dezvol
tarea si modernizarea
continuă a unităților,
în concordantă cu creș
terea producției bunu
rilor de consum si cu
sporirea veniturilor oa
menilor muncii. Un
interes deosebit este
manifestat
fată
de
problema redării in
circuit a unor vechi
vaduri comerciale, in
care scop au fost des
chise magazine de di
verse
profiluri,
cu
mărfuri solicitate de
populație. Se urmă
rește introducerea si
extinderea
formelor
rapide, economicoase,
civilizate de desfacere
a mărfurilor. în acest
scop au fost transfor
mate in unităti cu
autoservire numeroa
se magazine. (Vasile
Văsîi).

și

La o sesizare primită
la redacție din comu
na Drăgoești, județul
Vilcea, ,din partea co
respondentului volun
tar Ionel Stătioiu, re
feritoare la unele nea
junsuri
in acordarea
asistenței medicale la
spitalul din localitate,
Direcția sanitară jude
țeană Vilcea ne-a co
municat răspunsul de
mai jos.
In ziua cînd semna
tarul scrisorii a venit
cu copilul la spital era
planificat de gardă
medicul Ion Mucălău.
Acesta nu s-a prezen
tat
insă la serviciu,
motivind ulterior că a
fost bolnav,
fără să
aibă totuși un act me
dical doveditor.
De
asemenea, conducerea
spitalului nu a luat
nici o măsură pentru

înlocuirea celui absent,
lăsind
serviciul
de
gardă descoperit. Considerind sesizarea în
temeiată, direcția sa
nitară a dispus urmă
toarele măsuri : sanc
ționarea disciplinară a
medicului Ion Mucălău
și excluderea sa din
graficul
de
gărzi ;
sancționarea medicu
lui director al spitalu
lui pentru nemdeplinirea atribuțiilor de
serviciu privind con
ducerea și organizarea
activității : sancționa
rea disciplinară a me
dicului Alexandru Pirici, pentru faptul că
nu a răspuns la solici
tarea de a se prezenta
la spital spre a acorda
asistență
medicală
copilului.
Cazul a fost prelu
crat cu întregul perso
nal al spitalului Dră
goești, prilej cu care
s-au reamintit norme
le și obligațiile legale
referitoare la efectua
rea gărzilor.

• Comitetul municipal Giurgiu al P.C.R. : în
vederea îmbunătățirii operațiilor de preluare de
la cetățeni a materialelor refolosibile. pe lingă
centrul existent pe strada V. I. Lenin din locali
tate, s-a luat măsura amplasării unei rulote in
Piața Tineretului din cartierul Oinac II. S-au
făcut, totodată, demersuri pentru a se obține
încă o rulotă ce urmează să fie amplasată intr-un
alt cartier. Preluarea materialelor refolosibile de
la populație se asigură și prin comitetele aso
ciațiilor locatarilor și comitetele de cetățeni din
circumscripțiile electorale.
• Comitetul județean Olt al P.C.R. : Analizindu-se la fața locului sesizarea lui Ion ■ St.
Gheorghe. din comuna Morunglav, s-a dispus
recuperarea pagubelor constatate la cultura de
cartofi și morcovi de la inginerul șef al coope
rativei agricole de producție din localitate, Gavril Pirjăloiu, și de la brigadierii Nicolae Niță
și Ion Bucur ; Virgil Diaconescu, vicepreședin
tele C.A.P., Dan Diaconescu și Grigore Smarandache au fost obligați să plătească pentru
pășuhatul și îngrijirea oilor, proprietatea lor,
în turma cooperativei : a fost sancționat pre
ședintele C.A.P., Ion Pitru, pentru tolerarea unor
abateri și neexercitarea controlului in sectoarele
pe care le conduce. Concluziile constatate și mă
surile stabilite vor fi analizate și în plenara
comitetului comunal de partid și in adunarea
generală a membrilor cooperatori.

Gheorghe PIRVAN
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Si plouă, și plouă, ca-n ba
ladele lui Topirceanu. Inevitabil,
apa se mai adună o vreme pe
unele porțiuni de străzi, pe
lingă bordurile trotuarelor. Mai
rău este că multi șoferi — și
de troleibuze sau autobuze, și
de mașini mici, cu numere pe
fond galben sau pe fond alb —
trec pe aceste locuri unde băl
tește apa cu mare viteză și
multă ostentație, incit nu o dată
bietul pieton e făcut leoarcă din
cap pină-n picioare. Oare orga
nele de circulație nu văd? Si
dacă văd. de ce nu aplică res
pectivele amenzi de contra
venție ?
f" V

U

•
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Fara muzica
Cei doi — Vasile Tobă și Ilie
Stanca, din Drobeta-Turnu Se
verin — erau cunoscuti ca
prieteni nedespărțiți. Se mai
știa despre dumnealor că îndră
gesc nespus de
mult muzica.
Mai ales muzica ușoară. De curind s-a aflat insă că cei doi
erau de fapt... afoni. Dragostea
țpr pentru muzică avea, ca su
port numai dorința de căpătuia
lă, deși ciștigau bine și ca mun
citori la combinatul de prelu
crare a lemnului. Prin relații
numai de ei știute, cei doi au
procurat 22 de casetofoane si au
trecut, frecindu-și miinile de
bucurie, la valorificarea lor
contra sume care variau după
haina amatorului de chilipir.
Acum, cei doi stau intr-un loc
unde dau cuvenitele . explicații.
Se înțelege, fără muzică !

Din comerf,
dar pozitiva
Dialog la magazinul „Romarta“ din Zalău. (Dialog reprodus
de ziarul județean „Năzuința"):
— Aș dori o pereche de pan
tofi bărbătești, nr. 27. la prețul
de 260 lei.
— Din păcate, acum clteva
clipe i-am vindut pe ultimii.
— De-ați ști cit de mult mi
i-am dorit...
— Nu vă faceți griji, treceți
miine după-amiază pe la noi.
Primim o comandă de la Ora
dea. S-ar putea să găsiți Și îna
inte de ora 13, dar după masă
găsiți cu siguranță. Nu vă su
parăți. reveniți cu încredere. Vă
rugăm frumos!
— Mulțumesc, dar cu cine am
avut onoarea?
— Vinzătoarea Edith Parlaghi.
...Deci se poate și așa !

Cascadori
fără voie
Au băut la „Cerbul carpatin"
pînă la ora închiderii. La întors
acasă, calea li se părea insă
prea lungă și prea cotită!
Atunci, Wilhelm Hans Arz și-a
luat prietenul (Konrad Schus
ter). l-a dus la locul său de
muncă — unitatea autoservice a
cooperativei „Tehnica" din Bra
șov — și. profitind de iuțeala
lor de mină și de neatenția paz
nicului, s-au urcat intr-o „Dacie
1300“ aflată in reparații. Apoi,
pe-aci ți-e drumul... La o inter
secție nu s-au mai putut înscrie
in curbă, mașina s-a izbit de
trotuar — de unde a făcut un
salt prin aer lung de 21 de
metri, sărind astfel peste cele
trei linii de cale ferată, exact
cu citeva clipe înainte de trece
rea unui tren!
Cascadorii fără voie au scăpat
numai cu niște vătămături cor
porale. dar mașina s-a făcut
„armonică". Acum sint buni de
plată și de judecată pentru trei
infracțiuni :
furt.
conducere
fără permis-și conducere sub in
fluența alcoolului.

Pumnul fatal
,.E omenesc" — spun unii
citeodată, cind își pierd cum
pătul și recurg la argumentul
pupmului. (Cum a recurs și
fotbalistul Marcel Răducanu in
finala Cupei României. Și l-a
costat — atît pe el. cit și echi
pa). Pentru că orice gest de
acest fel costă uneori enorm.
Un singur pumn poate pro
duce chiar victime. Un exem
plu : Ernest Tokar, fost zidar
la I.M.U. Petroșani, a intervenit
intr-o gilceavă dintre un colea
al său și un cetățean. După ce
i-a despărțit. E. T. a crezut că
e bine să-l „pună la punct" pe
cetățean — Aurel Popa — si i-a
dat un pumn... care s-a dovedit
fatal pentru victimă. E bine si
gindești. deci. înainte de ■
ridica pumnul.

Rubrică realizată de

Gheorghe MITROI
și corespondenții „Scînteii”
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VIZITA DELEGAȚIEI FEDERAȚIEI COOPERATIVELOR
DE APROVIZIONARE Șl DESFACERE DIN R.P. CHINEZA
Joi dimineață, tovarășii Gheorghe
Oprea, .primviceprim-ministru al gu* Vernului, și Janoș Fazekas, viceprimministru al guvernului, au primit
delegația Federației Cooperativelor
de Aprovizionare și Desfacere din
Republica Populară Chineză, condu
să de tovarășul Niu Yinguan, pre
ședintele federației, care face o vi
zită în țara noastră, la invitația
Uniunii
Centrale a Cooperativelor
de Consum — CENTROCOOP.
Oaspetele a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, un salut călduros
și cele mai cordiale urări, cin partea
tovarășului Hua Guofeng, președin
tele Comitetului Central al Partidu★
La București a fost semnat, joi.
Acordul de colaborare între Uniunea
Centrală a Cooperativelor de Constlm — CENTROCOOP și Federația
Cooperativelor de Aprovizionare și
Desfacere din R.P. Chineză pe pe
rioada 1981—1985.
Documentul prevede orientări și
măsuri concrete pentru dezvoltarea
colaborării și cooperării dintre cele
două organizații cooperatiste în do
meniul schimburilor de mărfuri, pre-

lui Comunist Chinez, premierul
Stat _al ___
Republicii
Consiliului de ___
Populare Chineze. In numele tova
rășului Nicolae Ceaușescu. tovarășul
Gheorghe Oprea a rugat să se trans
mită un cald salut și cele mai buhe
urări tovarășului Hua Guofeng.
în cursul întrevederii au fost exa
minate probleme privind posibilită
țile de lărgire a conlucrării românochineze în domeniul cooperației de
consum.
La convorbire, care s-a desfășurat
într-o atmosferă caldă, tovărășească,
a participat Gheorghe Roșu, pre
ședintele
CENTROCOOP. Au fost
prezenți Chen Shuliang. ambasado
rul R. P. Chineze la București, și
membri ai ambasadei,
★
cum și al schimburilor de experientă. de specialiști și de informatii.
Acordul a fost semnat de Gheor
ghe Rpsu. președintele CENTRO
COOP. și Niu Yinguan. președintele
Federației Cooperativelor de Aprovi
zionare si Desfacere din R.P. Chi
neză.
La semnare au fost de față Chen
Shuliang. ambasadorul R. P. Chineze
la București, și membri ai ambasadei.
(Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii naționale a
Danemarcei — Ziua Constituției —
ambasadorul acestei țări la Bucuresti. Axel Serup, a oferit joi o receo tie.
Au participat. Paul Niculescu. viceprim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor. Emilia Sonea. vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale. Aurel Duma, ministru secretar
de stat la Ministerul Afacerilor Ex-

terne, reprezentanți ai altor institu
ții centrale, oameni de artă și cul
tură.
Au participat șefi de misiuni diplo
matice acreditați în tara noastră, alți
membri ai corpului diplomatic.
Cu același prilej, ambasadorul Da
nemarcei la București a rostit, joi,
o cuvîntare la posturile noastre de
radio și televiziune.

vre

munte.
Temperaturile minime vor fi
cuprinse'între 5 și 15 grade, iar valorile
maxime vor oscila între 15 șl 25 de
grade, local mal ridicate. Izolat condiții
de grindină. In București : Vremea va
continua să se încălzească. Cerul va fi
temporar noros, favorabil ploii de
scurtă durată. Vint moderat. Tempera
tura în creștere. Minimele vor fi cu
prinse intre 8 și 12 grade, iar valorile
maxime între 20 și 24 de grade. (Mar
gareta Struțu, meteorolog de serviciu).

ea

Tlmpul probabil pentru zilele de 7, 8
șl 9 iunie. In țară : Vremea va conti
nua să se încălzească ușor. Cerul va fi
variabil. Vor cădea averse Izolate de
ploaie în regiunile din estul tării. Vînt
moderat, cu intensificări din zona de

Cronica
Tovarășul Cornel Burtică, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, a primit,
joi. pe Karel H. Beyen, secretar de
stat la Ministerul pentru Afacerile
Economice al Olandei, care a făcut o
vizită în țara noastră.
în spiritul înțelegerilor convenite
cu prilejul dialogului la nivel înalt
româno-olandez, în timpul întreve
derii au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea in continuare a cola' borării și cooperării economice bila
terale și pe terțe piețe, in domenii de
interes reciproc, intensificarea și di
versificarea schimburilor comerciale
între România și Olanda.
A fost prezent Louis Jean Marie
Bauwens, ambasadorul Olandei la
București.
★
Tovarășii
Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, Paul Nicu
lescu. viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul finanțelor, au primit,
joi după-amiază, în cadrul unor în
trevederi separate, pe Mansur Aii,
ministrul industriei textile al Repu
blicii Populare Bangladesh, care face
o vizită în țara noastră, în fruntea
unei delegații.
.Potrivit înțelegerilor convenite la
cel mai înalt nivel. în timpul con
vorbirilor au fost abordate probleme
referitoare la modul în care se deru
lează schimburile comerciale și la
stadiul acțiunilor de cooperare in
domeniul construcției unor obiective
industriale în sectorul textil, care se
realizează, in comun. în Bangladesh.
Totodată, au fost analizate noi căi
și posibilități pentru extinderea și
adincirea
colaborării și cooperării
economice bilaterale și pentru spo
rirea și diversificarea schimburilor
comerciale dintre cele două țări.
A participat Gheorghe Petrescu,
ministru secretar de stat la Ministe
rul
Industriei Construcțiilor
de
Mașini.
în aceeași zi, tovarășa Lina Ciobanu. ministrul industriei ușoare, a
avut o întrevedere cu ministrul in
dustriei textile din Bangladesh.
La
întrevederi
a
luat parte
A. W. Shams-ul Alam. ambasadorul
R. P. Bangladesh la București.

zilei

Joi, a sosit în Capitală. Franțois
Xavier Katali, ministrul de interne al
Republicii Populare Congo, care face
o vizită oficială in tara noastră, la
invitația Ministerului de Interne.
Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a
fost salutat de tovarășul George
Homoștean. ministrul de interne.
A fost prezent Laurent Mann, am
basadorul R.P. Congo la București.
★
Cu prilejul Zilei naționale a Sue
diei. Institutul român pentru relații
le culturale cu străinătatea a organi
zați joi. în Capitală, o manifestare
culturală, in cadrul căreia scriitoarea :
Florența Albu a prezentat impresii
de călătorie din această tară. în con
tinuare. participantii. membri ai con
ducerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai
Ministerului Afacerilor Externe, un
numeros public, au urmărit un pro
gram de filme documentare suedeze.
Au fost prezenți Hans E. Skold, am
basadorul Suediei
la București, și
membri ai ambasadei.
★
La Ambasada Republicii Populare
Ungare din București a avut loc. joi,
o conferință de presă, organizată cu
prilejul zborului spațial mixt sovieto-ungar.
Au luat parte ziariști români, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, atasati de presă si co
respondenți ai presei străine acredi
tați în tara noastră.
Ambasadorul R.P. Ungare. Rajnai
Sandor, a relevat, în expunerea pre
zentată. semnificația acestui nou
zbor cosmic realizat cu un echipaj
mixt în cadrul programului „Intercosmos". contribuția acestui program
comun de cercetare la strîngerea re
lațiilor de colaborare si cooperare
dintre țările aocialiste.
★
Joi dimineața au înoeput lucrările
celui de-al XXIX-lea Congres inter
național de bronhopneumologie. or
ganizat de Societatea de ftiziologie
si oneumologie din cadrul Uniunii
societăților de științe medicale, în
colaborare cu Asociația internaționa
lă de bronhopneumologie. La aceas
tă prestigioasă manifestare științifi
că participă academicieni și alti oa
meni de știință, profesori universi
tari. cercetători de specialitate, repu-
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La Bruxelles
Belgia-România
la fotbal

Pregătiri ale handbalistilor noștri pentru Olimpiadă

TESTELE „TROFEULUI CARPAȚI"
în circuitul marilor turnee de
handbal ale Europei (deci «si ale lumii fiindcă, deși acest sport se joacă
in aproape o sută de țări din patru
continente, nivelul său european n-a
fost încă egalat). „Trofeul Carpați"
se înscrie la loc de frunte, alături
de trofeele „Iugoslavia". „R.D.G.".
„Spania" și .,Balaton". Cu deosebire,
ediția din acest an (a XlX-a) a spo
rit în importantă dat fiind momen-.
tul programării sale (27 mai—1 iu
nie). cu mai puțin de două luni
înainte de ă se da startul în Olim
piada de la Moscova.
Jocurile recentei ediții aU fost
găzduite de orașul Oradea, dovedindu-se cu prisosință și de această
dată că încredințarea acestei misiuni
unor localițăți din județele mai dez
voltate și cu mare dragoste pentru
sport este o idee cit se poate de
binevenită. Așa cum s*-au exprimat
deseori oaspeții străini, si asa cum
s-a scris deja în unele publicații, or
ganizatorii orădeni au asigurat o
săptămină handbalistică ireproșabilă
și de neuitat, asemuită oe bună
dreptate chiar cu campionatele mon
toate punctele de vediale.’ Din
“■
dere : antrenamente, meciuri (in
noua sală a sporturilor — mereu
sejur ,si. program
com„plină ochi"),
___ .. ____
.
plementar. propagandă in jurul com
petiției (căreia ziarul județean „Crișana" i-a dedicat zilnic o pagină),
în materie de organizare. Oradea a
ridicat astfel o ștachetă pe care cu
greu o va putea depăși ea însăși, cu
prilejul apropiatului turneu interna
țional de volei dotat cu „Cupa Fe
lix" — programat tot aici, intre 25 și
29 iunie.
Competitoare în „Trofeul Carpați"
au fost cinci echipe naționale de
handbal. în ordinea clasamentului
final : România A (reamintim._ de
patru ori campioană mondială —
lipsită la Oradea de cinci titulari,
accidentați : Cornel Penu. Radu Voina. Mihai Mironiuc. Cezar Drăgăniță. Werner Stockl) ; R.D. Germană
(care a urcat pe podium de fiecare
dată la ultimele trei ediții ale cam
pionatelor mondiale — de data aceas
ta cu efectivul complet) ; Cehoslova
cia (fostă campionă mondială — dar
cu o echipă mult întinerită) : Spania
(o mare revelație a ultimilor ani) ;
R. F. Germania (campioana mondială
actuală — lipsită insă de patru titu
lari. retrași din handbal sau acci
dentați : Hofman. Brand. Wunder
lich și Kluenspies). A șasea clasată
a fost echipa de tineret a tării
noastre (cu talentatii Arghir. Croitoru. Flangea si alții), pregătită de
antrenorii Eugen Trofin și Valentin
Samungi. Pe lingă tehnicienii si
confrații din țările participante, tur
neul s-a bucurat si de prezenta unor
specialiști sau ziariști din Uniunea
Sovietică. Franța. Polonia. Portuga
lia, și Ungaria.
Bineînțeles, antrenorii au folosit
„Trofeul Carpați" pentru a-si supune
handbaliștii la tot felul de teste
înaintea startului olimpic : de po
tential fizic, de rezistentă în regi
mul meciurilor zi cu zi. teste teh
nice. tactice si chiar psihice. Tot cu
gîndul la Olimpiadă am urmărit si
noi evoluția handbalistilor români —
care, reamintim, au încheiat turneul
neinvinși (cinci partide — cinci vic
torii, golaveraj 102—70), cea mai

• MICROSCOP
ACUSTIC Specialiștii ameri
cani au realizat un microscop
acustic considerat a fi mai pre
cis decit microscopul electronic.
Pînă acum, microscoapele folo
seau fie lumina, fie alte unde
electromagnetice (razele X. ra
zele ultraviolete sau cele infraroșii).
Noul tip de microscop
utilizează principiul radarului.
Cu ajutorul său au putut fi de
tectate defecte de fabricație,
respectiv impurități de dimen
siunile unor sutimi de milime
tru (de pildă. în
elementele
constitutive ale microprocesoa
relor folosite la fabricarea com
puterelor). De asemenea, micro
scopul acustic poate măsura
cu maximă precizie, la seara in
finitului mic, parametrii privind

bună prestație avind-o exact în
partida cea mai dificilă, cu reduta
bila (și greu de înfrînt) reprezenta-,
tivă a R.D. Germane, cu care am
jucat si finalele mondiale de la Pa
ris 1970 șî Berlin 1974, dar pe care
am intrecut-o atunci numai cu unul
șt respectiv, două goluri : la Oradea
— cu cinci goluri (19—14) !
Am fost de față, cu doi ani în ur
mă. la campionatul mondial din Da
nemarca (unde, după cum.se știe, al
noștri s-au clasat pe Un nemulțumitor loc cinci). Comparind cu modul
în care am văzut că au jucat la Oradea, se poate spune că echipa an
trenată de trioul Ioan Kunst Ghermănescu, Nicolae Nedef și Lascăr
Pană (din punct de vedere al com
ponenței, nu prea mult schimbată)
etalează acum un potențial de' joc
evident superior și noi valențe tehnico-iactice. Atunci, în 1978, criticam
anumite erori de selecție; acum, în
1980, se poate spune cu mina pe ini
mă că lotul național cuprinde intradevăr tot ce are selecționabil hand
balul nostru și că nici un jucător
care ar fi putut deveni util n-a fost
uitat. Atunci, se simțea lipsa de omo
genitate, handbaliștii mai virstnici
erau sleiți, iar cei tineri incă neincadrați în joc, echipa era și dezmem
brată sufletește ; acum. întregul lot
este un tot, prietenia și sudura su
fletească dintre toți jucătorii făcindu-i să se pregătească în același pas,
să dovedească aceeași formă sporti
vă și să activeze într-o faptă și-un
gind. Atunci, nu se prea vedea o gîndire tactică : acum, in funcție de ad
versar și de fază, tricolorii noștri
reușesc să-și pună în valoare virtuți
tactice menite să le consolideze zi
dul apărării și să le sporească efici
ența ofensivă (ceea ce a ieșit in evi
dență mai ales în meciul cu R.D.G. —
după cîteva minute, scorul era 5—1
pentru noi). Atunci, ratam dezar
mant de multe lovituri de la 7 m.
(în total 17, la acel campionat mon
dial) ; acum, de
regulă asemenea
execuții își ating ținta. Atunci, echi
pa noastră n-avea luciditate și pu
tere să se concentreze, să se mobi
lizeze în mod deosebit pentru o con
fruntare de mare miză ; acum, a do
vedit că poate face aceasta în fața
unui adversar oricit de puternic. în
sfirșit, atunci, mai nici un jucător
nu s-a dovedit într-o formă sportivă
deosebită, capabil să ia jocul pe cont
propriu ; acum, aproape toți componenții valizi ai lotului sînt in bună
dispoziție de joe : Vasile Stingă calcă
deja pe urmele lui Gruia, fiind unul
din cei mai de temut „tunari" ai
handbalului mondial
(la „Trofeul
Carpați" a cucerit nu numai titlul de
golgeter. cu 32 goluri, ci și pe cel de
jucărorul nr. 1 al turneului) ; porta
rul Nicolae Munteanu manifestă Și
el o formă excepțională (impresionînd
cu răbdarea și ambiția de a se pre
găti timp de 7—8 ani în umbra lui
Penu, în speranța că-i va veni și lui
odată și odată rîndul) ; Iosif Boroș
se integrează din ce în ce mai bine
în rolul de conducător de joc ; Mări
cel Voinea este și el un mare cîștig ;
Birtalan, Grabovschi, Folker. Vasilca, Vasilache, Cosma — de asemenea,
se arată capabili să țină o cadență
de mare echipă.
Progresul valoric este, prin urma
re, evident — chiar dacă, după o opi-

elasticitatea, vîscozitatea
densitatea materialelor.

sau

• IN CĂUTAREA „TI
TANICULUI". La 60 de ani
de la naufragiul celebrului
transatlantic „Titanic", un mi
liardar american. Jack Grimm,
care
a finanțat cercetările in
cazul monstrului de la Loch
Ness, a lansat o expediție pen
tru găsirea navei înghițite de
valuri. Operațiunea ar urma să
se
desfășoare in două etape.
Prima va avea loc începînd din
iulie 1980, cînd o navă de cer
cetări va explora Atlanticul pe
o suprafață de 200 kmp, străduindu-se să localizeze epava
„Titanicului" și să o fotografie
ze. Cea de-a doua etapă, pro
gramată pentru vara anului

Astăzi. în nocturnă, de la ora 21
(ora Bucureștiului). pe stadionul
„Heyssel" din Bruxelles va avea Ioc
meciul internațional amical de fot
bal dintre echipa Belgiei, care se pre
gătește , pentru turneul final al cam
pionatului european, și selecționata
României. în acest joc. echipa româ
nă va avea următoarea formație pro
babilă : Iordache — Lică. Sameș,
Ștefânescu.
Munteanu — Ticleanu. Dinu. Bolbni — Crișan (Bălăci),
A. Ionsscu (Cămătaru). M. Răducanu. Din echipa belgiană nu vor lipsi
curțoscuții internaționali Van Moer,
Van Eyken. Van den Elst si Van den
Borg.

nie personală, reprezentativa noastră
n-a atins încă forma sportivă din
decembrie 1979 — cînd, avînd efecti
vul aproape complet, a jucat finala
Supercupei campionilor mondiali.
Handbaliștii noștri mai au totuși de
lycrat in citeva direcții : să nu mai
facă faulturi multe și inutile m apă
rare ; să rateze mai puțin în atac ;
să-și asume și alții, pe lingă Stin
gă. sarcina șutului de la distanță ;
să dobindească forța morală și fizică
de a juca la cea mai înaltă tensiune
nu doar o singură partidă, ci. mai
multe, un turneu întreg ; să aibă ca
pacitatea de a realiza scoruri cate
gorice cu echipele slabe (în scopul
acumulării unui golaveraj competi
tiv) ; să găsească modalitățile de for
tificare a organismului jucătorului
incit să nu mat avem atit de mulți
accidentați (mai mulți ca oricare altă
echipă) ; să lucreze metodic pentru
a readuce repede la o bună formă
sportivă pe jucătorii în prezent accidentați (desigur, după ce ei iși reiau pregătirile).
Se înțelege că aceste direcții de acțiune sînt cunoscute (chiar mai bine)
de către conducerea
tehnică, deci
există încrederea că nu vor fi pier
dute din vedere in săptămînile care
au mai rămas pînă la Jocurile Olim
pice. De altfel, la apropiatul turneu
dotat cu „Trofeul Spania" (Madrid,
9—14 iunie), lotul nostru va susține
noi teste in compania reprezentati
velor Uniunii Sovietice. Iugoslaviei
(cele două foarte puternice partene
re ale noastre de grupă olimpică) și
Spaniei. Să sperăm că handbaliștii
tricolori ai României vor manifesta
in continuare o ascendență de for
mă. Și la Madrid, și la Moscova !

★

Stațiile noastre de radio vor trans
mite in întregime acest meci pe pro
gramul 1, cu începere din jurul orei
21.

Turneul internațional
de lupte
în sala special amenajată, din in
cinta complexului sportiv „23 Au
gust" încep astăzi întrecerile turneu
lui internațional al României la lup
te greco-romane și libere. Ia care
și-au anunțat participarea
sportivi
din U.R.S.S., Bulgaria. Cuba.
R.F.
Germania. Polonia. Irak.
Canada,
R.P. Mongolă și alte țări. Din rîndul
echipei noastre se remarcă Șt. Rusu,
campion al Europei. C
Alexandru,
I. Draica,
R. Codreanu. I. Păun,
N. Gingă, A. Neagu. V. Puscașu etc.
Astăzi, meciurile se desfășoară de
la orele 10.30 și 17. amatorii de lupte
din Capitală puțind urmări întreceri
de greco-romane. Turneul interna
țional de lupte al tării noastre se în
cheie duminică dimineața, de la ora
10 avind loc ultima reuniune care va
desemna pe învingătorii competiției
de libere.

Gheorqhe MITROI

Virginia Ruzici

în finală la „Roland Garros”

Campionatele internaționale de te
nis ale Franței, care se desfășoară la
arena pariziană ..Roland Garros", au
avut joi ca punct de atracție semifi
nalele probei de simplu femei, ur
mărite cu viu interes de un numeros
public.
Pe terenul central. în prima semi
finală. campioana româncă Virginia
Ruzici a intîlnit-o pe cunoscuta tenismană australiană Dianne Fromholtz. cotată printre favoritele con
cursului. in fata căreia a repurtat o
netă și spectaculoasă victorie cu 7—6
6—1.
După un prim set echilibrat. în
care jucătoarea noastră a luptat cu
tenacitatea sa recunoscută pentru
a-și apropia succesul în ghemul de
cisiv. in setul al doilea Virginia Ru
zici a pus în valoare jocul său ofen
siv si loviturile sale variate, obtinînd

victoria ce-i aduce calificarea în fi
nala acestui prestigios turneu.
Ciștigătoare la ediția din 1978. Vir
ginia Ruzici' reușește astfel perfor
manta de a se califica în finală la această ediție jubiliară (a 50-a). de
data aceasta într-o companie mult
mai valoroasă. dintre participante
nelipsind cele mai bine cotate jucă
toare din lume.
în finala programată sîmbătă, Vir
ginia Ruzici o va intilni pe celebra
campioană americană Chris EvertLloyd. favorita nr. 1 a concursului,
învingătoare în trei seturi, cu 6—7,
6—2, 6—2. in semifinala disputată cu
jucătoarea cehoslovacă Hana Mandlikova. După ce a pierdut primul set
la tie-breack. Chris Evert-Lloyd s-a
impus cu autoritate în următoarele
două, gratie jocului său de un înalt
. nivel tehnic și bogatei sale experien
țe compdtiționale.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• In concursul internațional de
atletism desfășurat in orașul vestgerman Stuttgart, sportivul român
Horia Toboc a ciștigat proba de 400 m
garduri, cu un nou record național —
49”64/100, iar Florența Țacu s-a situat
pe locul întii în proba feminină de
aruncarea discului, cu rezultatul de
65,74 m.
Au mai stabilit noi recorduri ale

1981, are drept scop explorarea
epavei cu ajutorul unui subma
rin special, construit din alu
miniu, care a mai fost folosit
acum cîțiva ani pentru găsirea
unei
bombe
cu hidrogen in
apropierea coastelor Spaniei. Acesta are o lungime de 15,5 m și
o grosime a pereților de 16 cm.
Potrivit lui Grimm, submarinul
poate atinge o adîncime de
5 km. în vreme ce „Titanicul"
s-ar afla la 4 km sub suprafața
oceanului.

• TENDINȚELE TABAGISMULUI". Dacă °°n*
șumul de tutun are tendința să
se stabilizeze în S.U.A. și Eu
ropa, el crește dimpotrivă con
siderabil în țările „lumii a
treia", unde tabagismul tinde să
ia locul unor flageluri ca tu

României. Adrian Proteasa — 2,25 m
Ia săritura in înălțime și Eva ZorgiiRaduly, cu 67,22 m, in proba de arun
carea suliței, ambti sportivi clasindu-se pe locul doi.
De asemenea, pe locul doi s-au si
tuat Cornelia Popa — 1,89 m la sări
tura in înălțime și Mihaela Loghin —
19,33 m la aruncarea greutății.

berculoza sau malaria, aflate pe
cale de dispariție. Situația este
cu atit mai periculoasă, arată
revista „Sânte du monde", edi
tată de O.M.S., dacă se are in
vedere că țigaretele destinate
țărilor
în curs de dezvoltare
„conțin de două, trei sau chiar
de patru ori mai multe gudroane periculoase decit țigaretele
vîndute în Occident". Ele sînt
plasate la preturi deosebit de
ridicate, care aduc mari profituri
fabricilor furnizoare.

• „TRANSPLANT"
ARHEOLOGIC .
no
iembrie

1968,

U.N.E.S.C.O.

a

tV

tați pneomoloei si bronhopneumologi
din tară si din 15 state ale lumii.
Alocuțiunea inaugurală a fost ros
tită de Mihail Aides, adjunct al mi
nistrului sănătății. Au mai luat cuvintul prof. dr. Constantin Anastasatu. membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia. președintele comitetului de or
ganizare a reuniunii, prof. dr. Henri
Coudreau. președintele Comitetului
executiv al Uniunii internaționale
contra tuberculozei. Antonio Blasi,
președintele Asociației internaționale
de bronhopneumologie. și Jean Mar
cel Lemoine, secretarul general al
Asociației internaționale de bronNopneumologie.
Cele aproape 70 rapoarte, corapoarte și comunicări înscrise în agenda
congresului abordează teme de ac
tualitate privind evoluția bronșitelor
cronice, depistarea obstrucției bronsice periferice, tutunul si sistemele
de apărare bronhopulmonare. chirur
gia deformatiilor toracice.
(Agerpres)

La Expoziția industrială

bulgară de

la București

Simpozion
tehnico - științific
în cadrul Expoziției industriale
bulgare de la București a avut loc,
joi, deschiderea simpozionului tehnico-științific organizat de Comitetul
de Stat pentru
Știință și Progres
Tehnic și Camera de Comerț și In
dustrie ale R. P. Bulgaria.
La ședința inaugurală au partici
pat Valeriu Ceoceonică, vicepreședin- .
te al Consiliului Național pentru
Știință si Tehnologie, reprezentanți
ai unor institute centrale de cerce
tare și academii de /profil, cadre
didactice din învățămîntul tehnic,
specialiști de la întreprinderi industriale din țara noastră.
Erau prezenți Toșko Vancev. vicepreșdinte al Comitetului de Stat
pentru Știință și Progres Tehnic ăl
R. P. Bulgaria, specialiști din mi
nisterele și întreprinderile prezente
cu produse în cadrul expoziției, oa
meni de știință din domeniul cerce
tării și proiectării din țara vecină.
în Cadrul simpozionului vor fi pre
zentate comunicări științifice din
sectoarele construcțiilor de mașini,
electronicii, și electrotehnicii, chi
miei, metalurgiei, energeticii. Reflectînd cele mai recente realizări
ale științei și tehnicii bulgare, ex
periența dobîndită în aplicarea pro
gresului tehnic în industrie, comu
nicările se înscriu intr-o tematică
vastă — automatizarea proceselor de
producție cu ajutorul roboților in
dustriali, mecanizarea activităților
de depozitare a mărfurilor, electronizarea activității marilor complexe
comerciale, a urmăririi și coordo
nării mașinilor agricole, realizarea
unor noi tipuri de motoare pentru
mașini-unelte .cu comandă program,
asimilarea unor materiale și produse
chimice noi, metode moderne de
obținere a unor produse metalurgice
de calitate superioară, utilizarea
cărbunilor inferiori in energetică și
altele.
Comunicările sînt însoțite de pre
zentarea unor filme documentare pe
aceeași temă. în cele șase zile de
desfășurare a simpozionului sînt
programate întîlniri și discuții ale
referenților cu specialiști români.

Prezențe românești
la festivaluri
ale filmului
în calendarul competitional al ce
lei de-a 7-a arte se află înscrise reai
multe festivaluri internaționale cu
participare românească. Zilele aces
tea se desfășoară la Cracovia un fes
tival al filmelor de scurt-metraj,
manifestare la care cinematografia
din tara noastră este reprezentată de
documentarele „Semne", „Aproape
totul despre griu", „Curajul marilor
spatii", precum și pft>ductiile „Animafilm"
„Exodul
spre lumină",
„Nodul gordian". „Trei mere" si „Penelopa în templul artelor".
începînd din 12 iunie, se va derula
în Cehoslovacia un festival cu o ori
ginală formulă de desfășurare — pre
zentarea filmelor înscrise în pro
gram în cadrul a numeroase întîlniri
cu oameni ai muncii de pe mari plat
forme industriale. Pentru acest fes
tival al filmului. Centrala „Româniafilm" a trimis lung-metrajul de in
spirație istorică ..Vlad Țepes" (regia
Doru Năstase). Inedit ca tematică se
anunță Festivalul filmelor despre
dans de la Chicago (15—18 iunie). Pe
adresa acestuia au fost expediate do
cumentare privind dansul popular
românesc specific diverselor zone
folclorice ale tării, străvechile sale
tradiții artistice : „Semne". „Hora",
„Unu. doi. trei și...“. Un festival bi
ne cunoscut, ce și-a cîștigat de-a lun
gul anilor un loc aparte în seria re
uniunilor artistice internaționale de
gen, cel de la Karlovy Vary, va înce
pe anul acesta la 27 iunie. în pro
gramul competitional al acestuia se
află înscris si filmul artistic româ
nesc „Duios Anastasia trecea". în
regia lui Alexandru Tatos. Tot aici,
un alt lung-metraj artistic — „Bună
seara, Irina" (regia Tudor Mărăscii)
— va fi prezentat în cadrul secțiunii
„Opera prima". Mai multe filme de
animație românești au fost selectate
pentru festivalul cinematografic de
profil de la Zagreb (16—20 iunie). în
programul acestuia intrînd pelicula
„Nodul gordian". Totodată, pentru
ultima decadă a lunii se anunță. în
Franța, festivalul international ..Jeu
ne cinema", unde va fi proiectată re
centa noastră premieră „Proba
de
microfon" (regia Mircea Daneliuc).

lansat campania pentru salvarea
patrimoniului artistic de pe
insula Philae, aflată nu departe
de Assuan. în secolul III î.e.n.,
doi suverani din dinastia Ptolemeilor au ridicat aici un templu
inchinat zeiței Isis. căruia i s-au
alăturat noi monumente în
timpul împăraților romani Au
gustus. Claudius, Traian. Hadrianus și Dioclețian. Pentru a nu
fi inundate, toate aceste monu
mente au fost transferate pe o
insulă apropiată. Agilkia. Lu
crările au început în 1972. în
total au fost demontate și re
montate 7 353 blocuri de piatră
cîntărind 31 000 tone. Recon
strucția templelor «-a Încheiat

21,40 Atelier de creație literar-a rtistică
22.05 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
16,00 Țara ctntecelor mele —
melodii
populare
16.45 O viață pentru o idee
17.15 Blocnotes — informații utilitara
17,35 Caseta cu imagini
18.33 Buletinul rutier al Capitalei
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Concertul
Filarmonicii
..George
Enescu". Transmisiune directă de
la Ateneul Român
21.30 De la Cumidava la Cetatea Rișnovului. Film de Manase Radnev și
Emil Hențiu.
Consultant : Titus
Hasdău. O producție a Studioului
de film TV
22,06 Telejural
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 1
îe.ao
16.05
16.30
16,20
18,35

ul.so
l»,oo
19.30
19.30
90,05

_

Teiex
f
Teleșcoală
Emisiune tn limba germană
Tragerea Loto
Imagini din Suedia — film docu
mentar
1001 de seri
Telejurnal
•
Reflector
Festivalul interjudețean de muzică
corală
1980. Secvențe din concurs
Film artistic : „Omul fără identi
tate". Premieră TV. Producție a
studiourilor bulgare

A «părut; „ERA SOCIALISTA" nr. 11/1980
nilor muncii" de Dumitru Ciucur ;
„Textul dramatic : baza ideologică si
artistică a spectacolului" de Victor
Bibicioiu ; „Confruntări în arta spec
tacolului" de Victor Ernest Mașek;
„Petrodava 2000" de Gheorghe Mile»;
„Noua ordine internațională si drep
turile fundamentale ale omuui" de
Alexandru Bolintineanu. Nae
Androne.
Revista publică
dezbaterea
Pe
tema „Eficienta socială a creativității
tehnice de masă". Sumarul include,
totodată, rubricile „Cărți si semnifi
cații". „Revista revistelor". „Cuvintul cititorilor".

Din sumarul revistei : editorialul
„înalt dinamism în organizarea și
conducerea întregii activități economtco-sociale": articolele : „Democra
ția socialistă și creșterea rolului opi
niei publice" de Ion Mitran. Petru
Pînzaru : „Fermitate în
aplicarea
noului mecanism economico-financiar" de Alexandru Babe ; „Asigura
rea și gospodărirea resurselor ener
getice" de Valeriu Ceoceonică; „Știin
ța istorică, instrument al colaborării
între popoare" de Aurel Loghin ;
„România — promotoare activă a po
liticii de pace" de Constantin Florea: „Perfecționarea pregătirii profe
sionale și politico-ideologice a oame

18: 20.15, CULTURAL — I; 1L1S;
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Castele de gheață — 10: 12; 14;
16. Prima mea vară — 18:
20 :
STUDIO.
• Adincurile : VICTORIA — 9;
11,30; 14,16: 17: 19,45, FLOREASCA
• Teatrul Național (sala mică) :
Idolul și Ion Anapoda — 20, (sala
— 10; 13; 16: 19, TOMIS — 9: 11,30;
Atelier) : Trei pe o bancă — i».
14.15; 17; 19.45.
• Bietul Ioanide : TIMPURI NOI
• Opera Română : Giselle — 19.
— 9: 12; 16: 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu• Mica sirenă — 9; 10,45: 12,30;
landra" (sala Schitu Măgureanu):
14. Duios Anastasia trecea — 16;
Mobilă și durere — 19.39.
(sala
18; 20 : DOINA.
Grădina Icoanei) : Cum se
nu
• Omul păianjen
se
întoarce :
meau cei patru Beatles 7 — 19,30.
FEROVIAR — 9: 11,15; 13.30; 15.45;
• Teatrul Mic : Să Îmbrăcăm pe
18: 20,15, AURORA — 9; 11,13;
cei gol — 19,30.
13,30: 15.45; 18; 20. la grădină —
• Teatrul Foarte Mic : Lecția de
21. MODERN — 9: 11.16; 13,30;
engleză — 20.
1'5.45; 18: 20,15, la grădină — 21.
• Teatrul de comedie : Don Juan
• Mireasa din tren: GRIVITA — 9;
— 19.30.
11,15; 13,30; 15,43: 18: 20,15. EFO
• Teatrul „Nottara" (sala
MaRIE — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18;
gheru) : Casa Bernards Alba —
20,15.
19,30.
• Femeia dispărută : EXCELSIOR
Teatrul Giulești (sala Majestic):
Îotul in grădină — 18,30. (la clu
— 9: 11,15; 13,30; 13,45: 1«; 20,15,
FLAMURA — 9; 11; 13.15; 15,30;
bul Uz. „Republica") : Opinia pu
17,45; 20.
blică — 15.
• Cine mă strigă ? : DACIA — 9;
• Teatrul satiric-muzlca! „C. Tă11,15: 13,30; 15.45; 16: 20.
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
• Proba focului și a apei : DRU
buș la Savoy — 19,30, (sala Vic
MUL SARn — 16; 18; 20.
toria) : Idolul femeilor — 19.30.
•
Taina orașului : BUCEGI — 16;
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Piatră
18; 20.
la rinichi — 19.30.
•
I se spunea „Buldozerul“ : BU• Teatrul „Ion Creangă" :
Cine
ZEȘTI — 10: 12,; 14; 16: 18; 20, la
se teme de crocodil 7 — io.
grădină —• 20,45.
• Circul București :
Spectacolul
• întoarcerea lui Vodă
LăpușCircului Mare din Moscova
—
neanu : FERENTARI — 16; 19.
19.90.
•
Aventură
în
Arabia
:
LIRA
—
• Studioul de teatru al I.A.T.C. :
16: 18.15; 20.30. la grădină — 20,45.
Acești îngeri triști (premieră) —
• Proba de microfon :
COTRO19.30.
CENI — 15; 17.15; 19,30.
• Șapte zile din ianuarie s VOL
GA — 9; 11‘.15; 13,30: 13,45;
18;
20,15.
• Rug sl flacără s PACEA — 15;
vv • 17,15; <19,30»
. • Fugi... te iubesc : VIITORUL —
•15.30: 17,30: 19,30.
• Rețeaua „SM î SCALA — 9,15;
• Detașament cu misiune specia
11,30; 13,43: 16: 18,15 : 20,30.
lă : MIORIȚA — 9: 11,15:
13.36;
• Rocky II : CAPITOL —
8.45;
15,45;
13: 20.
11: 13,15; 15,30; 18; 20,15. la gră
• Speranța : POPULAR — 15.30;
dină — 20.43, FAVORIT — 9; 11,13; ■ rttî*l'M0;
iJ.ȘÎ. ’’
”
13.30: 15145; T8; 20,15.
• Colosul
din Rhodos ;
GIU
• Ion <—• Blestemul
pămîntului.
LEȘTI
—
9:
12;
16:
19.
Blestemul iubiri : PATRIA — 10;
•
Caută
vtnlul
:
MUNCA
—
16;
14.30: 1».
18; 20.
< Detectivul Toma :
LUCEAFĂ
•
Cînd
dragostea
se
întoarce
:
RUL — 9; 11,15: 13,13; 15.15; 17.30;
COSMOS —
15,30: 17,30:
lft.30,
10.43, la grădină — 21, FESTIV AL
GRADINA
CULTURAL
—
21.
— 9: 11,13: 13,30: 15.45: 18: 20,15.
• U11 frate formidabil : FLACAMELODIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45;
RA .— 16; 18: 20.
16; 20,16.
(
• Siberiada : ARTA — 10: 14; 16.
• Substituirea : CENTRAL — 9;
• Copilărie întreruptă : PROGRE
M43: 13,30; 15,45: 18; 20.
SUL — 16; 19.
• Drumul oaselor : BUCUREȘTI
— 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20.13,
• Mesaj din spațiu :
GRADINA
GLORIA — 9: 11.15; 13.30: 15.45;
ARTA — 20.45.

teatre

cinema

de a fi ateu într-o țară capitalistă
.Sub titlul „Libertatea de a fi ateu", ziarul „Le Monde“ publică sub
semnătura lui Henri Cavaillet. președintele „Comitetului de legătură al
ateilor din Franța", un articol in care relevă dificultățile de care se lovesc
ateii din această tari in exercitarea dreptului firesc de a nu împărtăși
vreo credință religioasă. .

„în acest sfîrșit de veac, știința
înaintează cu nași de uriaș. Nu a
ajuns oare știința să dea răspun
suri clare la fenomene oină acum
de neînțeles? Desigur, mai persistă
zone de umbră, care rezistă incă
investigațiilor noastre. Totuși avem
convingerea că în curind tot mai
multe taine ale Universului vor fi
descifrate. De aceea, in această
epocă de dezvoltare furtunoasă a
cunoștințelor științifice cu privire
la compoziția materiei, codul gene
tic. spațiul cosmic.
pentru a nu
cita decit citeva din certitudinile
cele mai semnificative, este de-a
dreptul derutant de ce noțiunea de
„ateism" trezește în continuare
spaimă în rîndul unor oameni
în zilele noastre — scrie auto
rul — conformismul, teama de a
nu fi împins spre marginea socie
tății determină botezarea copiilor,
prima comuniune, determină chiar
și perechile indiferente din punct
de vedere religios să meargă la
biserică pentru „binecuvîntarea"
căsătoriei lor. Intr-adevăr, de cîte
obstacole nu ne lovim atunci cînd
refuzăm să mergem pe această cale
trasată de aproape două milenii !
La televiziune, la radio, evenimen
tele religioase, de Ia cele mai mo
deste la cele mai deosebite, sînt
subliniate,
repetate, amplificate.

dacă nu chiar programate în mod
deliberat.
Această difuzare la televiziune si
la radio beneficiază de avantaje cu
totul disproporționate. La o masă
de credincioși de circa 55 la sută,
ea reprezintă, ca durată reală, un
raport de 1 la 75. fată de timpul de
care dispun raționaliștii, agnosticii,
liber-cugetâtorii, ateii, care al
cătuiesc peste 20 la sută din popu
lație. si care, practic, nu au dreptul
decit la citeva scurte clipe! De ce
această discriminare pe planul mij
loacelor moderne de comunicare?
Sub raportul moralei tradiționale
este foarte greu in societatea noas
tră — totuși tolerantă — să fii
ateu. Deoarece minoritățile. încâl
cind obiceiurile, irită autoritățile.
Liber-cugetătorii
care indrăznesc
să conteste tabuurile multiple ale
celor „ifinte" sint priviți si azi ca
niște paria. Chiar dacă nu mai sînt
supuși unor acuzații obscurantiste,
pentru că argumentele stiintei sint
greu de respins, asupra lor continuă
să plutească, cu orice prilej, umbra
suspiciunii in ce privește morala
lor. comportamentul lor social...
Ca ateu, revendic, pur si simplu,
dreptul imprescriptibil de a explica,
a ilustra si a apăra libertatea de a
fi ateu" — încheie autorul artico
lului.

(Agerpres)

în august 1979. S-au plantat
palmieri, papirus și lotuși, pen
tru ca Agilkia să semene cit
mai mult cu Philae. Ansamblul
a fost inaugurat în martie 1980.
Astfel s-au închis porțile celui
mai vast șantier de „transplan
tare" arheologică din istorie.

• PE URMELE LUI
„COLUMB AL MARILOR
NORDICE • C ' oe!tarile ai
heologice întreprinse de specia
liștii sovietici în regiunea insu
lei Novaia Zemlia. unde a ier
nat în secolul XVI velierul na
vigatorului olandez Willem Ba
rents. supranumit „Columb al
mărilor nordice", permit să
■e emită ipoteza eă nava a

pierit intre ghețari. Pe țărm,
in apropiere de portul Ledovîi. au fost descoperite ră
mășițe ale navei si piese
ale unor arme vechi. Sub apă.
scafandrii au descoperit de ase
menea instrumente de navigație,
tunuri, ghiulele și alte obiecte.
Cercetătorii intenționează să ri
dice la suprafață obiectele des
coperite pentru a încerca să re
constituie velierul.

• TENISUL - SPOR
TUL CEL MAI „TELEGE
NIC". Intr-un articol con
sacrat extraordinarei populari
tăți pe care o cunoaște. în ulti
mii ani, tenisul, practic în toa
te țările lumii (numai în Fran
ța. ca
expresie a interesului

pentru acest sport, s-au vîndut
anul trecut 500 000 de rachete și
cinci milioane de mingi de te
nis). săptămînalul „Paris Match"
consideră că această popularita
te se datorează, în primul rînd,
televiziunii. într-adevăr. argu
mentează revista, tenisul este
un sport prin excelentă indivi
dual. înfățișarea în prim plan
pe micul ecran, prin mimica și
gestica jucătorilor, a eforturi
lor pe care le comportă un meci
între doi campioni de înaltă
clasă contribuind, mai mult decit
orice, la reliefarea frumuseții si
spectaculozității sale. Considerat
multă
vreme ca un sport al
elitelor, tenisul a căpătat ast
fel. ca urmare a „telegeniei"
sale deosebite, o răspindire. fără
precedent, in rîndul maselor.

NAȚIUNILE UNITE

Situația din Africa de Sud
în dezbaterea Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). Consiliul de Securitate s-a întrunit,
miercuri, pentru a examina, la cererea grupului statelor africane la Națiu
nile Unite, situația creată in urma recentelor incidente din Republica
Sud-Africană.

Luind cuvintul în cadrul dezbate
rilor, președintele Comitetului O.N.U.
împotriva apartheidului. Akporode
Clark (Nigeria), a solicitat consiliului
să ceară autorităților de la Pretoria
eliberarea tuturor detinuților politiei
din R.S.A.. renunțarea la toate for
mele de opresiune și crearea unui
Stat democratic, bazat pe principiul
conducerii de către reprezentanții ma
jorității africane. El s-a pronunțat,
de asemenea, pentru încetarea inves
tițiilor masive de capital străin in
R.S.A. și suspendarea relațiilor co
merciale cu această tară. „Sintem in
prezent martorii începutului
unui
război de eliberare. Poporul sud-african se ridică la luptă împotriva re
gimului de opresiune si. dacă politi
ca de apartheid nu va fi abolită, va
fi declanșată o adevărată catastrofă"
— a spus el.
In intervenția sa. președintele gru

pului statelor africane la O;N.U„ Jose
Carlos Lobo (Mozambic), a atras
atenția asupra situației „alarmante si
explozive" create în R.ȘA. ca urmare
a „mizeriei, umilințelor, degradării,
intimidării și brutalităților" la care
este supusă populația de culoare.
El a apreciat că regimul rasist ar tre
bui să tragă învățămintele . necesare
din evoluția din Zimbabwe, care a
apropiat Africa eliberată de R.S.A.
Rasiștii de la Pretoria — a arătat
președintele grupului african — se
află în situația de a opta între un
proces pașnic în direcția instaurării
în R.S.A. a conducerii reprezentanți
lor majorității africane si o
con
fruntare catastrofală. Ei ar trebui să
recunoască că ..schimbarea se va pro
duce încă în timpul vieții lor. așa
cum s-a întîmplat si în cazul lui Ian
Smith" (fostul premier rhodesian) —
a spus J.C. Lobo.

Reacții de dezaprobare față de atentatele
comise împotriva primarilor arabi din Cisiordania
• Scrisoarea adresată de Yasser Arafat Națiunilor Unite • „Calm
încordat" pe malul occidental al Iordanului
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Președintele Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat, a cerut —
într-o scrisoare publicată ca docu
ment oficial al O.N.U. — adoptarea
măsurilor necesare pentru ..asigura
rea protecției poporului palestinian
în fata terorismului". O.E.P. — pre
cizează documentul menționat —
cere O.N.U. și secretarului său gene
ral să acționeze pentru ca ..astfel de
crime" — ca recentele atentate co
mise împotriva primarilor arabi din
localitățile Ramallah și Nablus —
..să nu se mai repete".
Escalada actuală a unor astfel de
acțiuni împotriva poporului palesti
nian și a conducătorilor săi națio
nali „dovedește eșecul autorităților
de ocupație de a reduce la tăcere re
zistenta eroică a poporului
nostru
față de ocupația
Israelului" — se
arată in scrisoarea citată de agențiile
France Presse șt U.P.I.-'

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Ordinea
domnește iarăși in Cisiordania, unde
atentatele de luni împotriva primari
lor palestinieni, grav răniți, au întărit
resentimentele populației — relatea
ză corespondentul agenției France
Presse. Dar este vorba, potrivit ex
presiei consacrate, de un „calm În

cordat" pe malul occidental al Ior
danului. France Presse relatează in
continuare : consemnul la grevă ge
nerală, dat de Organizația pentru
Eliberarea Palestinei și unele muni
cipalități, a fost urmat, miercuri ca
și in ajun, dar armata, pentru a doua
zi consecutiv, a încercat să oprească
această acțiune. Din nord pină in sud
se menține o aparentă viată normală
cu ajutorul forței. La Nablus și Ra
mallah — unde primarii au fost ținta
recentelor atentate — armata a des
chis cu forța magazinele. Pe străzile
acestor două orașe patrulează militari
israelieni.

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Asocia
ția israeliană a drepturilor omului
a protestat pe lingă guvernul Israelu
lui și guvernatorul militar din Cisior
dania împotriva deschiderii cu forța,
în cursul zilei de marți, a magazine
lor închise de negustorii arabi din
partea de est a Ierusalimului si din
Cisiordania, care au declarat grevă
la chemarea Organizației pentru Eli
berarea Palestinei — relatează agen
ția France Presse.
Această grevă a fost declanșată in
semn de protest împotriva atentate
lor comise de elemente extremiste
israeliene împotriva primarilor pa
lestinieni din Nablus și Ramallah.

Noi incidente în sudul Libanului
BEIRUT 5 (Agerpres). — Agențiile
internaționale de presă informează că
în noaptea de miercuri spre joi arti
leria israeliană și forțele militare ale
maiorului disident Saad Haddad au
bombardat orașul Nabatiyeh din su
dul Libanului. Postul de radio Bei
rut precizează că in urma acestor
atacuri o persoană a fost ucisă și mai
multe au fost rănite.
Pe de altă parte, agenția W.A.F.A.
relatează că de pe nave israeliene s-a
deschis focul asupra zonei portului

Șidon, provocind victime și pagube
materiale.
TEL AVIV 5 (Agerpres). — Un
purtător de cuvint al armatei israe
liene a confirmat că au fost atacate
obiective palestiniene din împrejuri
mile orașului Sidon. El a menționat
că aceste atacuri s-au soldat cu
moartea mai multor palestinieni, for
țele israeliene reintorcindu-se la bază
fără pierderi.

Conferința reprezentanților
comisiilor naționale pentru
UNESCO din țările
1 balcanice
BELGRAD 5 (Agerpres). — La
Novi Sad au început lucrările celei
de-a 9-a Conferințe a reprezentan
ților comisiilor naționale pentru
UNESCO din țările balcanice. La
lucrări participă reprezentanți ai co
misiilor naționale din România. Bul
garia. Grecia. Iugoslavia și Turcia.
Participă, de asemenea. în calitate de
observatori, reprezentanți din Aus
tria, Italia și Ungaria.
în timpul celor trei zile de dezba
teri se va analiza stadiul actual al
cooperării cu UNESCO și programul
de acțiuni viitoare. Se va proceda,
de asemenea, la un schimb de păreri
cu privire la agenda de lucru a vii
toarei
Conferințe
generale
a
UNESCO, programată să aibă loc în
această toamnă la Belgrad.

Spre refacerea
si consolidarea unității
forțelor de stingă peruane
LIMA 5 (Agerpres). — La Lima a
avut loc o reuniune a reprezentanți
lor forțelor politice peruane de stin
gă care au participat la alegerile
prezidențiale și parlamentare desfă
șurate în Peru la 18 mai. între care
Partidul Comunist. Partidul Socialist
Revoluționar, Acțiunea Politică So
cialistă, Uniunea Revoluționară de
Stînga, Unitatea Democratică Popu
lară. Reuniunea a fost consacrată
analizării posibilităților de refacere
Si consolidare a unității de acțiunea
tuturor forțelor democratice, progre
siste din Peru.

Reuniunea
ministerială
a O.E.C. D.

Tovarășul Fidel Castro l-a primit
pe ambasadorul român
HAVANA 5 (Agerpres). — Tova
rășul Fidel Castro, prim-secretar al
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Cuba, președintele Con
siliului de Stat Si Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Cuba, a primit
pe Niculaiu Moraru. ambasadorul
României la Havana.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, s-au
'transmis tovarășului Fidel Castro un

salut tovărășesc, urări de sănătate si
fericire personală, precum și urări
de succese în opera de edificare so
cialistă in Cuba.
Mulțumind, tovarășul Fidel Castro
a rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceausescu un cald salut, cele
mai bune urări de sănătate si feri
cire și succes deplin în edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in România.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă de caldă prietenie.

Președintele Israelului l-a primit pe ambasadorul român
TEL AVIV 5 (Agerpres), — Pre
ședintele statului Israel, Yitzhak
Navon, a primit pe Constantin Vasiliu, care și-a prezentat scrisorile
de acreditare in calitate de amba
sador extraordinar și plenipotențiar
al Republicii Socialiste România în
Israel.
Cu acest prilej, din partea președin
telui Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, a fost transmis
președintelui Yitzhak Navon un sa
lut cordial, împreună cu cele mai
bune urări de sănătate și fericire

personală, de prosperitate și pace
pentru poporul israelian
Mulțumind, președintele Yitzhak
Navon a rugat, la rîndul său, să
se transmită președintelui Nicolae
Ceaușescu calde urări de sănătate
și fericire personală, de progres și
bunăstare poporului român.
în cadrul întrevederii s-a expri
mat convingerea că dezvoltarea re
lațiilor bilaterale corespunde intere
selor celor două țări și popoare,
cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

Convorbiri economice româno-sovietice
MOSCOVA 5. — Trimisul Ager
pres, Gheorghe Ciobanu, transmite :
Joi, N. S. Patolicev, ministrul comer
țului exterior al U.R.S.S., l-a primit
pe Dumitru Bejan, ministru secretar
de stat lă Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
nationale.
în cadrul convorbirii
desfășurate cu acest prilej au fost
abordate unele aspecte ale colaboră
rii și cooperării economice românosovietice, in special cele privind creș

terea continuă a schimburilor comer
ciale bilaterale.
A fost prezent Traian Dudaș, am
basadorul României în Uniunea So
vietică.
★

în aceeași zi, Dumitru Bejan a avut
o întrevedere cu V. G. Morozov,
prim-vicepre'ședinte al Comitetului
de Stat pentru relații economice ex
terne al U.R.S.S.

„Ziua mediului înconjurător"

„Cooperarea dintre statele
industrializate și țările
in curs de dezvoltare
este în folosul economiei
mondiale"
, PARIS 5 (Agerpres). — Documen
tele date publicității la Paris la în
cheierea reuniunii de două zile a mi
niștrilor de externe si ai economiei
din cele 24 de țări membre ale Or
ganizației pentru Cooperare Econo
mică și Dezvoltare (O.E.C.D.) apre
ciază că în acest an, producția va în
registra în țările industrializate occi
dentale o creștere medie de numai 1 la
sută. El au arătat că „al doilea șoc
petrolier" (materializat în scumpirea
prețului mondial al petrolului) va in
fluenta activitatea economică pină in
vara anului viitor.
în cadrul reuniunii O.E.C.D. a fost
elaborat, totodată, un nou „cod de
conduită comercială" pentru deceniul
1981—1990. prin care parlicipanții s-au
angajat să nu creeze bariere comer
ciale și să favorizeze importurile pro
venind din țările in curs de dezvol
tare. Reprezentanții guvernelor „ce
lor 24“ au recunoscut, in acest con
text. importanta adincirii cooperării
dintre țările lor și statele „lumii a
treia", cooperare care ar trebui — se
menționează — să atingă cele mai
înalte rate de creștere posibile, in
folosul intregii economii mondiale.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., Kurt
Waldheim, a dat publicității o de
clarație in legătură cu „Ziua mediul
lui înconjurător" — 5 iunie, dată la
care, cu opt ani în urmă, a avut loc
o reuniune a O.N.U. consacrată me
diului natural al omului, resurselor
terestre și riscurilor de perturbare a
echilibrelor necesare supraviețuirii
omenirii. în declarația secretarului
general al O.N.U. se arată că Pro
gramul Națiunilor Unite pentru me
diul înconjurător își concentrează în
prezent atenția, printre altele, asu

pra impactului activităților militare
asupra mediului înconjurător, asupra
pericolelor creșterii conținutului de
bioxid de carbon in atmosferă și a
condițiilor in care se naso și se dez
voltă copiii omenirii.
Nu încape îndoială, arată în con
tinuare declarația, că actuala criză a
mediului înconjurător este de natură
globală, Impunind politici și soluții
globale. Amenințările la adresa me
diului nostru natural sint univer
sale, ceea ce evidențiază nevoia de
a ne uni in protejarea resurselor
noastre, ale tuturor.

PREMIERĂ COSMICĂ SOVIETICĂ

Lansarea navei „Soiuz T-2“ cu echipaj Ia bord
MOSCOVA 5 (Ager
pres). — Conform pro
gramului de cercetare
a spațiului cosmic, la
5 iunie a fost lansată
in U.R.S.S., la ora 11
Si 19 minute, ora Mos
covei., nava cosmică
„Soiuz T—2“. pilotată
de un echipaj alcătuit
din locotenent-colonelul Iuri Malisev. co
mandantul navei, .și
pilotul-cosmOnaut Vla
dimir Aksenov, ingine
rul de bord al navei
cosmice.

Nava „Soiuz T—2“
reprezintă o navă de
transport perfecționată
din seria „Soiuz". pla
sată 'acum pentru pri
ma oară pe o orbită
circumterestră cu echi
paj la bord. Anterior,
cu ea au fost efectuate
cu succes experimente
de zbor in Cosmos in
tr-o variantă automa
tă fără pilot.
Programul de zbor
al navei „Soiuz T—2"
prevede noi experi

mente și testarea siste
melor de bord in regim
pilotat, efectuarea de
operațiuni
dinamice
împreună cu complexul
orbital * „Saliut—6" —
„Soiuz—36" cu folosi
rea noului sistem de
dirijare a navei cos
mice „Soiuz T—2".
Sistemele de bord
ale navei funcționează
normal, iar cosmonauții Malisev si Aksenov
se simt bine și au
trecut la îndeplinirea
programului de zbor.

Consfătuirea secretarilor comitetelor centrale
ale partidelor comuniste și muncitorești
din unele tari socialiste
BERLIN 5 (Agerpres). — In zilele
de 3—5 iunie a avut loc la Berlin o
consfătuire a secretarilor cu proble
mele organizatorice ai comitetelor
centrale ale partidelor comuniste și
muncitorești din unele țări socialiste.
La consfătuire au participat repre
zentanți ai Partidului Comunist Bul
gar, Partidului Comunist din Ceho
slovacia. Partidului Comunist din
Cuba. Partidului Socialist Unit din
Germania. Partidului Popular Revo
luționar Laoțian. Partidului Popular
Revoluționar
Mongol.
Partidului
Muncitoresc Unit Polonez, Partidului
Comunist Român, Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice, Parti
dului Comunist din Vietnam.
Din partea Partidului Comunist
Român a participat tovarășul Con
stantin Dăscălescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.
în cursul întilnirii, participanții au
înfățișat problemele actuale ale po
liticii de cadre care preocupă parti
dele lor. A avut loc un schimb de
păreri și de experiență cu privire la
activitatea de selecționare, pregătire,
promovare și educare a cadrelor in
procesul construcției socialiste și co
muniste, la aplicarea creatoare a
principiilor
marxism-leninismului,
socialismului științific, în domeniul
politicii de cadre.
Participanții la consfătuire au ară
tat în mod unanim că în socialism
elaborarea politicii de cadre, activita
tea de selecționare și educare a ca
drelor constituie laturi foarte impor
tante ale exercitării de către fiecare
partid comunist si muncitoresc a
rolului său conducător si îndru
mător în societate. Totodată, s-a
subliniat că această activitate se des
fășoară pe o bază profund democra
tică și ținind seama de condițiile
concrete din fiecare țară. Prin con
stituții, prin legislația statelor socia
liste se acordă colectivelor de mun
că, organizațiilor sociale posibilități
largi pentru a participa activ la se
lecționarea. promovarea și- educarea
cadrelor, la controlul activității lor.
De compoziția, maturitatea ideologi
că, tenacitatea politică, nivelul de
pregătire și activitatea practică a ca
drelor depind în mare măsură suc
cesele în construcția economică și
culturală. La consfătuire, participanții
au arătat că, drept rezultat al acti
vității creatoare a partidelor comu
niste și muncitorești, al înfăptuirii
unor transformări economico-sociale
fundamentale, în țările lor s-au for
mat și au crescut cadre calificate,
’mature de conducere, de tip socialist,
care se bucură de încrederea mase
lor, sint capabile să soluționeze sar
cini complexe în interesul clasei
muncitoare, al tuturor oamenilor
muncii.
în cadrul consfătuirii s-a subliniat
că în procesul construcției socialiste
și comuniste, in condițiile revoluției
★

în ziua de 5 iunie 1980. conducăto
rii delegațiilor partidelor comuniste
și muncitorești reprezentate la con
sfătuire au fost primiți de tovarășul
Erich Honecker, secretar general al
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii
Democrate Germane.
Cu acest prilej, reprezentantul
Partidului Comunist Român a trans
mis tovarășului Erich Honecker un

-

tehnico-științifice. ale luptei pentru
creșterea eficientei în producție,
pentru folosirea la maximum a avan
tajelor socialismului sporesc con
tinuu rolul cadrelor, exigentele fată
de calitățile lor politice, profesionale
și moral . Ținind seama de aceasta,
partidele frățești dezvoltă prin toate
mijloacele inițiativa creatoare a ca
drelor. responsabilitatea lor fată de
sarcinile încredințate, le ajută să-si
însușească stilul partinic de muncă,
știința conducerii, arta organizării.
O mare insemnătate se acordă dez
voltării criticii și autocriticii, inten
sificării controlului asupra îndeplini
rii sarcinilor, aceasta constituind un
mijloc eficient de educare a activiș
tilor.
Participanții la consfătuire au efectuat un schimb de informații cu
privire la modul în care se soluțio
nează în țările lor sarcinile creșterii
de cadre din rîndul clasei muncitoa
re. țărănimii și intelectualității, ale
îmbunătățirii permanente a compo
ziției calitative a cadrelor de condu
cere. ale educării lor în spiritul de
votamentului fată de propriul popor,
al idealurilor comuniste și al solida
rității internaționale. O mare aten
ție s-a acordat practicii promovării
în funcții de conducere a specialiști
lor din industrie si agricultură, a
femeilor. îmbinării experienței cadre
lor vîrstnice cu elanul celor tinere,
muncii cu activul, ceea ce constituie
un important mijloc de formare a
rezervelor de cadre.
în cuvîntările la consfătuire *
fost expuse pe larg problemele org
nizării pregătirii si reciclării cadre
lor. ale ridicării nivelului lor de pre
gătire politico-ideologică și de cali
ficare profesională. S-a arătat, tot
odată. că pentru întărirea legăturile”
de prietenie dfntre tarile socialiste
o contribuție importantă au schimbul
sistematic de experiență în proble
mele conducerii diferitelor sectoare
ale vieții sociale, colaborarea în do
meniul învătămîntului. științei, teh
nicii și în alte sfere de activitate.
Realizările dobindite în construcția
socialistă și comunistă, perfectiona
rea continuă a muncii cu cadrele, a
conducerii societății constituie o
premisă importantă a înaintării fie
cărei țări socialiste pe calea pro
gresului economic, tehnico-stiintific,
cultural și social, a creșterii influen
tei și forței de atracție a socialismu
lui în lume.
La reuniune s-a menționat însem
nătatea recentei consfătuiri a Comi
tetului Politic Consultativ al statelor
participante la Tratatul de la Var
șovia. care a examinat sarcinile ac
tuale în lupta pentru destindere si
securitate în Europa, pentru consoli
darea păcii generale.
Reuniunea de la Berlin s-a desfă
șurat într-o atmosferă prietenească,
cordială. în spiritul egalității în
drepturi, unității si solidarității In
ternaționale.
★
salut prietenesc și cele mai bune
urări de sănătate si succese din par
tea tovarășului Nicolae Ceausescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România.
Mulțumind
călduros.
tovarășul
Erich Honecker a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceausescu un mesaj de
prietenie și cele mai bune urări de
sănătate și succes în activitate.

ÎN CONSENS CU INTERESELE DESTINDERII SI PĂCII ÎN ÎNTREAGA LUME
■

Un obiectiv major al politicii externe a României socialiste:

DEZANGAJAREA MILITARĂ SI DEZARMAREA ÎN EUROPA,
CERINȚĂ DE BAZĂ A SECURITĂȚII CONTINENTULUI
Ședința comună din 22 mai a Co
mitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al partidului. Consi
liului de Stat și Guvernului, aprobind activitatea delegației române la
lucrările Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia și dind o înaltă
apreciere modului strălucit in care
tovarășul Nicolae Ceaușescu a expus
poziția României la această consfă
tuire, a subliniat importanta hotărîtoare pe care o are promovarea cau
zei destinderii, dezarmării, securității
și păcii pe continentul european, a
colaborării si păcii între popoare. în
actualele împrejurări ale vieții inter
naționale. cind se accentuează încor
darea si cresc tendințele de revenire
la politica „războiului rece" — așa
cum. pe bună dreptate, se arată în
comunicatul ședinței comune din
22 mai
— edificarea
securității
europene și, în acest cadru, infăptuirea de măsuri de dezangajard mili
tară și dezarmare pe continent se
impun ca o cerință primordială a
făuririi unui climat de incredere,
securitate și colaborare pașnică intre
toate națiunile.

Securitate clădită pe înar
mări — un „castel de nisip..."
Partidul și statul nostru au avertizat,
nu o dată, asupra pericolelor grave
la adresa securității și păcii pe care
le prezintă persistenta unor situații
profund îngrijorătoare pe continen
tul european. în primul rind. după
cum se știe. Europa tinde să devină
un fel de „magazie" sau „depozit" al
zeului Marte, datorită suprasaturării
ei cu armamente. Pe teritoriul ei —
leagăn al unor civilizații strălucite,
dar si focarul de unde au pornit cele
două războaie mondiale — sint dislo
cate. în prezent. 11 000 de focoase
nucleare tactice. 72 000 de tancuri,
23 000 de avioane. 700 de baze și in
stalații militare. Pentru a ne da sea
ma de primejdia creată prin existen
ta unui asemenea 'potential distruc
tiv. este de ajuns să amintim că. de
pildă, detonarea încărcăturilor nu
cleare amplasate aici ar declanșa o
explozie echivalentă cu 100 000 de
Hirosime : cu alte cuvinte, posibilita
tea de a distruge 100 000 de orașe de
peste 250 000 de locuitori, practic de
mai multe ori intregul continent. în
timp ce efectivele celor 11 milioane
de militari staționat în Europa con

figurează o „densitate militară" pe
mia de kilometri pătrați de 5 ori mai
mare decit in Asia, de 20 de ori mai
mare decit in America Latină și de
30 de ori mai mare decit in Africa.
Primejdia este cu atit mai mare cu
cit pe teritoriul european stau fată în
fată cele două blocuri militare opuse,
a căror existentă reprezintă, prin ea
însăși, un factor de încordare și in
securitate. ’
Atit timp cît se mențin și se ac
centuează aceste realități, despre ce
destindere si securitate pe continent
— și in lume — ar putea ,fi vorba ?
Un edificiu al păcii, ridicat pe eșa
fodajul armelor, pe escaladarea con
tinuă a cursei inarmărilor nu poate
avea mai multe șanse de trăinicie
decit un „castel de nisip". Iar așazisa strategie a „echilibrului terorii",
ca modalitate de asigurare a păcii, nu
este altceva decit o periculoasă „acro
bație pe marginea prăpastieV. de na
tură să intretină și să accentueze
tensiunea politică în Europa si in
lume.

„Cheia de boltă". Iatădece
partidul nostru a subliniat cu consec
ventă că securitatea europeană are
ca o componentă intrinsecă dezanga
jarea militară, prin eliminarea acelor
factori care provoacă incordare și
insecuritate. înfăptuirea dezarmării
pe continent. în cadrul . unui proces
mondial in care echilibrul militar să
se realizeze nu „in sus", prin escala
darea cursei înarmărilor, ci „în jos",
prin adoptarea și materializarea unor
măsuri efective si neintirziate de re
ducere treptată a inarmărilor. în con
cepția tarii noastre, procesul de
dezangajare militară si dezarmare in
Europa constituie însăși cheia de bol
tă a edificiului securității si destin
derii.
în concordantă^ cu această poziție
principială. România socialistă a ac
tional neobosit pe parcursul desfășu
rării Conferinței asupra securității și
cooperării in Europa, pentru situarea
la loc central a problematicii milita
re. pentru măsuri realiste si con
structive in direcția dezangajării mi
litare și dezarmării pe continent. Ulte
rior. in pregătirea sesiunii, speciale a
O.N.U. consacrată dezarmării, por
nind de la necesitatea înfăptuirii unor
măsuri practice, eficiente de dezan
gajare militară și dezarmare, ca uni
că si indispensabilă temelie materia
lă. durabilă a securității, partidul și

statul nostru au elaborat un program
cuprinzător, clar, logic de acțiune, in
consens cu interesele vitale ale po
poarelor. Propunerile tării noastre in
acest domeniu hotăritor al înfăptuirii
securității europene au fost reafir
mate in ședința comună a conducerii
de partid și de stat, unele dintre ele
regăsindu-se și în Declarația adopta
tă de consfătuirea de la Varșovia.
în contextul măsurilor de dezanga
jare. România consideră ca fiind de
cea mai mare însemnătate înghețarea
cheltuielilor militare și. apoi, dimi
nuarea lor treptată cu 10—15 la sută
pîrfă în 1985 — prin aceasta creîndu-se premisele materiale pentru
stoparea cursei înarmărilor.
Țara noastră se pronunță pentru
asumarea de către toate statele a an
gajamentului de a nu mai amplasa
noi trupe și armamente pe teritoriul
altor state, angajament care să fie
succedat de reducerea treptată și
apoi retragerea tuturor
trupelor
străine in limitele frontierelor na
ționale. Pe această linie, comunica
tul ședinței comune a conducerii de
partid si de stat a apreciat propu
nerile conținute in Declarația de la
Varșovia de a se acționa pentru con
venirea unui acord intre statele eu
ropene de a nu spori efectivele for
țelor armate in zona definită prin
Actul final de la Helsinki. Fără în
doială că respectarea strictă a pre
vederilor acestui acord ar crea pre
mise pentru aplicarea altor măsuri
de eliminare a factorilor de insecu
ritate, contribuind, totodată, la în
tărirea independentei naționale a
fiecărei tari, la înseninarea . vieții
politice in Europa și in lume.
în același timp. România s-a
pronunțat in permanentă pentru in
terzicerea folosirii armei nucleare,
crearea dc zone denuclearizate și
zone ale păcii în Europa și in alte
regiuni ale lumii — propuneri care
sint incluse și in Declarația adopta
tă de consfătuirea de la Varșovia. în
același sens. România consideră ca
fiind deosebit de important ca in Eu
ropa — și așa supraîncărcată cu.
arme nucleare, cum s-a văzut — să
se renunțe definitiv la orice proiect
de amplasare de noi tipuri de rache
te nucleare — așa-zisele rachete
tactice — a căror instalare ar ame
nința direct liniștea și securitatea
popoarelor continentului, dind, tot
odată. stimuli suplimentari pentru
escaladarea și mai gravă a cursei

înarmărilor. Pentru promovarea în
crederii, ar avea, totodată, o mare
însemnătate reducerea și incetarea
manevrelor militare și a oricăror de
monstrații de forță la granițele na
ționale ale altor state — dovedindu-se astfel in chip elocvent dorința
de a conviețui in bună vecinătate,
pe baza egalității și respectului re
ciproc.
După cum este știut. România,
pornind consecvent de la conside
rentul că securitatea nu se poate în
temeia pe întărirea blocurilor mi
litare, care sint ele insele o cauză
principală de tensiune, s-a pronun
țat consecvent pentru desființarea
concomitentă a N.A.T.O. și a Trata
tului de la Varșovia, Această pozi
ție. promovată in repetate rinduri
de țările socialiste europene, a fost
reafirmată si in Declarația de la
Varșovia. Crearea condițiilor pentru
realizarea acestei cerințe reclamă
eforturi pentru depășirea pdliticii de
bloc, pentru micșorarea activității
blocurilor, a organizațiilor militare,
în această direcție, se înscrie și
propunerea României de creare
intre cele două blocuri militare din
Europa a unei zone in care să nu
fie amplasate nici un fel de armate
si armamente, unde să nu se desfă
șoare nici un fel de manevre și de
monstrații militare.

La reuniunea de Ia Ma
drid — prioritate „dosarului
militar" Tfaînd seama de însem
nătatea hotăritoare pe care o
prezintă dezangajarea militară, mă
surile de dezarmare pentru re
luarea și continuarea cursului spre
destindere și infâptuirea securită
ții europene, partidul și statul
nostru se pronunță pentru ca
toate aceste probleme să fie situate
în centrul pregătirilor și al însăși
desfășurării reuniunii gcneral-europenc de la Madrid, chemată tocmai
să dea un nou imbold aplicării în
viată a angajamentelor asumate la
Helsinki, să stimuleze destinderea,
procesul de edificare a securității
europene. Pe de altă parte, dat fiind
caracterul atit de complex din punct
de vedere politic si tehnic al aces
tor măsuri, se intelege că reuniunea
de la Madrid nO va putea oferi un
„panaceu", un remediu universal
tuturor problemelor' de ordin militar.

In acest context, România a propus
si susține organizarea unei confe
rințe speciale pentru dezangajare
militară si dezarmare in Europa, in
sprijinul căreia se pronunță și
Declarația de la Varșovia.
Concomitent, țara noastră militea
ză pentru continuarea de eforturi
Susținute în direcția finalizării nego
cierilor privind limitarea armamen
telor și incetarea cursei inarmărilor.
Este evident că orice pas înainte pe
calea dezangajării militare și dezar
mării în Europa ar crea premise din
tre cele mai favorabile, un cadru
stimulatoriu pentru abordarea și gă
sirea unor soluții celorlalte probleme
ale securității și cooperării pe con
tinent, ar contribui considerabil la
oprirea cursului spre agravarea si
tuației internaționale, favorizînd re
luarea destinderii. Dată fiind pon
derea pe care Europa o are în via
ța internațională, progresele în do
meniul întăririi securității pe conti
nent ar exercita o puternică înrîurire pozitivă asupra ansamblului cli
matului politic internațional. Relevînd chiar în aceste zile că propu
nerile constructive cuprinse în De
clarația statelor socialiste participante
Ia, Tratatul de la Varșovia constituie
o bază temeinică pentru desfășura
rea unor acțiuni concrete menite să
contribuie la impulsionarea eforturi
lor spre întărirea securității pe
continent, spre dezangajare, milita
ră și dezarmare, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU a adresat popoarelor,
statelor semnatare ale Actului de la
Helsinki, tuturor forțelor progresu
lui și păcii chemarea de a face to
tul pentru pregătirea temeinică și
reușita reuniunii de la Madrid, pen
tru realizarea de pași concreți în di
recția dezangajării și dezarmării în
Europa, apărării și consolidării păcii
in lume.
în lumina acestor imperative, în
comunicatul ședinței comune a con
ducerii de partid și de stat este re
afirmată hotărîrea neabătută a Româ
niei de a acționa în modul cel mai
ferm pentru a-și aduce contribuția la
înfăptuirea unei securități reale și
trainice în Europa, corespunzător In
tereselor vitale ale popoarelor con
tinentului, cauzei păcii și progresu
lui general.

Viorel POPESCU

Așezat într-un peisaj insular, dominat de gurile de apa care unesc lacul
Malar cu Baltica, Stockholmul și-a atras renumele de „Veneție a Nordu
lui". Indisolubil legat de dezvoltarea economică a țării, marele oraș, în
jurul căruia gravitează o galaxie de mici localități industriale, simboli
zează Suedia modernă, cu o industrie avansată, care o plasează pe unul
din locurile fruntașe în lume
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PRIMIRE LA BERLIN. Erich
Honecker, secretar general al C.C.
al P.S.U.G.. președintei^ Consiliului de Stat al R.D. Germane, l-a
primit, joi. la Berlin, pe Ministrul
afacerilor externe al R.P. 'Polone.
Emil Wojtaszek. aflat într-o vizită
de prietenie în R.D.G.
Cu acest
prilej, menționează agenția A.D.N..
au fost evidențiate relațiile de colaborare dintre P.S.U.G. și P.M.U.P..
dintre' R.D.G. și R.P. Polonă si s-a
exprimat voința ambelor părți de a
le dezvolta in continuare.

Kâdăr, prim-secretar al
C.C. al
P.M.S.U., și Jorge Kolle Cueto,
prim-secretar al C.C. al P.C. din
Bolivia, aflat în vizită in R. P. Ungară. în timpul convorbirii s-a fâcut un schimb de informații privind
situația din cele două țări, activitatea celor două partide.

PREMIUL ORAȘULUI BRUXELLES. Studenta Mihaela Martin, de
la Conservatorul „Ciprian. POrumbescu" din București, a cistigat Pre
miul orașului Bruxelles și Medalia
de argint, clasindu-se pe locul al
PLENARA C.C. AL P.C. MEXIcincilea in rindul celor 12 laureați
CAN. în capitala Mexicului a avut
ai concursului pentru vioară „Regina Elisabeth", la care au luat parte
loc o plenară a C.C. al P. C. Mexipeste
40 de tineri violoniști din mai
can. Cu acest prilej — transmite agenția Prensa Latina — s-a hotărit
multe țări. Radioteleviziunea și
ca cel de-al XIX-lea Congres al
presa belgiană au elogiat arta inpartidului să-și desfășoare lucrările ; terpretativă a tinerei violoniste roîn perioada 19—24 noiembrie 1980.
mance.
Pe ordinea de zi a congresului vor
DECES. La 5 iunie, la Roma a
figura, intre alte probleme, actualizarea programului și a statutului, . încetat din viată, în vîrstă de 73 de
aspecte privind activitatea partidu- ' ani, Giorgio Amendola, membru al
lui de la precedentul congres și pînă
Direcțiunii
Partidului
Comunist
în prezent, direcțiile principale ale j
Italian, din rîndurile căruia a făcut
activității viitoare.
parte din anul 1929. în anii războÎntrevedere la budapes- iului, Giorgio Amendola a fost
TA. La 4 iunie, la Budapesta a. unul din conducătorii mișcării ita
avut loc o întrevedere între Jănos; liene de rezistentă.
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