
BlMfctee»
S> LA ce ip T’ *

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Nu este prea devreme; dimpotrivă, acum

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul XLIX Nr. 11755 Sîmbâtă 7 iunie 1980 6 PAGINI - 30 BANI

IN ZIARUL DE AZI:

• în investiții, prioritate 
obiectivelor cu termen 
de intrare în funcțiune în 
acest an I • Laserele 
românești - la nivelul 
performanțelor mondiale
• Rubricile noastre : 
Faptul divers ; Sport ;

De pretutindeni

se cere bunului gospodar să asigure

RECOLTAREA CEREALELOR- 
temeinic pregătită, cu maximă
răspundere pentru piinea țării

ÎN ACEEAȘI AMBIANȚĂ DE CALDĂ PRIETENIE, DE STIMĂ ȘI ÎNȚELEGERE RECIPROCĂ

Ieri a continuat vizita oliciaiă de prietenie a delegației
de partid si de stat a Republicii Populare Bulgaria 

în frunte cu tnvarăsul Tndnr iivkov
întâlnirea dintre tovarășul Nicolae Ceausescu și tovarășul Todor Jivkov

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-a întîl- 
nit, vineri dimineața, la Sinaia, cu 
tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Cu acest prilej, cei doi conducă
tori de partid și de stat au anali
zat, într-o ambianță de caldă prie
tenie, o serie de probleme privind 
dezvoltarea și întărirea în conti
nuare a conlucrării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, a colaborării multi
laterale dintre România și Bul
garia, atît pe plan bilateral, cît și 
în domeniul vieții internaționale, 
în folosul și spre binele ambelor 
țări și popoare, al cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Astăzi, transmisiuni directe 
la radio și televiziune : In 
jurul orei 10,30 : solemnita
tea semnării documentelor 
oficiale româno-bulgare. In 
jurul orei 11 : mitingul prie
teniei româno-bulgare. In 
jurul orei 13 : ceremonia 
plecării delegației de partid 
și de stat a Republicii 

Populare Bulgaria

Jncheierea convorbirilor oficiale româno-bulgare I

Vineri. 8 iunie, la Sinaia, s-au în
cheiat convorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, si tovarășul Todor 
Jivkov. prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu. tovarășii Hie Ver- 
det. Leant® Răutu. Ștefan Andrei. 
Suzana Gâdea. Marin Vasile. Ștefan 
Bîrlea. membru al C.C. al P.C.R.. di
rectorul Cabinetului secretarului ge
neral al partidului și președintelui 
Republicii. Vasile PUngan. membru al 
C.C. al P.C.R.. ministru secretar de

stat, consilier al secretarului general 
al partidului si președintelui Repu
blicii, Constantin Mitea. membru al 
C.C. al P.C.R.. consilier al secretaru
lui general al partidului si președin
telui Republicii. Petre Duminică, am
basadorul României la Sofia. Vasile 
Sandru, director în M.A.E.

Din partea bulgară — tovarășii 
Stanko Todorov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri. Petăr 
Mladenov. membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Bulgar, ministrul 
afacerilor externe. Liudmila Jivkova, 
membru al Biroului . Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Comite
tului pentru Cultură. Andrei Luka- 
nov, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vice

președinte ai Consiliului de Miniștri, 
președintele părții bulgare In Comi
sia mixtă guvernamentală de cola
borare economică și tehnico-stiinti- 
fică. Petăr Diulgherov. secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar. Niko Iahiel și 
Dimităr Metodiev. membri ai C.C. al 
P.C. Bulgar, consilieri ai primului 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar și 
președintelui Consiliului de Stat. Pe
tăr Danailov. membru al C.C. al P.C. 
Bulgar, ambasadorul Bulgariei la 
București. Hristo Darcev. director in 
M.A.E.

In cadrul ultimei runde de convor
biri, cei doi conducători de partid și 
de stat au făcut un schimb de păreri 
în legătură cu unele probleme actuale 
ale vieții internaționale și ale mișcă
rii comuniste și muncitorești, precum

și cu privire 4a căile și mijloacele 
întăririi în continuare a colaborării și 
conlucrării româno-bulgare pe arena 
mondială.

A fost exprimată îngrijorarea față 
de evoluția situației mondiale, pro
fund afectată de creșterea tensiunii 
și încordării în relațiile internaționa
le. A fost reafirmată hotărirea Româ
niei și Bulgariei de a acționa în con
tinuare pentru Împiedicarea agravării 
situației internaționale, pentru însă
nătoșirea climatului politic mondial, 
pentru reluarea și continuarea cursu
lui spre destindere, pentru rezolvarea 
problemelor complexe ce confruntă 
omenirea, corespunzător intereselor 
generale ale păcii, progresului eco
nomic si social al popoarelor.

O atenție deosebită a fost acordată

in timpul convorbirilor problemelor 
legate de înfăptuirea securității euro
pene. în acest context, a fost subli
niată necesitatea intensificării efor
turilor și a acțiunilor concrete în ve
derea bunei pregătiri a viitoarei re
uniuni de la Madrid. A fost exprima
tă hotărirea celor două tari de a con
tribui activ la promovarea unei largi 
și neîngrădite colaborări pe continen
tul nostru, in spiritul Actului final de 
la Helsinki și în mod deosebit de a 
acționa, împreună cu celelalte țări so
cialiste, cu toate forțele înaintate de 
pe continent pentru trecerea la mă
suri de dezarmare și dezangajare mi
litară in Europa, avînd în vedere
(Continuare în pag. a HI-a)

Deși ne aflăm abia la începutul 
lunii iunie, nu este departe vremea 
recoltării cerealelor păioase. După 
aprecierea specialiștilor de La Insti
tutul de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice Fundulea, intirzierea 
în vegetație la culturile de toamnă 
este mult mai mică, de numai 5—6 
zile, față de circa două săptămlni la 
cele semănate în primăvară. Ca ur
mare, în județele din sudul și vestul 
țării este posibil ca, la soiurile tim
purii de orz și griu, secerișul să în
ceapă in primele patru zile ale lunii 
iulie. Deci, mai puțin de o lună ne 
desparte de momentul cind piinea 
țării va trebui să fie strînsă cu grijă 
și răspundere, pînă la ultimul bob. 
De asemenea, pe mari suprafețe, ce
realele păioase se vor coace într-un 
timp mult mai scurt decit în alți ani.

Apare deci necesitatea ca toate pre
gătirile pentru recoltare să fie înche
iate din vreme, pentru ca cerealele 
păioase să fie strînse intr-un timp cît 
mai scurt și să se evite orice pierderi. 
Trebuie astfel acționat incit, așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., în fiecare județ recolta 
să fie strinsă in minimum de timp : 
in 3—4 zile la orz, în 8—10, maximum 
12 zile, Ia griu.

Programul întocmit în acest scop 
de Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare cuprinde un ansam
blu de măsuri tehnice și organizato
rice, cu termene și responsabilități 
precise, urmărind pregătirea și des
fășurarea în cele mai bune condiții a 
recoltării. Ne vom referi la trei fac
tori esențiali de a căror armonizare 
depinde desfășurarea in ritm susținut 
a secerișului.

REPARAREA UTILAJELOR SĂ 
FIE GRABNIC ÎNCHEIATĂ. Buna 
funcționare a utilajelor este hotărî- 
toare pentru strîngerea la timp și 
fără pierderi a întregii recolte. De aci 
și necesitatea, efectuării reparațiilor 
in cele mai bune condiții și recepțio- 
nării lor cu maximă răspundere. Tre
buie arătat că primul termen — 
31 mai — stabilit pentru încheierea 
reparațiilor la combine, mașini agri
cole și tractoare nu a fost respectat. 
Există întîrzieri mari la repararea 
combinelor, preselor de balotat și a 
altor utilaje. Concluzia se impune de 
la sine : în centrele specializate și în 
atelierele stațiunilor de mecanizare 
este nevoie de un efort stăruitor pen
tru ca, in cel mai scurt timp, să fie 
încheiate toate reparațiile.

Ce probleme trebuie soluționate ? 
După cum ni s-a spus la Direcția 
generală a mecanizării agriculturii, 
încheierea la timp a reparațiilor este 
condiționată direct de asigurarea 
unor piese de schimb de strictiă ne
cesitate. In stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii sint folosite la re
parații multe piese de schimb recu
perate și recondiționate. Totuși, pe 
această cale nu pot .fi suplinițe pie
sele de schimb contractate cu unită
țile industriale de profil. Or, și la 
această dată există restanțe la livra
rea a sute de repere. Pentru com
bine, întreprinderea „Semănătoarea" 
are restanțe la peste 400 de repere. 
La cuțitele compacte, ca să dăm un 
exemplu, restanțele trec de 23 000 bu
căți. în această situație se află și în
treprinderea mecanică Mija, „Nep- 
tun“ din Cîmpina, I.M.U. Medgidia,

Combinatul de articole tehnice din 
cauciuc Jilava, întreprinderea de an
velope „Danubiana", „Acumulatorul" 
din București. Acum, in pragul cam
paniei de recoltare, această stare de 
lucruri trebuie să constituie obiectul 
analizei tuturor factorilor de răspun
dere implicați, care au datoria să. ia 
măsuri imediate pentru a fi livrate 
agriculturii toate piesele restante.

ORGANIZAREA TRANSPORTU
LUI. Odată cu eforturile ce vor fi 
depuse pentru scurtarea duratei de 
recoltare, este necesar ca produsele 
obținute să ajungă in cel mai scurt 
timp din cîmp în magazii. Aceasta 
presupune corelarea strictă a capaci
tății de transport cu aceea de recol
tare. Cerința este ca tot ce se recol
tează intr-o zi, in aceeași zi să se de
poziteze, astfel ca nimic din produc
ție să nu rămînâ peste noapte în 
cimp. Este o condiție hotărîtoare pen
tru evitarea pierderilor de recoltă. 
Pornind de la aceste considerente, 
Ministerul Agriculturii, împreună cu 
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor au stabilit pentru aceas
tă campanie o serie de măsuri care 
să permită utilizarea judicioasă a 
mijloacelor folosite la transportul ce
realelor, atit a celor aparținînd uni
tăților agricole, cît și a celor închiria
te de la unitățile specializate.

Ceea ce se cere în mod deosebit 
este ca, printr-o bună organizare a 
muncii în unitățile agricole, fiecare 
mijloc de transport să efectueze mi
nimum trei curse pe zi, la o distanță 
maximă de locurile de depozitare a 
producției de 35 km. In acest scop au 
fost stabilite sarcini precise și obli
gatorii, atît pentru unitățile agricole, 
cît și pentru cele de transporturi. 
Astfel, unitățile agricole au datoria 
să stabilească itinerare de transport 
marcate cu indicatoare, să mențină 
în stare bună drumurile de acces In 
cimp. să asigure produsele in funcție 
de capacitatea de transport contrac
tată, să organizeze echipe permanente 
la încărcarea și descărcarea mijloace
lor. astfel incit acestea să nu stațio
neze nici o oră. Unitățile de trans
port au obligația de a constitui co
loane de mașini permanente, care să 
rămînă in unitățile agricole pe tot 
timpul recoltării. De asemenea, ma
șinile repartizate la transportul ce
realelor trebuie să fie în perfectă 
stare de funcționare și cît mai bine 
etanșeizate.

Ce probleme trebuie soluționate ? 
Pentru a suplini deficitul de capaci
tate existent în unitățile agricole, 
Ministerul Transporturilor are dato
ria să asigure integral mijloacele de 
transport solicitate de agricultură. 
Discuțiile purtate pină acum, în 
această privință, între cele două mi
nistere nu au dus la rezultate cores
punzătoare. Pentru circa 15 la sută 
din cantitatea posibil de recoltat zil
nic nu s-au repartizat mijloace da 
transport. Aeeastâ ar tnsemna ca cir
ca 8ft 000 tone din producția strînsă 
zilnic să rămină peste noapte in 
cîmp. Iată de ce Ministerul Trans
porturilor trebuie să analizeze temei
nic situația și, încă de acum, să ia

Aurel PAPADIUC
(Continuare în pag. a II-a)

A intrat in funcțiune instalația de cracare catalitică
de la Combinatul

Intr-o telegramă adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, colectivul de oa
meni ai muncii de la Combinatul 
petrochimic Teleajen, proiectanții. 
constructorii și montorii, raportea
ză că au reușit să pună in funcțiu
ne instalația de cracare catalitică, 
unul din obiectivele principale ale 
actualului cincinal. Prin intrarea in 
funcțiune a acestei noi și moderne 
capacități de producție se vor obți
ne cantități însemnate de benzină 
cu cifra octanică ridicată, gaze li
chefiate, precum și materii prime 
pentru industria petrochimică și 
combustibili industriali, care vor

însemna pentru economia națională 
un aport valoric de 420 milioane lei 
anual.

In încheiere se spune : Ne anga
jăm. mult stimate tovarășe secre
tar general, să acționăm cu hotărîre 
și înalt spirit de răspundere pentru 
atingerea intr-un timp cit mal 
scurt a parametrilor proiectați, la 
toate instalațiile puse in funcțiune, 
în vederea obținerii unor produse 
cu un inalt grad de eficiență și 
competitivitate, aducindu-ne astfel 
contribuția la înfăptuirea progra
mului de dezvoltare economico- 
socială a României adoptat de 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.
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o-.ÎH INVESTIȚII Prioritate 

obiectivelor cu termen de intrare 

în funcțiune in acest an!

Cerința întăritoare: CONLUCRARE
RIGUROS ORGANIZATĂ 
ÎNTRE CONSTRUCTOR, 

MONTOR Șl BENEFICIAR
Combinatul industrial pentru construcții de mașini Bistrița este unul dintre cele mai 

mari obiective de investiții ce se construiesc in actualul cincinal in județul Bistrița-Nâsăud. 
Ei este, totodată, unul dintre cele mai importante obiective ale industriei noastre construc
toare de mașini. Prin planul pe acest an sint prevăzute să fie puse in funcțiune 33 de noi 
capacități de producție ale combinatului. De aici rezultă cit de imperios este ca, in spiritul 
sarcinilor subliniate de conducerea partidului la recenta consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R., pe acest șantier să fie concentrate forțele tuturor factorilor care concură la 
realizarea acestei mari investiții, să se acționeze unitar, cu toate mijloacele, pentru intrarea 
in funcțiune la termenele stabilite a tuturor capacităților planificate să producă din acest 
an. Care este stadiul actual al lucrărilor î

Capacități in stadii 
avansate, dar și lucrări 

întîrziate
De la Început menționăm că tn 

perioada care a trecut din acest an au 
fost puse în funcțiune patru noi ca
pacități de producție. Ca urmare, 
economia națională beneficiază în 
prezent de o serie de produse deo
sebit de utile, ce se fabrică aici, in
tre care cabluri de semnalizare, ca
bluri neizolate si utilaje pentru in
dustria chimică. Alte 29 de capacități 
urmează să fie puse în funcțiune pînă 
la sfîrsitul anului, eșalonat, unele 
chiar in luna iunie. Stadiul lucrărilor 
de construcții si montaj la aceste 
capacități se situează între 70 si 95 la 
sută. O serie de hale si linii tehnolo
gice au fost sau vor fi pregătite in 
aceste zile pentru recepție. în secția 
de cabluri izolate in cauciuc, echipa 
de electricieni condusă de Costea Ga
vrilă lucra intens ia executarea ra
cordurilor de la liniile de vulcani
zare.

— La patru din cele sase linii 
tehnologice, cite vor funcționa în 
secție, s-au efectuat probele la rece 
— ne spune șeful de echipă. Vrem ca 
această nouă capacitate să intre în 
funcțiune la termen. Adică, in luna 
iunie. Iată de ce sihtem hotărîti ca 
în aceste zile să intensificăm ritmul 
de lucru, să acordăm maximă aten
ție calității lucrărilor pe care le exe
cutăm.

Obiective similare sl-au asumat si 
alte formații de muncă de ne șantier. 
Si acționează stăruitor pentru înde
plinirea lor. O atestă stadiile fizice 
avansate ale lucrărilor de la nu
meroase capacități, reducerea, de la 
Începutul anului, a utilajelor aflate în 
stoc cu peste 100 milioane lei. Cu 
toate acestea, la ora actuală o serie 
de lucrări sint mult Întîrziate. Bună
oară. la secția de acumulatori auto si 
de tracțiune, obiectiv deosebit de 
important, nici oină in prezent nu au 
demarat lucrările la gospodăria de 
sulfat feros si hidroxid de calciu, iar 
utilajele stau în stoc. Tot aici, abia 
au început lucrările la statia de frig. 
Întîrziate fiind și hidroizolațiile ne 
care trebuie să le execute Trustul 
de izolații pentru lucrări industriale 
București la o serie de obiective. 
Mult rămase in urmă sint lucrările 
ți intr-un alt sector important : tur
nătorie și forjă.

Indiscutabil, recuperarea rămlneri- 
lor în urmă reprezintă o sarcină ur
gentă. orice întirziere puțind nune 
sub semnul incertitudinii respectarea 
termenelor de punere in funcțiune. 
Cum se acționează pe șantier pentru 
impulsionarea ritmului de lucru 1

Ordinea și disciplina 
înseamnă economii 

șl eficiență
Să-i dăm cuvlntul. mai Intîi. to

varășului Vasile Poenaru. șeful șan
tierului nr. 4 din cadrul Grupului de 
șantiere Bistrița al Trustului de con
strucții industriale Cluj :

— Pină la 15 iulie vom preda mon- 
torului ultimele fronturi de lucru de 
la fabrica de produse electrotehnice. 
Pentru aceasta, sarcinile de producție 
au fost repartizate riguros pe echipe 
ți zile, concentrîndu-ne forțele la 
secțiile de materiale electroizolante. 
de tablouri electrice si de automati
zări și la secția acumulatoare, unde 
lucrările sint mai intirziate. în același 
timp, la finisaje, pardoseli, tencuieli 
și zugrăveli vom extinde lucrul în 
schimburi prelungite. La turnătorie si 
forjă punem un accent deosebit pe 
urgentarea lucrărilor care condițio
nează punerea in funcțiune a primei 
capacități productive. în acest scop, 
am intervenit pentru a se asigura 
utilajele de construcții necesare, s-a 
completat efectivul forței de muncă.

Nimic de zis ! Măsuri bine gindite. 
oportune. Numai că. pe șantier se 
manifestă o serie de deficiente, mai 
ales de ordin organizatoric. Iată două 
ipostaze ale acestor deficiente si con
secințele lor. La parterul unei hale 
din cadrul secției de materiale stra
tificate, o zi întreagă betonistul Ro
mulus Mureșan nu a făcut altceva 
decit să spargă betonul turnat în ur
mă doar cu cite va săptămini. O ne
dorită versiune a legendei meșterului 
Manole 1 întrebăm :

— Trebuie neanărat să spargeti be
tonul ?

— Desigur. Aici trebuia lăsat loc 
pentru fundația unui utilai, dar dul
gherii nu au știut, probabil, acest 
lucru. Acum facem altă muncă si 
nimic din ce s-a consumat, timp, ma
teriale si energie, nu se mai poate 
recupera.

— Cine este de vină 1
— Cine 7 Șefii de echipă, maiștrii, 

toti care au sarcini să urmărească, să 
îndrume și să controleze cum se des
fășoară lucrările. Că doar pentru 
asta sint plătiti. să-și facă meseria 1

O situație similară intilnim si la 
ultimul nivel al unei hale din cadrul 
secției distribloc. Aici, geamgiul Ale
xandru Cîmpeanu lucra la închiderea 
halei. ..în mod firesc, ne spune el. 
mai tntii trebuiau executate lucrările 
de pardoseli si la acoperiș si numai 
după aceea să punem geamurile, ca 
să nu mai fie sparte. Așa. lucrurile 

vor decurge ca la secția de acumula
tori. unde am pus geamurile de natru 
ori și acum tot fără geamuri este. Cu 
o organizare mai bună s-ar elimina 
aceste neajunsuri, risipa de timp si 
materiale".

Un punct de vedere realist. Mai 
ales că el este susținut si de alte 
fapte observate pe șantier. Bunăoară, 
în diferite hale nu am întîlnit decit 
2—3 lucrători, forța de muncă a con
structorului fiind dispersată la foarte 
multe puncte de lucru. Consecințele ? 
Decurge greoi aprovizionarea cu ma- 

Hala viitoarei secții de electrofiltre este gata. Dar - după cum se vede 
in fotografie - este aproape goală pentru că furnizorii de utilaje nu-și 

iie contractualerespecta obligați

teriale a locurilor de muncă, activi
tatea de urmărire si coordonare a 
lucrărilor este necorespunzătoare, 
persistă abaterile de la disciplina 
muncii și tehnologice. Remediul aces
tei situații ? „Cu o organizare mai 
bună s-ar putea elimina toate aceste 
neajunsuri" — susținea mai Înainte 
geamgiul Alexandru Cîmpeanu. In ce 
ne privește, ii dăm dreptate. Ce pă
rere are constructorul ?

în prima urgență — 
montajul utilajelor

Valoarea utilajelor aflate in stoc 
pe șantier se ridică la peste 130 mi
lioane lei și toate au durata de sta
ționare depășită. Adică, la ora actu
ală, toate trebuiau să fie montate. 
Deocamdată insă stau sub cerul li
ber. De ce nu sint montate ?

— în ce ne privește — ne. spune 
inginerul Augustin Munteanu. direc
torul Grupului de șantiere Bistrița 
al Trustului de instalatii-montai Bra
șov — depunem toate eforturile pen
tru accelerarea lucrărilor de montaj, 
în acest scop, o bună parte din in-

La Combinatul chimic din Tîmă- 
veni — unitate reprezentativă a ju
dețului Mureș — s-a conturat o 'va
loroasă experiență privind recupe
rarea și reconditionarea pieselor de 
schimb uzate destinate reparațiilor 
propriilor instalații — și nu numai 
acestora — ca sursă importantă și 
inepuizabilă de reducere a cheltuieli
lor de producție și modalitate con
cretă de evitare a unor importuri 
costisitoare.

— La noi — ne spune inginerul 
loan Boitan, director general al com
binatului — reconditionarea pieselor 
uzate am considerat-o ani la rind ca 
o acțiune complexă, o latură perma
nentă a activității curente si nu ca o 
campanie. Motivul ? Avem instalații 
complexe, unele aduse din import, 
ale căror piese de schimb — în va
loare de milioane de lei — ar dimi
nua dacă ar fi importate beneficiul 
combinatului, ar păgubi economia 
națională. Deviza noastră este : „Nici 
o piesă aruncată ; să asimilăm in 
fabricație produse cu inalti parametri 
tehnico-funcționali".

— Ce rezultate mai deosebite ati 
obtlnut pină în prezent 7

— Anual, combinatul recuperează 
piese si subansamble în valoare de 
circa 12 milioane lei. Este vorba 
de 150—200 repere, adică 85—90 
la sută din necesarul propriu de 
piese de schimb, și circa 30 de repere 
pentru alte unităti ale industriei chi
mice. Acum, în lumina sarcinilor 
subliniate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu la recenta Consfătuire de 
lucru de la Comitetul Central al 
partidului, vom acționa cu si mai 
multă exigentă pentru a spori pe 
toate căile contribuția noastră la re
ducerea importurilor.

Despre modalitățile practice de des
fășurare a acestei importante acțiuni 
discutăm cu inginerul Schwartz Eme
tic. șeful secției utilaj chimic si piese 
de schimb, secție căreia îi revine, în 
primul rind. sarcina reparării si în
treținerii instalațiilor si utilajelor 
aflate în funcțiune. Prezentăm pe 
scurt aceste informații.

„Fiecare capacitate de producție, la termen in funcțiu
ne!" - iată deviza de muncă a echipei de electricieni 
condusă de Costea Gavrilă (in fotografie) și a altor 

formații de lucru de pe șantier

stalatii sint pregătite si preasamblate 
in atelier. La secția de acumulatori, 
de pildă, toată tubulatura a fost pre
fabricată și pregătită în atelier, ceea 
ce a dus la reducerea cu peste 40 de 
zile a montajului. Totodată, pentru a 
cistiga timp, acordăm o mare atentie 
utilizării depline a mijloacelor teh
nice. macaralele de montaj de 12 tone 
și macaralele portale fiind progra
mate să lucreze in schimburi prelun
gite sau in două schimburi. Dispunem 
de forță de muncă suficientă — peste 
1 000 de lucrători — pentru a finaliza 

toate lucrările de montaj la terme
nele stabilite. Dar asta depinde și de 
constructor, care trebuie să ne asigure 
fronturi de lucru, precum si de li
vrarea urgentă și în ordinea cerută 
de montaj a tuturor subansamblelor 
și utilajelor. In același timp, consi
der că și beneficiarul ar putea sâ-si 
aducă o contribuție mai substanțială 
la montajul unor utilaje.

Așadar, montorul precizează că 
este în măsură să finalizeze toate 
lucrările de montai la termenele 
stabilite, iar problemele pe care le 
ridică, in parte, sint reale. Iată însă 
și un alt punct de vedere, cel al ingi
nerului Gheorghe Popa, șeful secției 
acumulatori :

— De trei săptămîni am adus la 
punctele de montai o serie de utilaie 
pentru care sint asigurate fronturi de 
lucru. Montorul însă amină de la o zi 
la alta începerea lucrărilor, cu toate 
că la instalațiile de ventilație, la ta
bloul de comandă al acestor instalații, 
precum și la lucrările de alimentare 
a secției cu gaz metan sînt mari ră
mâneri in urmă. Noi ne vom strădui 
să sprijinim, în continuare, cit mai 
mult montorul. dar acesta trebuie si

— Preocuparea nr. 1 a constituit-o 
în ultimii ani asigurarea secției cu 
muncitori de înaltă calificare, pri- 
ceputi și pasionați pentru acest gen 
de lucrări. Din cei 150 meseriași. 60 
la sută sînt cadre tinere, venite din 
scoli profesionale si de la Liceul de 
chimie din localitate. Laurentiu Han- 
cu. Petru Ban, Traian Groza. Emil 
Rusu. Liviu Toma. Nicolae Drus. 
Alexandru Boaru și alții execută o 

PRIN RECONDITIONARE, PIESELE DE SCHIMB 
IȘI TRĂIESC A DOOA VIAȚĂ

Din experiența colectivului Combinatului chimic din Tirnăveni

largă gamă de operații, lucrări de 
Înaltă tehnicitate. Nu ne-am dat nici
odată bătuti. Ne-am convins că. prac
tic. nu există piese sau subansamble 
nerecondiționabile. Esențial este ca 
lucrările să fie făcute la timp, de 
oameni priceputi. Nu întîmplător sec
ția noastră a stabilit un termen ri
guros de revizie pentru fiecare in
stalație si utilaj. Și strins legat de 
aceste termene am elaborat si pro
gramul de recuperare si reconditionare 
a pieselor si subansamblelor.

De la 40 tone piese de schimb re
condiționate în 1970 la 700 tone în 
1980 — iată două cifre care atestă di
namica acțiunii de reconditionare la 
marele combinat, care vizează: a) 
reconditionarea propriu-zisă : b) asi
milarea unor piese de construcție 
specială. Tehnologiile de reconditio
nare — rectificări, bucșări. Îndreptări 

el să-și mobilizeze mai intens pro
priile forte.

După cum se vede, constructorul, 
montorul. precum și beneficiarul se 
angajează să acționeze mai hotărit 
pentru crearea condițiilor impuse de 
accelerarea lucrărilor de montaj. Nu
mai că fiecare așteaptă ca celălalt să 
facă primul pas in această direcție. 
Pînă cind ?

O hală pustie și o listă 
foarte „populată" : 

a furnizorilor restanțieri
Ce activitate productivă se poate 

desfășura intr-o hală pustie, fără u- 
tilaje ? Evident, nu se poate fabrica 
nimic într-o asemenea hală. Or, la 
combinatul din Bistrița valoarea uti
lajelor contractate și nesosite pe 
șantier se ridică la ora actuală la 
aproape 500 milioane lei. Iată cîțiva 
din furnizorii solicitat! să impulsio
neze neintirziat livrarea utilajelor 
tehnologice : întreprinderea „Electro- 
timiș" din Timișoara, care trebuie să 
livreze neintirziat 6 mașini de trefi
lat ; întreprinderea „Conect" din 
București, de unde sînt așteptate să 
sosească de urgentă 6 mașini de ca
blat neregulat : întreprinderea de uti
lai chimic din Făgăraș, care este în 
restantă cu schimbătoarele de căldură 
R.T.T.-125 : întreprinderea de panouri 
și tablouri electrice din Alexandria, 
care trebuie să livreze neintirziat un 
tablou general de distribuție : între
prinderea de protecții anticorozive si 
utilaj special din București, de unde 
trebuie să se expedieze 1 800 cuve de 
forrtufce auto.

Și un alt asnect. Combinatul s-a 
angajat să realizeze cu forțe proprii o 
serie de construcții metalice si ta
blouri de automatizări si acționări 
necesare pentru dotarea unora dintre 
noile capacități de producție. Dar. ce 
constatăm 1 Beneficiarul este în res
tantă eu realizarea subansamblurilor 
si aparatajelor amintite, creindu-și 
astfel singur greutăți.

Indiscutabil, pe șantierul Combina
tului industrial nentru construcții, de . 
mașini din Bistrița există certe posi
bilități pentru respectarea termenelor 
de punere în funcțiune a noilor ca
pacități de producție. Dar important 
și hotăritor este ca toate problemele 
cu care se confruntă constructorul, 
montorul și beneficiarul să fie solu
ționate cu maximă operativitate. 
adoptindu-.se ăele mai eficiente mă
suri. în bună bafte, problemele ce se 
ridică pe șantier oot si trebuie să fie 
rezolvate chiar de factorii amintiți, 
printr-o mai bună coordonare a 
eforturilor, prin organizarea mai 
judicioasă a întregii activități. în 
același timp, se impune intervenția 
hotărită a centralei si ministerului de 
resort pentru asigurarea tuturor uti
lajelor tehnologice, astfel ca fiecare 
din capacitățile de producție prevă
zute să intre în funcțiune in acest an. 
să fie gata la termenul planificat.

Ilie ȘTEFAN 
Gheorghe CRIȘAN 
Foto : 8. Cristian

— sînt folosite pentru o largă gamă 
de piese și subansamble. în cazul 
pieselor grele, complexe, supuse prin 
frecare eroziunii accentuate, chimiștii 
au folosit soluții originale. Cîteva 
exemple : transportoarele elicoidale. 
morile cu ciocane se defectau ușor, 
întrerupeau fluxul tehnologic la secția 
săruri de bariu. Au urmat zile si luni 
de studii, încercări, căutări. Soluția 
adoptată — încărcarea cu relit si ste- 

lit (metale dure) a suprafețelor su
puse frecării — a dus la triplarea du
ratei de funcționare, mărirea fiabi
lității si creșterea productivității 
muncii. Ingenioasă a fost soluția 
adoptată la reconditionarea bacurilor 
de contact la cuptoarele de carbid, 
vechea metodă presupunînd consum 
de cupru electrolitic, material dealt
fel deficitar. Noua tehnologie — în
călzirea bacurilor in cuptoare special 
construite. încărcarea părții uzate cu 
sudură autogenă si rabotarea supra
fețelor de contact — nu a mai făcut 
necesară înlocuirea bacurilor cu altele 
noi. Efectul ? Economisirea numai în 
ultimii trei ani a peste 30 tone cupru 
electrolitic, creșterea de aproape două 
ori a productivității muncii.

Pe măsură ce secția s-a extins, s-au 
creat posibilități de reconditionare a 
unei largi game de piese considerate

Laserele românești-la nivelul 
performanțelor mondiale

Laserul ar putea fi considerat, 
fără exagerare, unul dintre cele mai 
valoroase produse ale mintii ome
nești din acest secol. Numele li 
vine din limba engleză și reprezintă 
o condensare bine inspirată a defi
niției formulate de savantul ameri
can Charles Townes — unul dintre 
creatorii săi : „Light Amplification 
by Stimulated Emission of Radia
tion" : LASER. Dealtfel, acronimul 
acesta poate fi obținut și in defini
ția din limba română, care ar suna 
astfel : „Lumină amplificată prin 
stimularea emisiei radiației". Princi
piul său de funcționare ește astăzi- 
studiat de către elevii de liceu, iar 
revistele de construcții pentru ama
tori publică frecvent „Construiți-vă 
singuri un laser". Puține sint desco
peririle științifice care să fi pătruns 
atit de puternic și intr-un timp atit 
de scurt în cotidian...

Din 1960 — cind a fost conceput 
primul laser cu rubin — și pină 
astăzi, drumul ascendent parcurs de 
acest „dresaj al luminii" este de-a 
dreptul fantastic, 
iar speranțele pu
se în el .extrem 
de mari. Raza cea 
nouă părea aproa
pe un panaceu 
universal*  nentru 
tot ceea ce încă 
nu se realizase 
pînă atunci în 
tehnologie. Și n-a dezamăgit. Lase
rul a creat și dezvoltat tehnici și 
tehnologii nebănuite, a deschis per
spective foarte largi, a căror inves
tigare este departe de a se încheia. 
Mulți oameni de știință apreciază 
Că utilizarea și generalizarea lor vor 
influența considerabil evoluția între
gii științe și tehnologii in anii 
ciți au mai rămas din acest secol 
și începutul celui viitor. Vor deveni 
tot așa de cunoscuți, răspîndiți și 
utilizați cum sînt calculatoarele elec
tronice astăzi...

în cele ce urmează vom încerca 
să prezentăm — avînd ca interlocu
tor pe profesor dr. loan Iovițiu 
Popescu, membru-corespondent al 
Academiei, directorul Institutului de 
fizica și tehnologia aparatelor cu 
radiații din cadrul ICEFIZ — cite 
ceva din bogata activitate a cerce
tărilor românești din domeniul la
serelor. cîteva din multiplele va
lențe și „meserii" ale celei mai in
genioase „scule" a secolului nostru.

— în anul 1962, prin realizarea 
unui laser cu heliu-neon, țara noas
tră și-a Înscris numele printre pri
mele țări din lume care au obținut 
lumină laser. Cum s-a continuat 
această tradiție 7

— Primul laser cu heliu-neon ro
mânesc a fost conceput la numai un 
an de la comunicarea realizării celui 
dinții laser cu gaz din lume. S-a 
dovedit astfel capacitatea cercetăto
rilor români de a aborda un dome
niu de mare noutate mondială, iar 
evoluția ulterioară a dovedit pe de
plin justețea acestei opțiuni. în cei 
18 ani de activitate gama laserelor 
produse de noi s-a diversificat foar-. 
te mult,, abordînd treptat cele mai 
diverse medii gazoase (heliu, neon, 
bioxid de carbon, azot, argon ioni
zat etc.), solide (sticlă dopată cu 
neodiniu, YAG. rubin etc.) și cu 
coloranți organici. Ne-am străduit 
In permanență ca cercetările noas
tre să țină păsul cu cele mondiale, 
nu de puține ori avind chiar prio
ritatea unor realizări.

în felul acesta, cercetătorii români 
s-au aliniat cu îndrăzneală, pasiune 
și succes, pentru a contribui Ia 

La S.M.A. Mihăilești, județul Buzău, se face o ultimă verificare a utilajelor 
care vor fi folosite în campania de recoltare

Foto : E. Dichiseanu

de unii nerecondiționabile. cum ar fi 
matrițele pentru presarea plăcilor de 
faianță (confecționate din otel spe
cial C—i20). matrițele de la butoa
iele cu carbid, camerele de măcinare 
de la morile de sulf si altele. Dimen
siunea acțiunii de reconditionare este 
dată și de următoarea cifră : numai 
în primele patru luni din acest an 
s-au recondiționat și refolosit piese 
în valoare de peste 7 milioane lei.

— Calitatea ireproșabilă a recondi- 
tionării pieselor — ne spune șeful 
secției utilaj chimic și piese de 
schimb — ne-a încurajat. De aceea, 
nu ne-am oprit la acest stadiu. Avem 
capacitatea și dotarea tehnică de a 
asimila noi înșine în fabricație o 
largă gamă de piese de schimb. Multe 
dintre ele — de mare complexitate — 
se aduceau din import. Celor sceptici, 
muncitorii si inginerii le-au de
monstrat capacitatea lor creatoare. 
Bunăoară, era vorba de variatoarela 
de turatie. utilaie suprasolicitate — 
ce se procurau din import — fără de 
care asigurarea continuității in func
tionarea unor secții era de ne
conceput. Dificultatea asimilării con
sta in obținerea tratamentelor termice 
adecvate pieselor componente si ro
ților dințate. Problema a fost prompt 

realizarea in țară și folosirea, tot
odată, in practică a acestei mari 
descoperiri a științei. Ei au conti
nuat și consolidat în același timp 
școala românească de optică, spec
troscopie și descărcări . electrice in 
gaze, printre exponenții săi cei mal 
valoroși riumărindu-se profesorul I. 
Agirbiceanu, academicienii Eugen 
Bădărău, Th. V. Ionescu, Ion Ursu 
și alții.

— Care au fost primele aplicații 
ale acestor generatoare cuantice in 
țara noastră și la care din cele pre
zente v-ați opri in mod deosebit ?

— Realizarea unor lasere și dis
pozitive cu laser în cadrul institutu
lui nostru reprezintă o activitate de 
pionierat pe plan național, in sensul 
realizării unor aparate pentru care 
nu sint încă dezvoltate aplicațiile 
în economia națională. în această 
situație, constructorii aparaturii sint 
cei mai competenți să inițieze dez
voltarea aplicațiilor respective pe 
care să le introducă în economia 
națională și viața socială. Cea mai 

PRIORITĂȚI ALE CERCETĂRII 
NOASTRE ȘTIINȚIFICE

largă arie de aplicabilitate o au și 
la noi laserele cu heliu-neon. care 
prezintă, in afara unei simplități a 
construcției șl gabaritului redus, o 
excelentă direcționalitate a fascicu
lului de lumină. Tocmai de aceea, 
au fost create o serie de dispozitive 
de aliniere cu asemenea, lasere. 
Dintre beneficiarii acestor instala
ții am putea aminti : hidrocen
tralele de pe Lotru și Rîul Mare 
(Hațeg), metroul din București, ter
mocentrala de la Turceni, tunelele 
de cale ferată de la Beia, Mestecă- 
niș, Bîrnova etc., diverse hale in
dustriale mari („Oltcit" — Crălova 
C.S. Hunedoara, „Grivlța Roșie" — 
București), unde s-au aliniat con
ducte de aducțiune, tuneluri, coșuri 
de fum, stilpi de rezistență etc. Ace
leași tipuri de lasere sînt utilizate 
și în verificarea și etalonarea siste
melor de măsură ale mașinilor- 
unelte. Am instalat deja, in cola
borare cu I.C.P.M.U.A., interfero- 
metre cu laser pe cîteva mașini- 
unelte, iar rezultatele sînt cit se 
poate de bune.

în ceea ce privește alte tipuri de 
lasere, cum ar fi cele cu bioxid de 
carbon sau cu solid în impuls de 
mare putere, se folosesc cu succes in 
operații de tăieri, suduri, găuriri 
etc., a unor materiale extradure sau 
cu punct de topire foarte ridicat, 
imposibil de prelucrat prin alte teh
nici. Cea mai mare parte dintre 
acestea sint instalate de acum in 
întreprinderile „Electroargeș" din 
Curtea de Argeș și „Electroputere" 
— Craiova, unde lucrează in bandă 
pentru tăierea plăcuțelor de cera
mică sau la dezlzolarea cablurilor 
electrice. în total, in acest - cincinal 
am putut oferi economiei noastre 
naționale, institutelor de cercetare și 
invățămint peste 150 de lasere cu 
heliu-neon, 20 de echipamente de 
aliniere și 25 de lasere cu bioxid 
de carbon.

Aș dori, totuși, să fac precizarea 
și să se înțeleagă că noi sintem 
cercetători și că sarcina noastră 
principală este de a realiza noi 
tipuri de lasere, ridicarea parame
trilor lor funcționali, de a lărgi di- 

soluționată de maistrul Teodor Dra- 
gomir și lăcătușul Traian Groza, rea- 
lizind o economie de citeva zeci de 
mii lei valută. A urmat apoi asimi
larea altor piese ce se aduceau din 
import, cum ar fi robinetii sferici din 
otel inox. filtrele rotative cauciucate 
de 10 mp (produse in premieră pen
tru Combinatul chimic din Giurgiu) și 
altele. Facem o remarcă : pentru 
combinatele chimice din Rm. Vilcea. 
Orașul Victoria și Giurgiu, chimiștii 
din Tirnăveni fabrică astăzi o largă 
gamă de piese, subansamble. cum 
sint prese vacuum, atomizoare de 
mare capacitate, reductoare de turație.

Lărgirea gamei pieselor recondițio
nate. asimilarea unor noi piese, sub
ansamble și reducerea în continuare 
a importului stau permanent in aten
ția muncitorilor, a cadrelor tehnice 
din secție și din combinat. Pentru 
rezolvarea unor probleme ce depășesc 
dotarea tehnică actuală a combinatu
lui. chimiștii din Tirnăveni colabo
rează cu alte întreprinderi din țară. 
Un singur exemplu : în trimestrul II 
al acestui an vom consemna o nouă 
premieră : asimilarea blindajelor unui 
coneasor giratoric de mare capacitate 
la secția carbid. Cum ? în colaborare 
cu Institutul de subingineri din Re
șița (care a soluționat tehnologia de 
turnare) și întreprinderea de utilai 
minier din Baia Mare (unde se va 
turna). Blindajele, aduse pînă acum 
din import, vor constitui prin dimen
siune. greutate si calitate o nouă do
vadă a preocupării pentru reducerea 
importurilor, economisindu-se peste 
150 000 lei valută.

Firește, sînt doar citeva măsuri 
concrete care se îmbogățesc neconte
nit. printr-o permanentă consultare a 
colectivului, prin larga antrenare a 
specialiștilor. Oamenii combinatului 
sint hotăriti să acționeze in conti
nuare pentru a asigura, prin recondi
tionare. a doua viată a pieselor de 
schimb.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii*  

recțiile de aplicabilitate. Noi ar tre
bui să concepem un prototip d« 
laser sau un dispozitiv cu laser care 
să fie produs in serie nu de noi, ci 
de o întreprindere specializată. în 
felul acesta și costul , unui laser ar 
deveni de aproape zece ori mai mic 
față de cele produse acum, intr-o 
manieră, mai degrabă, artizanală. 
Or, o asemenea întreprindere Încă 
nu există, iar Fabrica de aparatură 
nucleară din cadrul ICEFIZ din 
cauza insuficientei dotări cu mate
riale și personal nu reușește să ono
reze decit parțial comenzile pe care 
le are, în același timp, se impune o 
cooperare mult mai strinsă cu spe
cialiștii din industrie, energetică, 
medicină, biologie etc., deci crearea 
unor colective mixte care să rezolve 
problemele concrete de aplicare ale 
acestor moderne, dar pretențioasa 
aparate.

Sint imperios necesare noi eforturi 
din partea tuturor pentru a asigura 
transpunerea in viață a Programu- 
lui-directivă de cercetare științifică 

și dezvoltare teh
nologică. a indi
cațiilor bersona- 
le ale secreta
rului general al 
partidului, tova
rășul Nicolae 
Ceausescu. car« 
vizau în mod spe
cial acest sector 

al cercetării științifice, pentru a con
tribui la introducerea progresului 
tehnic in toate sectoarele de acti
vitate.

— în ce mod răspundeți upjA’ alt 
deziderat al cercetării stlint ,£e, șl 
anume cel de a oferi soluțiile teh
nice necesare transpunerii în viață 
a orientărilor pentru viitor și, de 
asemenea, de a pregăti rezerve de 
descoperiri științifice și soluțiile 
tehnologice necesare dezvoltării in 
perspectivă a țării pină in anul 
2000.

— Domeniile in care vom acționa 
sînt multe și, așa cum reiese din 
studiul problemelor pe plan interna
țional. de cea mai mare importanță 
pentru multe dintre sectoarele teh
nologice ale viitorului. M-aș opri la 
citeva dintre ele. în primul rtnd aș 
menționa cercetările științifice și de 
inginerie tehnologică in domeniul 
studierii și producerii de laseri pen
tru separări chimice, izotopice și 
tehnologia materialelor. Acest sec
tor, care a cunoscut o dezvoltare 
puternică în ultimii ani pe plan 
mondial creează in prezent premisa 
obținerii de izotopi de mare interes, 
inclusiv de U-235, precum și de 
substanțe chimice utile, cu randa
mente mult mai ridicate decit alte 
procedee șl cu mari simplificări teh
nologice. Efectuarea programului de 
cercetări propus de către noi în 
acest domeniu ar permite obținerea 
pină la sfirșitul acestui secol de 
material fisionabil pe bază de 
uraniu, de apă grea și alte substanțe 
utile necesare energeticii noastre 
nucleare și altor sectoare indus
triale.
...Un.alt domeniu de mare interes 
va fi cel al realizării unOr instalații 
pentru producerea fuziunii termonu
cleare controlate, problemă pe care 
o abordăm încă de pe acum, por
nind de la nivelul mondial actual si 
abordind în paralel atit instalații de 
tip tokamak, cit si cele de amorsare 
a reacțiilor termonucleare cu aju
torul laserelor de- foarte mare 
putere.

Vlalcu RADU

Recoltarea cerealelor 
-temeinic pregătită
(Urmare din pag. I)
măsuri pentru a satisface cererile 
agriculturii.

PRELUAREA 81 DEPOZITAREA 
PRODUCȚIEI. în ansamblul măsuri
lor pentru pregătirea secerișului, o 
atenție aparte trebuie să se acorde 
asigurării șl pregătirii corespunzătoa
re a spațiilor de depozitare, astfel ca 
întreaga recoltă să fie conservată ți 
păstrată in cele mai bune condiții, 
întreprinderile județene de valorifi
care a cerealelor au spatii asigurate 
pentru întreaga producție prevăzută 
a fi preluată șl depozitată. Este in 
curs acțiunea de reparare, curățire (i 
dezinfecție a magaziilor, urmlnd ca, 
după 10 iunie, comisiile județene spe
cial constituite să facă recepția lor.

Preluarea producției în același ritm 
eu recoltarea este prima cerință că
reia bazele de recepție trebuie să-i 
găsească o rezolvare optimă. După 
cum se știe, in ceilalți ani, tocmai 
acesta a fost punctul nevralgic al 
campaniei agricole de vară. Se cu
nosc și cauzele. Pe de o parte, unită
țile agricole nu au respectat orarele 
de transportare a produselor, iar pe 
de alta, bazele de recepție nu au fost 
pregătite să facă față volumului mare 
de produse transportate în orele de 
virf. La Centrala de valorificare a 
cerealelor se apreciază că pentru 
acest an au fost luate măsuri speciale 
în vederea evitării unor astfel de si
tuații. Se urmărește ca, de la intra
rea pînă la ieșirea din baza de recep
ție, mijloacele de transport să nu sta
ționeze mai mult de 30 de minute.

Ce probleme trebuie soluționate 7 
în primul rind, se cere să se asigure 
neîntrerupt energia electrică. Or, zil
nic, există anumite intervale cu res
tricții pentru consumul acesteia. Din
colo de aspectul economic bine justi
ficat al reducerii consumului de ener
gie, această situație ar ti de natură 
să paralizeze activitatea din bazele 
de recepție și aceasta tocmai atunci 
cind ar trebui să se desfășoare mal 
intens. Este motivul pentru care fac
torii de răspundere implicați trebuie 
să analizeze temeinic această situație 
și să găsească o soluție de rezolvare 
favorabilă, pornind de la ldeea că de 
buna desfășurare a activității de pre
luare și depozitare a recoltei depinde 
hotăritor ca secerișul să se facă in 
timp scurt și cu minimum de pier
deri.

Organele și organizațiile de partid, 
direcțiile agricole județene și consi
liile unice agroindustriale au datoria 
ca, in perioada care a rămas pină la 
începerea campaniei de recoltare a 
cerealelor păioase, să.ia măsuri fer
me ca in toate stațiunile de mecani
zare, unitățile agricole și bazele de 
recepție să se încheie pregătirile pen
tru seceriș, astfel incit, pretutindeni, 
să se asigure desfășurarea in bune 
condiții și în termene cit mal scurta 
a recoltării, transportului și depozi
tării recoltei.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea tovarășului 

Todor Jivkov și a tovarășei Liudmila Jivkova
Tovarășul Nicolae Ceausescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, vineri, la Si
naia, un dejun în onoarea tovară
șului Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, și a tovarășei Liudmi
la Jivkova.

Au participat tovarășii Uie Verdeț, 
Iosif Banc. Cornel Burtică, Ion 
Pățan, Leonte Răutu, Ștefan Andrei, 
Mihai Gere. Nicolae Giosan, Suzana 
Gâdea, Marin Vasile, precum și alte 
persoane oficiale.

De asemenea, au participat tova

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
(Urmare din pag. I)
realitatea că în această parte a lumii 
există cea mai mare concentrare de 
arme, inclusiv nucleare. în mod deo
sebit s-a subliniat necesitatea spori
rii eforturilor in vederea împiedicării 
amplasării de noi rachete și arme nu
cleare pe continentul european. A 
(ost reafirmată hoțărîrea celor două 
țări de a acționa pentru înfăptuirea 
propunerilor formulate în documen
tele adoptate recent de statele socia
liste participante la Tratatul de la 
Varșovia.

în cursul convorbirilor au fost, da 
asemenea, abordate unele probleme 
privind dezvoltarea colaborării in 
Balcani. A fost subliniată hotă- 
rîrea României si Bulgariei — ca 
state care trăiesc în spațiul geografic 
al Balcanilor — de a milita si în vii
tor pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate țările balcanice, pentru trans
formarea acestei regiuni într-o zonă 
a colaborării. înțelegerii si bunei ve
cinătăți, într-o regiune a păcii, lip
sită de rachete și arme nucleare.

Totodată, s-a arătat că o cerință 
vitală pentru securitatea tuturor na
țiunilor. pentru însăși existenta uma
nității o reprezintă oprirea cursei 
înarmărilor — care apasă tot mai 
greu pe umerii popoarelor si sporește 
pericolul unor noi războaie nimici
toare — trecerea la măsuri concrete, 
eficiente, de dezarmare, relevîndu-se 
necesitatea folosirii cuceririlor știin
ței si gindirii umane în scopul pro
gresului, independentei si păcii.

A fost evidențiată, de asemenea, 
necesitatea eliminării forței si ame
nințării cu folosirea forte! In relațiile 

rășii Stanko Todorov, Petăr Mlade- 
nov. Andrei Lukanov. Petăr Diul- 
gherov și alte persoane oficiale bul
gare.

Au fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul României la Sofia și 
ambasadorul Bulgariei la București.

în timpul dejunului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au rostit scurte toasturi, exprimind 
deplina satisfacție pentru rezultatele 
fructuoase ale vizitei, pentru noua 
întîlnire și convorbirile purtate îm
preună.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat 
poporului bulgar prieten noi și tot 
mai mari succese in construcția so
cialistă, a toastat pentru prietenia 

dintre state, a rezolvării problemelor 
litigioase exclusiv pe cale pașnică, 
prin tratative. în acest context, a fost 
relevată importanta soluționării globa
le a conflictului din Orientul Mijlo
ciu. precum și a rezolvării, pe cale 
politică, a problemelor litigioase și 
a situațiilor conflictuale care mai e- 
xistă in Africa. Asia și în alte re
giuni ale globului.

în același timp, a fost reafirmată 
hotărârea celor două tari si ponoare 
de a întări colaborarea si solidaritatea 
cu țările in curs de dezvoltare, cu 
țările nealiniate, cu popoarele care 
luptă împotriva imperialismului, co
lonialismului si neocolonialismului.

A fost reliefată, de asemenea, 
marea însemnătate a sporirii efor
turilor în direcția lichidării subdez
voltării și făuririi unei noi ordini e- 
conomice mondiale. S-a relevat ne
cesitatea bunei pregătiri și partici
pării active la sesiunea specială a 
O.N.U. din acest an consacrată pro
blemelor subdezvoltării și realizării 
noii ordini economice mondiale.

S-a subliniat că soluționarea trai
nică și constructivă a problemelor In
ternationale nu poate fi asigurată de- 
cît cu participarea in condiții de de
plină egalitate a tuturor statelor, fără 
deosebire de orânduire socială.

De asemenea, s-a apreciat că tre
buie să crească rolul și contribuția 
Organizației Națiunilor Unite la de
mocratizarea relațiilor internaționale, 
Ia rezolvarea' problemelor complexe 
ale lumii de astăzi.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șt 
Todor Jivkov au reafirmat hoțărîrea 
Partidului Comunist Român și Parti

și colaborarea trainică dintre țările, 
partidele și popoarele noastre, în 
sănătatea tovarășului Todor Jivkov, 
a tovarășei Liudmila Jivkova, a ce
lorlalți oaspeți bulgari.

La rîndul său, tovarășul Todor 
Jivkov a urat poporului român suc
cese șl înfăptuiri tot mai mari in 
edificarea noii societăți, a toastat 
pentru prietenia strînsă dintre cele 
două popoare, dintre țările și parti
dele noastre, în sănătatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a tuturor celor 
prezenți.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie tovără
șească.

dului Comunist Bulgar de a acționa 
pentru întărirea solidarității și co
laborării dintre ele. S-a subliniat 
necesitatea de a se depune eforturi 
pentru intensificarea conlucrării din
tre partidele comuniste și muncito
rești, pentru ca ele să aibă un rol 
tot mai activ în problemele secu
rității, destinderii și colaborării in 
Europa și în lume.

Totodată, a fost reafirmată voința 
României și Bulgariei de a conlucra' 
tot mai strîns pe plan internațional, 
de a contribui, Împreună cu cele
lalte țări socialiste, cu toate forțe
le progresiste, antiimperialiste, la 
triumful cauzei destinderii și păcii, 
la înfăptuirea idealurilor de liber
tate, independență și progres ale 
tuturor popoarelor.

Tovarășul Todor Jivkov a expri
mat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
vii mulțumiri pentru invitația de 
a vizita România, pentru calda 
ospitalitate cu care a fost înconju
rată delegația în timpul șederii in 
țara noastră, manifestîndu-și, totoda
tă, satisfacția față de caracterul 
fructuos al convorbirilor purtate cu 
prilejul noii sale vizite în România.

în numele conducerii de partid și 
de stat bulgare, primul secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
a invitat o delegație de partid și de 
stat română, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, să facă o 
vizită oficială de prietenie in Repu
blica Populară Bulgaria.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere reciprocă.

In timpul vizitei la Sinaia

Entuziaste manifestări de stimă și dragoste din partea localnicilor

Plecarea din Sinaia
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 

Todor Jivkov. tovarășele Elena 
Ceaușescu și Liudmila Jivkova au 
părăsit vineri după-amiază Sinaia, 
indreptindu-se spre București.

Pe străzile frumoasei stațiuni mon
tane se aflau numeroși localnici, 
precum și turiști veniți la odihnă, 
care au aclamat cu multă căldură pe 
inaltii oaspeți.

în gara Sinaia. împodobită sărbă
torește. cu drapelele de stat ale 
României si Bulgariei, care încadrau 

portretele celor doi conducători de 
partid și de stat, o gardă militară 
a prezentat onorul.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov. tovarășele Elena 
Ceaușescu si Liudmila Jivkova au 
fost salutați, la plecare, cu cordiali
tate. de tovarășul Ion Cîrcei. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., președintele con
siliului popular județean, de alți re
prezentanți ai organelor locale de 
partid si de stat.

Pionieri și șoimi ai patriei au oferit 
buchete de flori distinșilor oaspeți.

Pe peron erau sute de oameni ai 
muncii, veniți să ureze drum bun to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, tovarășelor Elena Ceaușescu 
și Liudmila Jivkova. Mulțimea a 
scandat îndelung numele celor doi 
conducători de partid și de stat. Cei 
prezenți și-au manifestat deplina sa
tisfacție față de noul dialog româno- 
bulgar la nivel Înalt, menit să con
fere dimensiuni tot mai largi, un 

conținut tot mai bogat relațiilor prie
tenești dintre partidele, țările si po
poarele noastre.

★
La sosirea în gara Băneasa din 

Capitală, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Liudmila Jivkova au 
fost salutați cu deosebită căldură de 
membri și membri supleanti ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. de membri ai guvernului, de 
alte persoane oficiale.

Pasionați! acela, de I*  
casa de cultură, au aștep
tat cam multă vreme să 
poată prinde pe peliculă 
nori de pulbere rostogolin- 
du-se în cîmpia Balasanu- 
lui pe o vreme de furtună. 
Dar. pînă la urmă, au reu
șit Aveau nevoie de un 
asemenea cadru pentru un 
film care să-i introducă ne 
spectatori în atmosfera a- 
nului 1907, cînd Băilestiui a 
fost bătut cu tunurile si a 
Înscris In marea jertfă a 
tării patruzeci si doi de 
morti si o sută de răniți.

Alte elemente le-au avut 
mai lesne la îndemînă în 
muzeul ..Clmpiei Băileștiu- 
lui“. unde se păstrează pre
țioase relicve descoperite 
pe șantierul j arheologic de 
la Curmătura, doveditoare 
ale prezentei noastre In șe
sul oltean presărat cu gor
gane. Și alături de acestea, 
în secția de etnografie, 
urme ale vieții Pe care oa
menii o duceau ca dijmasi 
pe cele 9 000 de hectare ale 
prințului Știrbei si în sără
cia din casele lor.

Filmul acesta, ca si alte
le. ce i-au retinut Pe Ion 
Teacă, directorul casei de
cultură, si ne cinefilul 
Gheorghe Tobuzu multe 
nopți în laboratorul cine- 
clubulul înființat cu 12 ani 
în urmă, adaugă valori cer
te la bogata viață spiritu
ală a orașului de cîmpie.

Deși au trecut prin atîtea 
vicisitudini, băilestenii si-au 
transmis din generație în 
generație optimismul si u- 
morul acela molipsitor cu 
care actorul Amza Pellea 
(băilestean get-beget) ni-i 
prezintă pe nea Mărin și 
pe Sucă. Se cuvine amintit 
aici că. tinînd seama cu 
respect de unele pretenții 
ale bătrânilor cărora le plac 
numele neaoșe românești, 
cei ce trăiesc în case ală
turi de ei adaugă adesea Ia 
numele copiilor prenumele 
Mărin. Ion. Dumitru. Și 
așa se face că la Băi Iești 
găsim foarte multi Mărini. 
Cît despre neamul unui 
oarecare Tănăsucă. de unde 
a derivat diminutivul Sucă. 
el este foarte rămuros. Cei 
ce se trag din această spiță 
de oltean sînt acum strun
gari la întreprinderea meca
nică. bobinatori Ia între
prinderea de celule prefa
bricate. împletitori de ră
chită la cooperativa mește
șugărească ..Victoria1* sau 
țărani cooperatori.

Pe cei ce au rămas să 
muncească pămîntul. pe 
care-I numesc cu importan
ță un mic Bărăgan al Olte
niei. i-am întîlnit în pri
măvară bătindu-se cu 
..vremea plointe". cum 
spun ei atunci cînd se go
lesc norii de apă zile si 
nopți la rind. Alături de 
mecanizatori au folosit tim

pul cu chibzuință șl au în- 
sămlntat 2 400 de hectare 
cu porumb în niște condiții 
foarte vitrege. Cînd ploile 
se întețeau, dte un nea 
Mărin. apărlndu-si țigara 
cu palma. își alunga supă
rarea cu o glumă. Unul 
dintre ei mi-a spus : „Ploi

MICUL BĂRĂGAN AL OLTENIEI
avem si noL dar acum le 
ținem în Dunăre, cale de 
20 de kilometri. Cînd o să 
avem nevoie de ele. la 
vară, le aducem pe «magis
tral» și udăm 7 600 de hec
tare".

Pe o asemenea vreme, 
m-am relntîlnit cu Ion Vi
țelarii. președintele coope
rativei agricole de produc
ție. Purta în spate o pele
rină și alerga cu șareta de 
la o fermă la alta fiindcă 
— zicea el — cele 2 300 de 
vaci, oile nu îți dau ce 
vrei dacă nu treci pe la ele. 
iar o producție globală de 
87 de milioane de lei nu 
poate fi rotunjită dacă bagi 
mîinile în buzunare atunci 
cînd plouă.

Dar după ploi ocrul s-a 
limpezit, cooperatorii își 
văd acum liniștiți de trebu
rile lor; au de îngrijit sfe
cla de zahăr, floarea-soa- 
relui. au de crescut cîte 
130 000 de pui pe serie sau 
pe ..șarje", cum spune un 
alt nea Mărin.

Arunclndu-sl glumele în
tre ei. băilestenii dau do
vadă de multă seriozitate 
în tot ceea ce fac în micul 
lor Bărăgan, acasă. în uni
tățile industriale ce au pla
sat energic această așezare 
în rindurile orașelor agro
industriale de prestigiu ale 
tării. Ca să întărim afirma
ția ar fi suficient de amin
tit că Băilestiui realizează 
o producție industrială a- 
nuală în valoare de un mi
liard de lei si că multe 
dintre produsele tinerelor 
unități economice iau ca
lea exportului.

Vizitând întreprinderea 
mecanică alături de ingine
rul Ion Cioroianu. am cu
noscut multi muncitori care 

au lucrat la turnarea fun
dațiilor acesteia, unde au 
devenit, apoi, turnători sau 
lăcătuși. Aici s-a realizat 
de curând o nouă mașină 
pentru tăiatul si transpor
tatul căpițelor din cîmp si 
a fost trimisă pentru testare 
și în Republica Democrată

— de Lucian ZATTI
Germană. în Ungaria si 
Bulgaria.

Copiii foștilor clăcasi pe 
moșia lui Știrbei, cei din • 
neamul lui Tănăsucă. sînt 
confectionerii cabinelor ce 
echipează combinele C 12, 
știu să toarne fontă cenușie 
sau să strunjească piese de 
mare finețe. Asemenea îm
pliniri trebuie să avem ne
apărat în vedere cînd încer
căm să-i definim ne locui
torii acestei așezări de 
unde. așa cum preci
zează un document : ....la
20 decembrie 1848. sub 
cîrmuirea plasei Balta, ra
portează cîrmuirii județu
lui Dolj că 4 locuitori din 
satul Băilesti, după revo
luție. s-au haiducit si în

cercările de a-i prinde stnt 
zadarnice".

îi putem defini astăzi pe 
strănepoții haiducitilor si 
răsculaților din 1907 și 
ca buni electrotehnicieni. 
Multi dintre el lucrează la 
întreprinderea de celule 
prefabricate ce își va spori 

producția anuală cu 350 de 
milioane de lei. La rîndu-i, 
întreprinderea de piese 
turnate va prelucra în anii 
următori mai mult otel, 
iar pentru dezvoltarea în
treprinderii mecanice se 
investesc încă 200 de mi
lioane de let

In această așezare, ates
tată documentar încă din 
anul 1536. în zilele de dom
nie ale lui Radu Paisie. 
funcționează și o întreprin
dere care pregătește nutre
țuri combinate, fiindcă în 
trei mari complexe moder
ne trebuie să fie zilnic hră
nite 170 000 de animale.

Industria, care cere tot 
mai multă forță de muncă, 
produsele cooperativei meș

teșugărești „Victoria". si 
în special cele de artizanat, 
ce înregistrează de multi 
ani adevărate victorii pe 
piețele externe, se reflectă 
și în noua structură arhi
tectonică a Băileștiului. în 
viata oamenilor. în acest 
cincinal, de exemplu, au 

fost construite peste 640 
de apartamente, iar în anii 
următori se vor mai con
strui altele adăpostind la 
parter unităti comerciale. 
Vor primi contururi un ma
gazin universal, un com
plex alimentar, un liceu cu 
24 de săli de clasă, ateliere 
și laboratoare. în clubul 
muncitoresc ce va avea 400 
de locuri se vor desfășura, 
fără îndoială, noile faze ale 
concursului si festivalului 
interiudetean de satiră si 
umor „De la o glumă la 
alta" ce s-a înscris în tra
diția vieții spirituale a ora
șului.

Primarul Marin Ciucă 
îmi spunea că băilestenii 
au fost si încă mai sînt 

vestiți crescători de cai de 
rasă, că pun multă tragere 
de inimă atunci cînd îsi fac 
șarete sau trăsuri, dar că 
vor trebui să găsească si o 
glumă cu care să accepte 
în curînd concurenta unei 
unităti de transport local 
în comun.

Dezvoltarea acestui oraș 
agroindustrial are privile
giul să se realizeze fără a 
se recurge la demolări de 
importantă, fiindcă străzile 
lui sînt largi și frumos ali
niate. De-a lungul lor. re
țeaua de apă a fost prelun
gită cu încă 16 kilometri. 
Policlinica, spitalul cu 380 
de paturi, centrul stomato
logic. cele 5 noi localuri 
pentru scoli sint armonios 
plasate printre clădirile 
mai vechi, specifice ca ar
hitectură pentru această 
zonă a Olteniei. încadrarea 
lor. cu perspectivă spre bu
levardul ce taie localitatea 
în două sau spre zonele 
verzi, le sporește monu
mentalitatea si dă o notă 
distinctă Băilestiului.

Discutam cu primarul în 
fata unui bloc cu 24 de 
apartamente ce se află în 
finisai pe strada Carpati. 
Admirasem mai inainte co
vorul floral de lingă monu
mentul eroilor, plasat în 
piața din centru, parcurile, 
zonele verzi frumos îngri- 
jitț — rod al muncii de

puse în primăvara aces
tui an de deputat! și 
de oei ce le-au acordat în
crederea în alegerile de la 
9 martie. Primarul îmi spu
sese că băilestenii sînt niște 
oameni veseli din fire, am
bițioși cînd vor să demon
streze dt sînt de priceput! 
Si de harnici si că vor să 
păstreze renumele de care 
se bucură.

Fantezia cu care s-a fă
cut în această primăvară 
„toaleta" gardurilor vii. flo
rile plantate în așa fel ca 
să sugereze motivele din 
chilimurile oltenești bucură 
privirile pretutindeni. Mi 
s-a spus că florarul orașu
lui e Dumitru Lupu. Nu
mele îmi spunea ceva. 
Mi-am amintit că îl citi
sem pe afișele care invită 
la manifestările culturale 
organizate de casa de cul
tură. Florarul Dumitru 
Lupu e un cunoscut inter
pret de muzică populară 
românească. A fost aplau
dat pe nenumărate scene. 
A participat Ia festivaluri 
și a fost premiat. A cîntat 
la radio. Melodiile lui pre
ferate laudă frumusețea 
micului Bărăgan al Olte
niei. dragostea, florile. în
crederea în viată.

Ăștia sînt băilestenii. 
se dezic niciodată si 
trebuie pierdut prilejul 
te împrietenești cu ei.

nu
nu
să
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expoziția republicană 'Imaginecuprinzătoare a condiției
DE PICTURĂ Șl SCULPTURĂ, umane a timpului nostru

Un loc distinct în pictură: portretul 
și peisajul

Expoziția anuală de pictură si 
sculptură, expoziție-bilant intrată 
în tradiția vieții noastre artistice, 
se impune si în acest an prin bo
găția. prin varietatea lucrărilor. 
Este firesc, așadar, să ne intrebăm 
în ce măsură această bogăție oferă 
o imagine reprezentativă pentru ni
velul actual al creației artistice 
contemporane ?

Trebuie să remarcăm de la 
început că profilul și funcționali
tatea actualei expoziții sint deter
minate de participarea unui foarte 
mare număr de artiști bucuresteni 
si de membri ai filialelor U.A.P. 
din întreaga tară, că diversitatea 
este o problemă reală, caracteristi
că stadiului actual de dezvoltare al 
picturii noastre. Diversitatea ten
dințelor. varietatea căutărilor si a 
soluțiilor plastice adoptate pe care 
le putem constata acum sint deci 
reflexul direct al acestei generoase 
participări care alătură pe simeze. 
într-un larg spirit democratic, re
prezentanți ai tuturor generațiilor, 
de la maestri unanim respectați la 
artiști ai generațiilor medii si ti
nere. Regăsim, așadar. în sălile 
Dalles atît lucrări de matură respi- 
pirație. dar și tatonări, lucrări re
prezentative sub raportul potenția
lului nostru plastic, precum și 
eforturi irelevante încă de preci
zare a unor noi individualități.

In domeniul picturii diversitatea 
de atitudini se desfășoară de la le
gătura declarată cu tradiția lirică 
postimpresionistă la prelucrarea cu 
mijloace modeme a unui puternic 
filon figurativ, de la formulări ex
presioniste la „compoziții" armonice, 
conturind imaginea sugestivă a unor 
rezolvări personale in domeniul 
exprimării unui specific românesc. 
O pondere însemnată au în repu
blicană lucrările care valorifică ca
litățile plastice ale concretului, ca
litatea unor atari creații demon-

strind fertilitatea unor viziuni ca
pabile să exprime plenar si convin
gător realități contemporane. Ele 
înregistrează, totodată, importante 
mutatii de limbai, capacitatea de a 
aborda cu egală dezinvoltură un 
repertoriu tematic variat. Regăsim 
astfel, in variate interpretări, por
tretul (cu cîteva reușite notabile de 
portret compozițional), peisajul (am
plu reprezentat de această dată, de la 
cel de evocare sensibilă a unui colt 
de natură la aspecte simbolice ale 
industriei și agriculturii moderne), 
compoziția, mal puțin aceea de 
evocare istorică (pe care o vom re
găsi, probabil, în expoziția închi
nată celor 2050 de ani de la crea
rea statului dac centralizat), cit com
poziția care transpune în imagine 
evenimente șl transformări contem
porane ale societății românești, na
turi statice care fac o inventariere 
minuțioasă a motivului, dar si lu
crări care tind să pună în evidentă 
sensuri generalizatoare. în orice 
caz. este profund pozitivă tendința 
multor creatori de a aborda genuri 
vechi, tradiționale, precum portre
tul sau peisajul în viziuni, firește, 
noi, moderne.

Realismul contemporan este în
țeles de cei mai buni dintre expo
zanți ca atitudine fată da realita
tea dinamică a condiției umane, 
fată de problemele structurii și 
funcției sociale, umaniste ale ima
ginii. Firește, selecția de pictură nu 
este (și nici nu putea fi) egală din 
punct de vedere valoric. Oferind 
unui foarte mare număr de artiști 
sansa confruntării cu rigorile unei 
manifestări de o asemenea amploa
re. ea contribuie la conturarea (e 
adevărat, parțială, fragmentară) a 
peisajului atît de variat si de con
tradictoriu al picturii noastre con
temporane.

Marina PREUTU

sculptură doar ca pe o împlinire 
destinată sălii de muzeu. E acje- 
vărat, salonul relevă citeva exem
ple ale unor valoroase interpretări 
ale portretului, o încurajatoare în
viorare a reliefului, genuri care 
își pot afla un loc prielnic în in
teriorul unor edificii publice. Insă 
și monumentul menit spațiului civic 
se deslușește. neîndoielnic. in 
multe din lucrările care figurează 
in actuala expoziție, și e nevoie de 
o colaborare rodnică cu arhitecții 
și cu forurile de decizie pentru ca 
aceste schițe ale viitoarelor monu
mente să-și împlinească destinul. 
Un monument în care ideea e mai 
concentrată, iar metafora se con
stituie cu un lirism lucid căruia îi 
lipsește gestul emfatic, grandiloc
vent ce poate fi confundat, înșe
lător, cu statuarul. O țară cu ade
vărat modernă, cum e România de 
astăzi, are dreptul la o artă a fo

rului public, o artă care să com
pleteze in chip firesc modernitatea 
noilor orașe, să se integreze în vi
ziunea caracteristică a urbanisticii 
contemporane.

In privința picturii mi-e greu 
să subliniez vreo tendință caracte
ristică salonului de iată, care să-l 
individualizeze față de saloanele 
precedente. Abundența neobișnuită 
a lucrărilor de pictură impune, cum 
spuneam, o analiză mai atentă. 
Deocamdată, nu am impresia că 
se poate formula o judecată de va
loare care să reflecte cu adevărat 
situația atelierului național de pic
tură. Imaginea mi se pare, cei 
puțin după ce am parcurs de două 
sau trei ori expoziția, contradic
torie, calitățile certe ale operelor 
realmente importante par estom
pate de lucrări poate nu neapărat 
slabe, dar „oarecare".

Dan GRIGORESCU

Sugestivă incursiune în atelierul 
plasticienilor de azi

Valoarea și funcția civică a sculpturii
O concluzie foarte limpede pri

vind actualul Salon republican e, 
firește, încă greu de formulat. In 
primul rînd, pentru că selecția din 
acest an pare mai generoasă decit 
oricînd : spațiul de la Dalles se 
dovedește chiar insuficient pentru 
o cuprindere coerentă a tuturor 
direcțiilor fundamentale ale artei 
contemporane românești, mai ales 
ale celor care definesc pictura. 
Așa cum s-a procedat si in alte 
ocazii, o parte din expuneri ar fi 
putut fi prezentate la muzeul 
colecțiilor, de pildă. Cred, dealt
fel. că o discuție privind ca
racterul unui Salon national de 
artă s-ar cuveni purtată cit mai 
curind ; se poate imagina, desigur, 
o expoziție in care să fie repre- 
zentațl toți artiștii, proiectindu-se 
astfel o imagine elocventă a ate
lierului de creație din întreaga 
țară. Pe de altă parte, așa cum s-a 
dovedit in atîtea rinduri. fragmen
tarea expunerii prin distribuirea 
ei în mai multe spații nu e, cîtțiși 
de puțin, in folosul lucrărilor, lă- 
sind de o parte faptul că nu în
totdeauna criteriile repartizării lor 
în diverse săli sint foarte limpezi. 
Sau, așa cum eram deprinși pînă 
de curind, să se încerce o selecție

a valorilor, a lucrărilor celor mai 
reprezentative, ceea ce — cu toate 
că ea cade in sarcina unor orga
nisme colective, a juriilor — nu e 
întru totul ferit de subiectivismul 
celor care fac alegerea. S-a făcut, 
in orice caz. un pas semnificativ 
înainte : parterul si etajul sălii 
Dalles nu mai despart atît de net 
ca altădată pe consacrat! de debu
tau ti.

Actuala expoziție dă posibili
tatea să se deslușească unele 
tendințe specifice ale artei noastre, 
de astăzi. Se înțelege, ele se cuvin 
verificate printr-o repetată con
fruntare a impresiilor culese in 
primele zile cu realitatea sălii de 
expoziție. Dar, de la bun început, 
se poate observa convingătorul 
progres pe care, de la un salon la 
altul, il face sculptura. Mi se pare 
că nu greșește cel care socotește 
că ne aflăm intr-un adevărat „mo
ment al sculpturii românești". Arta 
formelor și a structurilor implan
tate în spațiu își afirmă valoarea 
civică in temele pe care le abor
dează. Dar, cu toate că se distinge, 
după părerea mea. foarte clar 
această orientare tot mai fermă 
spre subiecte semnificative, nu
cred că putem contempla opera de

Cred că actuala expoziție repu
blicană demonstrează multilateral 
înțelegerea artei ca reflex sau pre
lungire a unei realități date si ca 
element component al cimpului 
ideologic, într-un mod activ si res
ponsabil. Se alătură, ca totdeauna 
în arta noastră de autentică voca
ție umanistă, diferite genuri, specii, 
teme și subiecte, într-o mișcare 
ce afirmă îmbucurător prelungirea 
tradiției în raport cu solicitările ac
tuale. dar și conștiința deschiderii 
unor noi unghiuri de interes, in
tr-o superioară relație de valoare, 
expresivitate și accesibilitate. To
tuși, tonul de confruntare pozitiv 
polemică, incitantă, este destui de 
estompat, poate si pentru că lipsesc 
„evenimentele", adică acele puncte 
de focalizare paradigmatică a celor 
mai acute, actuale și reale probleme 
de esență și expresie. Sint. fără 
îndoială, multe lucrări de bună 
calitate, se vede la foarte mulți ar
tiști voința de a transforma ima
ginea intr-un cimp de interogație 
teoretică și de Împlinire expresivă, 
indiferent de tendința in care se 
înscriu. Dar descifrăm și o anu
mită stereotipie ridicată la rang de 
stil cu mai multă sau mai puțină 
abilitate profesională, ca și instala
rea unei concepții, comode despre 
ceea oe „merge" ir.tr-o expoziție 
colectivă, fenomen generat si de 
anumite confuzii sau compromisuri 
acumulate în timp. Pozitivă că
mine totuși orientarea generală 
către o artă de conținut, in sensul 
complexității ideatice, al transfigu
rării idealurilor, realizărilor și as
pirațiilor noastre în opere de artă 
veritabile.

Participarea tinerilor, numerică

si calitativă, reprezintă un alt fe
nomen pozitiv. Aceasta nu în
seamnă sau nu trebuie «ă însem
ne indulgentă, deși trebuie să re
cunoaștem că uneori generozitatea 
sau entuziasmul au înlocuit crite
riile mai severe.

Inerent, ajungem și la elemente
le de condiționare specifice ori
cărei expoziții, adică la criteriile 
selecției și la calitatea prezentării. 
Aici lucrurile se oomplică, in sensul 
că opțiunile juriului, poate prea 
elastice și nu totdeauna consecven
te cu premisa, tinzind în orice caz 
către o cit mal largă reprezentare, 
nu au fost înțelese exact și ajutate 
de o localizare topografică a lucră
rilor după un criteriu ferm si de
tectabil. Situația in sine se ba
zează pe reciprocitate: excesul de 
lucrări acceptate presupune aglome
rare optică, dar o minimă organi
zare după unul din prooedeele 
muzeistice ar fi conferit un plus 
de calm vizual și o logică a tra
seelor posibile, absolut necesare 
publicului. Dorindu-se vie. diversă, 
nonconformists si imparțială, ex
punerea a devenit cam eteroclită. 
derutantă si obositoare pe alocuri.

Dar, in concluzie, trebuie să re
ținem ideea inițială și să revenim 
la aspectul pozitiv, de real interes 
si atractiv al Anualei de pictură și 
sculptură — 1980. Pentru că. reali- 
zind o sugestivă incursiune in reali
tatea marelui atelier al tării, mani
festarea se instituie ca document și 
confirmare a stadiului creației in 
teritoriul vast, proteic, umanist al 
artelor vizuale românești.

Virgil MOCANU

Ion Bițan: Incinta

privilegiat și întilnirea cu maeștri 
ai artei românești, cu alti creatori 
de prestigiu din Capitală și din 
alte centre culturale ale tării, cu 
o serie de tineri absolvenți chiar 
îi va da reale motive de satisfac
ție. O viitoare expoziție republi
cană va avea de luat în conside
rație unele inconsistențe, la care

am adăuga necesitatea ilustrării 
proporțional judicioase a creatori
lor din București și din celelalte 
orașe ale țării, deoarece ultimele 
nu nț s-au părut a evolua la nive
lul posibilităților existente.

Cornel Radu
CONST ANTINESCU

; FAPTUL] 
DIVERS]

Viorel Mărginean: Stînca albă

Antologia unui
O selecție mai restrînsă, dar mai 

exactă, o panotare mai inspirată și 
un spațiu mai generos (rămînem la 
ideea că utilizarea undi săli și 'nit 
numai a uneia singure, Dalles, s-ar 
fi impus cu necesitate) puteau 
sublinia mai bine realele calități, 
ale actualei Expoziții republicane 
de pictură și sculptură. Prezentarea 
este, deci, cam stufoasă, si privito
rului i se va cere un efort supli
mentai' in depistarea lucrărilor 
meritorii și a unor definitorii tra
see spirituale. Acest fapt n-ar 
îndreptăți insă acordarea unei 
atenții exagerate lucrărilor mai 
slabe, strecurate (fiindcă acesta 
ar fi cuvintul potrivit) pe simeze, 
in dauna receptării numeroaselor 
valori etalate.

„Republicana" ni se pare a re
flecta mai fidel preocupările de 
atelier ale creatorilor, adică sub
stanța conceptuală și tonalitatea 
afectivă proprii viziunii care i-a 
consacrat. în majoritatea cazuri
lor, vrem să spunem că „îi recu
noaștem". Vagile motive de insa
tisfacție în fața lucrării unui 
autor prețuit sau altul pot privi, e 
drept, pe alocuri Închegări mai 
superficiale, mai grăbite. rezu
mate doar la unele .virtuți stilis
tice inconfundabile, dar și precon
cepția noastră in asimilarea frag
mentului cu opera, pentru că in 
fața personalităților puternice vom 
avea mereu în minte, drept reper, 
complexitatea și densitatea operei 
lor. Or. expoziția este, și așa va 
fi mereu, numai antologia unui 
anume moment artistic.

Dincolo de toate trăsăturile spe
cifice unei asemenea expoziții,

, avem convingerea că realitatea 
creației, a atelierului se identifică 
in linii esențiale cu realitatea con
semnată de simeze. Această con
cordanță ne și îndreptățește să 
avansăm o serie de constatări cu 
un caracter mai general. Obser
văm, astfel, o statornică meditație

moment artistic
a creatorului asupra datelor fun
damentale ale nobleței condiției 
umane, a concordanței idealului 
estetic cu viața. Mai exact spus, se 
impun sublinierii raporturile directe, 
mai puțin și inutil sofisticate ale 
picturii și sculpturii cu realul, cu 
spiritul timpului nostru, cu caracte
risticile lui note constructive. Din 
această asumare și optică asupra 
realității de azi izvorăște și covîrși- 
torul apel la imaginea figurativă — 
firește, adesea, sub forma unor 
sugestive proiecții simbolice ori 
transfigurări poetice.

Avem sentimentul că evoluția 
creației multor artiști urmează 
trasee solide, albii deplin luate in 
stăpinire, lucid și liber alese, ce 
exclud „jocurile" marginale față 
de propria structură și chiar față 
de esență fenomenului estetic. 
Expoziția demonstrează fără echi
voc, măcar in ^actuala selecție pe 
care înșiși artiștii au dorit-o re
prezentativă, ca să nu mai vorbim 
de condiția unui Ianus bifrons, de 
care creatorul autentic se îndepăr
tează in chip natural, că unele 
experimente, neviabile, confuze, 
teribiliste și in bună măsură naive, 
au pălit, intrind în binemeritatul 
lor con de umbră. Manifestarea 
poartă, în ansamblu, pecetea unei 
certe maturități, a unei maturi
tăți pe care o atribuim, dealtfel, 
cu deplină convingere. întregii 
noastre mișcări artistice contempo
rane. Expoziția este un simptom, 
dar, am adăuga, un simptom care 
poartă numeroase semne ale pe
renității, întrucît problemele pe care 
și le pun cei mai mulți creatori sint 
problemele unui realism funda
mental care nu ține seama de mode 
trecătoare, ci de esența realității, 
a condiției umane în societatea 
noastră.

Natura discuției și amploarea 
expoziției ne pun în situația de a 
nu cita autori și lucrări. Privitorul 
va fi din acest punct de vedere

Semne de certă evoluție 
a conștiinței creatorilor

în cronicile pe care in ultimii ani 
le-am dedicat expozițiilor republi
cane de arte plastice am avut nu 
o dată ocazia să remarc faptul că 
unele din aceste expoziții aveau 
un grad de reprezenta tivitate 
nu întru totul conform eu o 
anume realitate de atelier, cu preo
cupările definitorii pentru opera 
multor artiști și cu momentul de 
creație ce trebuia marcat prin ac
tul expunerii. A contribuit uneori 
la. crearea unei' asemenea irhpresif 
și menținerea unei concepții oare
cum rigid-tematice a juriilor, dar și 
ideea preconcepută, a unor expo
zanți. conform căreia in asemenea 
manifestări accentul trebuie pus pe 
capacitatea de ilustrare a operei și 
nu pe capacitatea ei de exprimare. 
Faptul că în această ultimă expoziție 
trăsătura dominantă este determina
tă de nota de reflexivitate specifică 
unei mari păfți a lucrărilor expuse 
indică nu atît modificarea concepției 
organizatorilor despre ce trebuie să 
fie o anuală de sculptură și pictură, 
ci faptul că. efectiv, la nivelul ate
lierelor are loc un proces interesant 
de reevaluare a concepției privind 
actul expunerii. Cîștigă tot mai mult 
teren părerea că atelierul și expozi
ția trebuie să reprezinte aceeași 
personalitate. Ciștigă tot mai mult 
teren părerea că relația artei cu 
realitatea trebuie să fie de. natură 
profund interioară, să exprime pe 
deplin individualitatea artistică. 
Identificarea artistului cu subiectul 
și integrarea acestui subiect în arta 
poetică proprie este, se știe, de na
tură să nu stimuleze pe planul 
creației manifestări exterioare pro
priului mod de a concepe și de a 
finaliza. Identificarea respectivă o 
putem considera drept rezultatul 
unui proces de maturizare a artei, 
ca urmare a evoluției, pe un plan 
mai larg, a conștiinței artistice. 
Acest lucru mi se pare a fi pus cu 
pregnantă in evidentă de lucrările

prezente la Dalles intr-un număr 
dacă nu exagerat, cel puțin neobiș
nuit de mare în raport cu ultimele 
expoziții cu același caracter.

Dar imperfecțiunile de ordin or
ganizatoric (în cadrul cărora un 
rol anume are și o panotare în con
tinuare defectuoasă și cu o excelen
tă lipsă de criterii) nu sint de na
tură să estompeze o anume impre
sie degajată de expoziție și care ni 
se pare a ilustra un fenomen aflat 
in directă legătură cu situația sem
nalată mai sus. Este vorba despre 
faptul că nu mai se poate face o 
distincție netă intre potențialul ar
tistic din diferite centre ale tării. 
Absenta unor puncte focale in ex
poziție, renunțarea la gruparea pe 
zone de interes problematic a lu
crărilor. desfacerea spatiilor altăda
tă rezervate marilor teme are drept 
rezultat faptul că lucrările se auto- 
susțin prin propria calitate intrin
secă, ceea ce a dus la detașarea 
automată a acelor lucrări unde te
mei nu i s-a făcut rabat in detri
mentul expresivității. La Timișoa
ra, Baia Mare, Iași, Cluj-Napoca 
si m alte orașe ale tării există ac
tualmente pictori și sculptori de un 
remarcabil talent și de o neprețuită 
onestitate profesională. Nume încă 
nu impuse pe plan național, dar a 
căror valoare este indiscutabilă. 
Ajunge, in multe cazuri, să-ți dai 
seama de acest lucru văzind o uni
că lucrare.

Absența acelorași puncte focale în 
expoziție . mai pune, pe de altă 
parte, în evidență faptul, că o nouă 
generație de artiști tinde să se auto
definească și să se impună. Gama 
diversă a modalităților folosite, te
meinicele cunoștințe de meșteșug, 
dar. mai ales, seriozitatea în încer
carea de cristalizare a unui univers 
propriu sini coordonatele esențiale 
ale prezentei lor in anuala de pic
tură și sculptură.

Griqore ARBORE

Un tablou sugestiv al realizărilor 
științei și tehnicii sovietice

In această săptămină, Palatul spor
turilor și culturii din Capitală găzdu
iește expoziția : „Realizările științei 
și tehnicii sovietice", care se remar
că prin amploarea și diversitatea 
noutăților oferite vizitatorilor. Ea re
prezintă, prin cele api’oape 1 000 da 
exponate pe care le cuprinde, o ima
gine grăitoare a potențialului valoros 
al științei sovietice, a marii capaci
tăți tehnologice a țării vecine și pri
etene.

Numeroșii vizitatori ai expoziției au 
avut prilejul să cunoască unele din
tre cele mai de seamă descoperiri ale 
științei și tehnicii sovietice, diferite 
realizări in dezvoltarea unor ramuri 
economice, cum sint energetica, con
strucțiile de mașini, chimia, indus
tria extractivă, transporturile etc.

In centrul sălii atrage atenția ma
cheta hidrocentralei Saiano-Sușensk
— cea mai mare din Uniunea Sovie
tică și una dintre cele mai mari din 
lume — care, prin bararea marelui 
fluviu siberian Enisel, va produce — 
prin puterea sa instalată de 6 400 MW
— peste 23 miliarde kWh anual. Și

tot in sectorul energetic publicul și, 
mai ales, specialiștii fac cunoștință 
pentru prima dată, tot prin interme
diul unor machete spectaculoase, cu 
citeva dintre cele mai reprezentative 
și moderne centrale nuclearo-elec- 
trice. Este vorba de centrale dotate 
cu reactoare nucleare de 1 000 MW 
construite in unele localități ale 
Uniunii Sovietice și de cele dotate 
cu reactoare cu neutroni rapizi, 
regeneratoare de combustibil, care 
se consideră că ar constitui li
mita maximă de perfecționare la 
care poate aspira actuala energe
tică nucleară bazată pe fisiunea nu
cleului atomic. Și poate, ca o prefi
gurare a energeticii viitoare, se află 
alături impunătoarea instalație „To- 
kamak-10“. cu care oamenii de ști
ință încearcă să „imblînzească" plas
me fierbinți de sute de milioane de 
grade. Acest tip de instalație. Îm
preună cu marile acceleratoare de 
particule — prezente si ele în expo
ziție prin acceleratorul de ioni grei 
— sint apreciate la ora actuală drept

cele mai grandioase pe care geniul 
ingineresc le-a creat vreodată pe 
Pămînt.

Domeniul spațiului cosmic este, fi
rește, și el prezent in această mani
festare expozitională, dar de data 
aceasta prin ilustrarea — pe machete 
și fotografii uriașe — a aplicării re
zultatelor cercetărilor cosmice si a 
unor tehnologii speciale care iei gă
sesc acum utilizarea în industrie. Si. 
desigur, tot in această secție a expo
ziției. punctul care polarizează aten
ția micilor vizitatori — si nu numai 
a lor — este macheta cosmodromului 
Baiconur, cu rampa de lansare care 
simulează pe „viu“ lansarea unei 
nave cosmice.

Intr-o manieră interesantă si su
gestivă sint prezentate realizările oa
menilor de știință si tehnicienilor so
vietici în domeniul valorificării su
perioare a resurselor naturale. Prin 
machete, fotografii si grafice sint 
ilustrate tehnici de vîrf din Industria 
minieră — o mină cu extracție hi
draulică avînd productivitate de pînă

la 12 mii tone de cărbune oe zi. o 
instalație de gazeificare ă cărbunelui 
și un agregat complex destinat me
canizării lucrărilor din abataje. Sint 
infătisate. de asemenea, noutăti din 
diferite alte ramuri si sectoare indus
triale, cum ar fi: electronica si elec
trotehnica. energetica neconventio- 
nală.» sistemele automate de con
ducere cu ajutorul mașinilor de 
calcul. Cit privește realizările din 
domeniul construcției de nave, 
atenția vizitatorilor este atrasă de 
macheta spărgătorului de gheată 
atomic „Arktika" — nava amiral a 
flotei sovietice de spărgătoare de 
gheată.

Expoziția, primită cu deosebit in
teres de publicul bucureștean. a pri
lejuit in același timp și un util 
schimb de experiență Intre specia
liștii sovietici șl cei români. „Timp 
de trei zile — ne precizează tovarășul 
Siurbis Rimas, directorul expoziției 
„Realizările științei si tehnicii sovie
tice" — au fost organizate. în ca
drul complexului expozițional. zile 
ale energeticii, chimiei și construc-

Aspect din expoziție Foto: E. Dichiseanu
tillor de mașini, cu prilelul cărora 
sute de specialiști români au putut 
lua cunoștință, prin intermediul unor 
referate prezentate de către specia
liști sovietici și al unor filme teh- 
nico-știintifice. de cele mai actuale 
progrese ale noastre in aoeste do
menii. Interesul cu care acestea au 
fost primite, ca si dialogul fructuos 
ce s-a desfășurat pe marginea lor 
ne permite să credem că am reușit 
să facem mai bine cunoscut specia
liștilor dumneavoastră, într-un mod

interesant, cîte ceva din potențialul 
nostru tehnico-stlintiftc. Totodată, 
atit expoziția, cît si manifestările ce 
s-au desfășurat au pus în evidență 
dorința reciprocă de lărgire a cola
borării în domeniile științei si teh
nicii dintre țările noastre".

Expoziția — vizitată pină în pre
zent de peste 30 000 de bucureștenl 

— se închide mîine, 8 iunie.

» V. RADU

| Orga
■ din Tg. Mureș
* După o întrerupere de patru 
!ani. acordurile cunoscutei orgi 

de concerte de la Palatul cultu
rii din Ta- Mureș vor fi din nou 
ascultate de melomani. Construi- 

Ită în 1913, orga- tirgumureșeană 
(unică in felul ei) a fost, timp 
de 63 de ani. o prezentă obiș- 

Inuită in viața muzicală a orașu
lui. Impozantul instrument are 
nu mai puțin de 63 registre, cu 
4 364 tuburi. Defecțiunea produ- 

| să In anul 1976 a fost remediată 
I cu eforturi deosebite. Pe lingă 

concertele organizate de filar- 
Imonica de stat, cu participarea 

unor reputați organiști din tară 
și străinătate, ori în cadrul fes- 

Itivalului anual „Zilele muzicii 
tîrgumuresene" — ne-a spus 
KOrbsi Bela, directorul palatului 
— ne gîndim la organizarea bi- 

Isăptăminală a unor concerte de 
orgă pentru turiștii români șl 
străini venifi la odihnă in sta- 

• tiunea Sovata".

Salata de roșii,
• cu garoafe

— Vă rog, un kilogram de 
roșii.

— Cu plăcere, dar numai daci 
I cumpărați și două garoafe.

— Nlmtc de zis. garoafele sint 
frumoase, chiar mai arătoase 

I decit roșiile, dar de data aceasta 
eu doresc roșii. Cind voi avea 
nevoie si de garoafe...

— Nu. Nu vindem roșii decit 
ț cu garoafe.
| ...Dialogul s-a petrecut in

tr-unui din magazinele de des-

I facere a legumelor șl fructelor
■ din Vițeu de Sus (județul Ma- 

- ramureș). Nemulțumit, clientul 
Is-a adresat șefului unității. 

Dtinea Gheorghe. Care șef l-a 
asigurat că este intru totul legal 
acest comerț condiționat, avlnd 

! știre despre aceasta „toate or
ganele competente, locale și ju
dețene". Oare așa să fie? Parcă 

■ n-am prea crede!

Pui de... frigider
Gospodar de frunte al comunei 

Stănești, din județul Gorj. învă- 
i tătarul Ion Catană este autorul 

unei ingenioase metode de ..pro
ducere" a puilor de găină. Ideea 
i-a venit in timp ce se gindea 

icum să valorifice un frigider 
„Fram" care se uzase si deveni
se impracticabil ca frigider. Plin 

Ide fantezie, dar și de indemina- 
re, învățătorul a făcut citeva 
simple modificări frigiderului cu 

I pricina, căruia i-a atașat un
termostat, transformindu-l In- 
tr-un autentic... incubator! De 
curind a scos și prima serie de 

1100 de pui — atit cit permite ca
pacitatea frigiderului. Puii sini 
sănătoși și volnicei.
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„Narcisa"
Gheorghe Barbu din Craiova 

(cartierul Craiovița) ne scrie 
despre ce-a pățit deunăzi cu 
„Narcisa". Trebuie să știți că 
„Narcisa" este o masă extensibi
lă fabricată și pusă in vinzare 
de I.P.L. Piatra. Neamț. Omul 
nostru, care ați înțeles că și-a 
cumpărat de curind mobilă, a 
avut musafiri multi și a încer
cat să extindă noua masă... ex
tensibilă. Dar aceasta, „s-a pră
bușit pe covor și n-a mai putut 
fi montată de nimeni, cu nimic". 
Tot căutind indicații, cei de față 
au citit, stupefiați — pe Buleti
nul de calitate nr. 736 din 
19.Vl.1979 — că, dacă se demon
tează masa extensibilă, trebuie 
anunțat un specialist care s-o 
monteze la loc (?!). Bună trea
bă. și-au zis ei. dar unde să 
găsești specialist de cite ori vrei 
să umbli cu o masă pe care de 
aceea ai cumpărat-o. ca s-o 
poți transforma onerativ la ne
voie. De la I.P.L. Piatra Neamț?

Chiar! — ne mirăm si noi.

Sport în subteran
Sport in subteran? Da. insă il 

practică numai cei aflati in tra
tament la sanatoriul din mina 
de sare Tg. Ocna. In ..clubul" 
amenajat aici, se organizează 
adevărate competiții, la care 
participă tineri și virstnici. 
Sporturi preferate — tenisul 
de masă, șahul, pop'ce'e sau 
chiar voleiul. Cind obosesc, pa
cienta se retrag si vizionează un 
film. Apoi, iarăși ies la sport. 
Poate pină la urmă scot și 
performeri!

La întrecere, 
poșta și telefonul

Avram Sitaru din Timișoara se 
uita la plicul primit și nu-i ve
nea să creadă. Sora sa — aflată 
in tratament la Buziaș — ii 
scrisese iu 6 mai și, iată, scri
soarea sosise chiar a doua zi. in 
7 mai. Auzise omul că poșta nu 

face, chiar mereu intirzieri. dar 
nici să ajungă o scrisoare in 24 
de ore nu se așteptai Bucuros, a 
vrut să-i comunice vestea și 
surorii, la Buziaș — dar prin 
telefon, să o întreacă in rapidi
tate. La telefoane i s-a spus 
insă că nu se poate decit cu 
aviz pentru a doua zi : a doua zi 
i s-a spus că nu răspunde tele
fonul din cameră ; a treia zi i 
s-a spus la fel, deși a încercat 
la diverse ore. Impacientat să 
nu se fi intimplat ceva rău su
rorii. s-a urcat in tren si a dat 
fuga la Buziaș. Unde sora era 
bine mersi, dar avizul telefonia 
nu-l primise. Avea să-l primeas
că ulterior, la a 6-a zi de la ex
pediere (!!).

..Dacă poșta poate fi rapidă, 
telefoanele nu pot depăși rit
mul de melc?" — întreabă auto
rul sesizării. Se poale, răspun
dem noi. dar — după cum m 
vede — nu întotdeauna.
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Rubrică realizată de
Gheorghe MITROI
și corespondenții „Scintell*
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Tovarășului GEORGES MARCHAIS
Secretar general al Partidului Comunist Francez

Stimate to-varășe Marchais.
Cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere vă 

adresez calde felicitări, urări de sănătate și noi succese in activitatea dum
neavoastră. a tuturor comuniștilor francezi.

îmi exprim convinse ea că relațiile de colaborare dintre partidele noastre 
se vor dezvolta in continuare in interesul celor două partide, țări și popoare, 
al cauzei păcii, destinderii și progresului social.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimati tovarăși,
Primiți mulțumirile noastre sincere pentru salutul tovărășesc și felicitările 

transmise in numele Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat . și 
Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
dumneavoastră personal cu prilejul celei' de-a 35-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de către glorioasa Armată sovietică.

Permiteți-ne șă no exprimăm convingerea fermă că relațiile de prietenie 
tradițională și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist din 
Cehoslovacia și Partidul Comunist Român, dintre Republica Socialistă 
Cehoslovacă și Republica Socialistă România se vor dezvolta șl adinei cu 
succes și in viitor, spre binele popoarelor ambelor noastre țări, în interesul 
unității țărilor comunității socialiste, al cauzei socialismului, progresului și 
păcii în lumea întreagă.

Vă dorim dumneavoastră și întregului popor român noi succese în 
edificarea socialismului în țara dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului

Republicii Socialiste Cehoslovace

ÎNTÎLNI RE
Vineri a avut loc la București in- 

tîlnirea de lucru dintre tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, și dr. Gerhard 
Weiss, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane, pre
ședinții celor două părți în Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
economică dintre cele două tari.

Cu acest prilej au fost examinate 
stadiul colaborării economice dintre 
cele două țări in diferite domenii de 
interes reciproc, precum și rezultatele 
obținute in activitatea de coordonare 
bilaterală a planurilor pe perioada 
1981—1985, Totodată, au fost conve
nite măsuri pentru dezvoltarea si 
diversificarea în continuare a coope
rării și specializării în producție, pen
tru lărgirea schimburilor reciproce de 
mărfuri.

Semnarea Protocolului privind înființarea Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare culturală 

dintre România și R. D. G.
Vineri a avut Ioc la București 

semnarea Protocolului privind în
ființarea Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare culturală 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană.

Au asistat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Aurel Duca, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste. Au fost prezenți, de ase
menea, reprezentanți ai Ambasadei 
R.D.G. la București.

în alocuțiunile rostite de George 
Macovescu, vicepreședinte al Consi

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 8 IUNIE 1980

EXTRAGEREA I : 63 49 76 6 75 1 71 83 21. 
EXTRAGEREA A II-A : 66 11 42 48 39 70 86 37 20.

teatre
• Teatrul National (sala mică) : 
Viața unei femei — 19.30.
• Opera Română : Faust — 18.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19.30; (sala 
Grădina Icoanei) : Cum se nu
meau cei patru Beatles 7 — 15: 
Infidelitate conjugală — 19,30.
• Teatrul Mic : Nu sint Tumul 
Eiffel — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe 
autostradă — 20.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
g’neru) : Idioata — 19.30: (sala
Studio) : Scoica de lemn — 19.
• . Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Echipa de zgomote — 19,30: 
(sala Giulești) : Opinia publică —
19.30.
a Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : De Ia Cără
buș la Savoy — 19,30; (sala Vic
toria) ; Idolul femeilor — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu“ : Rit
muri și haz — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* * : Sfîrlă 
năzdrăvanul — 17.
• Circul București : Spectacolul 
Circului Mare din Moscova — 16;

• Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România : parter, expo
ziția retrospectivă Aurel Ciupe, 
pictură; etaj — Domenico Pu- 
rifficatto (Italia), pictură.
• Sălile Dalles — Expoziția anua
lă de pictură și sculptură.
• Galeriile Căminul artei : etaj
— Hedda Bach Szervatius, tapise
rie ; parter — Dorio Lazăx, pic
tură.
• Galeriile Slmeza : Octavian VI- 
șan. pictură și desen.
• Galeriile Orizont : Anamaria 
Smighelski, grafică; subsol — Ate
lier 35 — Petre Rusu, pictură.
• Galeriile Galateea : „Imaginea 
în filmul de animație*.
• Galeriile Eforie : Bonifacla Pe
trescu, pictură.
<a> Galeriile de artă ale munici
piului București : Francisc Bartok, 
pictură.
• Institutul de arhitectură „Ion 
Milieu" : „Scrierea".
• Clubul uzinelor „23 August" : 
„Munca artei*.

19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Trandafirul și coroana — 16; Ulti
ma răpire — 19 30.
• Teatrul „Țăndărică*  : Unde 
zbori, Sperie-Ciorl 7 — 17.

cinema
• Rețeaua „S*  : Scala — 9,15:
11,30; 13.45: 16; 18,15; 20,30.
• Școala curajului (II) ; SALA 
PALATULUI — 17,13: 20.
• Rocky II : CAPITOL — 8.45; 
11; 13.15; 15.30; 18; 20 15. la gră
dină — 20,45. FAVORIT — 9; 11.15; 
13.30; 15,45; 18; 20,16.

DE LUCRU
în aceeași zi, tovarășii Cornel 

Burtică, vieeprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le. și tovarășul Nicolae Constantin, 
vieeprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, au avut Întrevederi se
parate cu dr. Gerhard Weiss.

Au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea. în continuare, a colabo
rării și cooperării economice, lărgi
rea și diversificarea schimburilor re
ciproce de mărfuri, precum și coor
donarea bilaterală a planurilor pe 
perioada următorilor cinci ani.

La întrevederi au participat Gheor
ghe Tache. ambasadorul României la 
Berlin, și dr. Siegfried Bock, amba
sadorul R.D. Germane la București.

(Agerpres)

liului Culturii și Educației Socia
liste, președintele Uniunii scriitori
lor, și Kurt Loffler, secretar de 
stat la Ministerul Culturii al Repu
blicii Democrate Germane, care au 
semnat documentul, a fost subliniat 
locul deosebit pe care îl ocupă schim
burile culturale în ansamblul rela
țiilor prietenești, multilaterale din
tre cele două țări, faptul că noua 
comisie are menirea de a contribui 
la adincirea cunoașterii reciproce a 
realizărilor ambelor popoare in do
meniile culturii, științei și învăță- 
mîntului. (Agerpres;

• Ion — Blestemul pămintului, 
blestemul iubirii ; PATRIA — 10; 
14,30; 19.
• Detectivul Toma t LUCEAFĂ
RUL — 9; 11.15; 13,15; 15,15; 17,30; 
19,45, la grădină — 21. FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18; 20.15, 
MELODIA — 9; 11:, 15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Substituirea: CENTRAL — 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Drumul oaselor : BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18 : 20,15, 
GLORIA — 9: 11,15: 13.30: 15,45; 
18; 20,15, CULTURAL — 9; U.,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Castele de gheată — 10: 12; 14; 
16; Prima mea vară — 18; 20 : 
STUDIO.
• Adincurile : VICTORIA — 9;
11.30; 14.15; 1Ț; 19.45. FLOREAS- 
CA — 10; 13; 16; 19. TOMIS — 
9; 11.30; 14.13; 17; 19.45.
• Bietul loanide : TIMPURI NOI
— 9; 12; 16; 19.
• Mica sirenă — 9; 10.45; 12,30; 14,’ 
Duios Anastasia trecea — 16; 18; 
20 : DOINA.
• Omul-păianjen se întoarce :
FEROVIAR — 9; 11,15: 13,30: 15,45; 
18; 20,15, AURORA — 9: 11,15; 
13,30: 15.45: 18; 20. la grădină — 
21. MODERN — 9; 11.15; 13.30;
15,45: 18: 20.15. la grădină — 21..
• Mireasa din tren : GRIVIȚA — 
9; U.,15; 13,30: 15.45: 18: 20.15. EFO
RIE — 9; ÎL 15; 13.30; 15.45; 18; 
20,16.
• Femeia dispărută : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15.45: 13: 20.15, 
FLAMURA — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,4'5: 20.
• Cine mă strigă 7 • DACIA — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20
• Proba focului si a apei : DRU
MUL SĂRII — 16: 18: 20.
• Taina orașului : BUCEGI — 16; 
18; 20.
a I se spunea „Buldozerul*  : 
BUZEȘTI — 10: 12: 14: 16: 18; 20. 
la grădină — 20,45.
• întoarcerea lui Vodă Lăpușnea- 
nu : FERENTARI — 16; 1,9.
• Aventură in Arabia : LIRA — 
16; 18,15; 20.30. la grădină — 20.45.
• Proba de microfon : COTRO- 
CENI — 15; 17,15; 19,30.
• Șapte zile din ianuarie : VOL

Semnarea unui Protocol 
româno-polon 

In domeniul agrar
Tovarășul Angelo Miculescu. vice- 

prim-miniștru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare. a primit, vineri, pe Stanislav 
Jurkowșkj, directorul relațiilor inter
naționale din Ministerul Agriculturii 
al R.P. Polone.

Extinderea si diversificarea colabo
rării și cooperării în domeniul pro
ducției agricole și cercetării tehnico- 
Stiințifice dintre cele două ministere 
au constituit principala problemă 
abordată în cadrul întrevederii.

★
în aceeași zi a avut Ioc semnarea 

Protocolului privind colaborarea teh
nică, științifică și economică pe anul 
1980 intre Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare și Ministerul 
Agriculturii din R.P. Polonă.

Documentul stabilește măsuri vi- 
zînd dezvoltarea conlucrării in do
meniul cercetării științifice îrțtre in
stitutele de profil din cele două țâri, 
schimburi reciproce de documentații 
și material biologic, precum și in 
domeniul producției agricole.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Suediei, 

ambasadorul acestei țări la București, 
Hans Skdld. a .oferit vineri o recep
ție.

Au fost prezenți Emilia Sonea, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Gheorghe Dolgu. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Ion 
Stanciu. adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, reprezentanți 
ai altor instituții centrale, oameni de 
artă și cultură, generali și ofițeri su
periori.

Au fost de fată șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

Cu același prilej, ambasadorul Sue
diei a rostit o cuvintare la Televiziu
nea română.

★
La Muzeul de istorie națională și 

arheologie din Constanta au început 
vineri lucrările sesiunii științifice 
omagiale cu tema : „Etape evolutive 
ale civilizației și statului român, de 
la Burebista pînă in contemporanei
tate". reuniune științifică la care par
ticipă cercetători, arheologi, istorici, 
profesori universitari din București, 
Cluj-Napoca. Iași și Constanta.

în aceeași zi s-a deschis expoziția 
„Civilizația geto-dacică în Dobrogea", 
realizată în colaborare cu Muzeul 
Delta Dunării — secția istorie — ar
heologie — din Tulcea.

(Agerpres)

Promoția 105 a Facultății 
de medicină generală 

din București
Cu prilejul festivității de închidere 

a cursurilor universitare, absolvenții 
anului 198(1 ai Facultății de medicină 
generală din București, care consti
tuie cea de-a 105-a promoție a aces
tei prestigioase instituții de invăță
mint, știință și cultură, au adresat 
o telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. prin cate exprimă adînca 
lor recunoștință pentru minunatele 
condiții create de-a lungul anilor de 
studii, pentru grija părintească pe 
care secretarul general al partidului 
o poartă tinerei generații, pentru for
marea ca buni specialiști și cetățeni 
cu o conștiință înaintată și se anga
jează să-și aducă contribuția la în
făptuirea directivelor Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân privind îmbunătățirea sănătății 
publice, de a milita neobosiți pentru 
noua calitate a vieții oamenilor.

GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Rug și flacără : PACEA — 15; 
17,15; 19.30.
• Fugi... te iubesc : VIITORUL — 
15.30; 17.30; 19,30.
• Detașament cu misiune specia
lă : MIORIȚA — 9; 11,16; 13.30;
15,45; 18; 20.
• Speranța : POPULAR — 15,30; 
17,30; 19.30.
• Colosul din Rhodos : GIULEȘTI 
— 9; 12: 16: 19.
• Caută vtntul : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Cînd dragostea se întoarce :
COSMOS — 15.30; 17.30: 19,30,
GRADINA CULTURAL — 21.
• Un frate formidabil j FLACĂ
RA — 16; 18; 20.
• Siheriada : ARTA — 10: 14; 18.
• Copilărie întreruptă : PRO
GRESUL — 16; 19.
• Mesaj din spațiu : GRĂDINA 
ARTA — 20.45.

expoziții

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tova
rășul Ilie Verdeț, a primit, vineri 
după-amiază. pe dr, Gerhard Weisș, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane, președintele 
părții țării sale in Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare economi
cii intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Germană.

A participat tovarășul Gheorghe 
Oprea, prim vieeprim-ministru al 
guvernului, președintele părții româ
ne in comisia mixtă.

Oaspetele a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut din partea tovarășului 
Erich Honecker, secretar general al 
C,C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane.

Mulțumind, tovarășul Ilie Verdeț a 
rugat să se transmită din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So

CU PRIVIRE LA CONVOCAREA SESIUNII C.A.E.R.
La 17 iunie a.c., în capitala Repu

blicii Socialiste Cehoslovace — Pra- 
ga — se va deschide ședința a 
XXXlV-a a Sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Plenara Consiliului Superior al Educației 
și Invățămintului

Vineri a avut loc plenara Consi
liului Superior al Educației si învă- 
țămintului.

Lucrările plenarei au fost conduse 
de tovarășul Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, președintele Consi
liului Superior al Educației și învă- 
țămintulul. în alocuțiunea sa. el a 
adresat cele mai adinei mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, pi'eședin- 
tele Republicii Socialiste România, 
pentru orientările date învățămlntu- 
lui de toate gradele, pentru grila 
permanentă pe care o poartă per
fecționării continue a școlii româ
nești. pentru a-sl Îndeplini Înalta și 
nobila datorie de a pregăti tinăra 
generație spre a fi capabilă să în
făptuiască cu deplin succes gran
dioasa operă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre co
munism. Totodată, vorbitorul a mul
țumit tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceausescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pentru 
sprijinul acordat în rezolvarea mul
tiplelor probleme pe care le ridică 
așezarea pe baze noi. moderne a În
tregului invătămînt, pentru exemplul 
strălucit de activitate politică, știin
țifică și educativă oferit tuturor ca
drelor didactice.

Plenara a analizat. In lumina exi
gențelor puse in fata școlii de con
ducerea oartidului. a orientărilor si 
indicațiilor secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, activitatea Ministerului 
Educației și Invățămintului privind 
pregătirea încheierii actualului an 
școlar și a deschiderii noului an de 
Invățămint. Au fost aprobate, de a- 
semenea. componenta consiliilor de 
specialitate pe forme de invătămînt 
și domenii de activitate, programul 
de acțiuni al Consiliului Superior al 
Educației si Învățămîntului. al comi
tetului său de conducere, precum și 
programele consiliilor de specialitate.

Consiliile de specialitate ne forme 
de invățămint si domenii de activi
tate au dezbătut unele probleme și 
măsuri pentru îmbunătățirea pro
gramelor școlare si universitare des
tinate anului de studiu 1980—1981. in 
concordantă cu noile cuceriri ale 
științei si tehnicii, cu obiectivele dez
voltării social-economice a tării 
noastre.

Consiliul a examinat măsurile, pri
vind îmbunătățirea programelor de 
științe sociale destinate învătămintu- 
lui de toate gradele pe baza celui 
de-al XH-lea Congres al partidului.. 
Un loc important în cadru! dezba
terilor a fost) acordat sporirii efici
entei activității practice a studenți

® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
AZI, LA „ROLAND GARROS'

Virginia Ruzici
Astăzi, la Paris, în campionatele 

Internationale de tenis ale Franței 
se va disputa finala probei de simplu 
femei pentru care s-au calificat cam
pioana româncă Virginia Ruzici și 
cunoscuta jucătoare americană Chris 
Evert-Lloyd.

Comentatorul sportiv al agenției 
France Pres.se acordă prima șansă 
în această finală lui Chris Evert- 
Lloyd, una dintre cele mai puternice 
tenismane din toate timpurile, care 
a mai ciștigat turneul de la Roland 
Garros de trei ori (in anii 1974. 1975 
si 1979). La ultima lor intîlnire însă, 
în finala campionatelor Italiei, des
fășurată in urmă cu trei săptâmini 
la Perugia. Virginia Ruzici a câști
gat un set — demonstrînd că in

ÎN CÎTEVA
• în sala Complexului sportiv „23 

August" din Capitală au început, vi
neri, campionatele internaționale de 
lupte greco-romane si libere ale tării 
noastre la care participă peste 200 de 
sportivi din 11 țări. La categoria 
68 kg campionul european Șt. Rusu 
l-a învins prin descalificare pe 
I. Toto (Ungaria). în cadrul cat. 

cialiste România, un salut prietenesc 
tovarășului Erich Honecker.

în cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prietenească, 
au fost evidențiate bunele relații de 
colaborare existente intre cele două 
țări și popoare, subliniindu-șe con
tribuția deosebită pe care o au la 
dezvoltarea acestora înțelegerile con
venite cu prilejul întilnirilor și con
vorbirilor dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări. 
S-a relevat că dezvoltarea economii
lor naționale ale celor două țări ofe
ră largi posibilități pentru adincirea 
și diversificarea in continuare a con
lucrării pe plan economic, tehnico- 
științific și in alte domenii, în inte
resul României și R.D, Germane, al 
cauzei socialismului și păcii in lume.

Au fost prezenți Gheorghe Tache, 
ambasadorul țării noastre la Berlin, 
și dr, Siegfried Bock, ambasadorul 
R.D. Germane la București.

(Agerpres)

în conformitate cu înțelegerea con
venită. ședința sesiunii se va desfă
șura la nivelul șefilor de guverne 
din tarile membre alo C.A.E.R.

lor. perfecționării corpului didactic 
din invătâmintul superior prin stagii 
în unități de producție, cercetare ști
ințifică si proiectare.

în încheierea lucrărilor, narticipan- 
ții la plenară au adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune .’ „Consiliul Superior 
al Educației si Invățămintului. întru
nit în prima sa ședință de lucru, vă 
adresează, in numele întregului per
sonal didactic, al tuturor copiilor, 
elevilor si studenților, al părinților 
reprezentat! in acest organism larg 
democratic, odată cu prinosul gîndu- 
rilor și sentimentelor de adlncă 
cinstire si prețuire, de înaltă consi
derație. cea mai profundă recunoș
tință pentru orientarea dată scolii de 
toate gradele, pentru condițiile opti
me in care ne desfășurăm activitatea, 
pentru posibilitățile neîngrădite de 
care dispune tineretul patriei, fără 
deosebire de naționalitate, de a se 
pregăti temeinic, de a-si dezvolta si 
afirma plenar capacitățile creatoare, 
de a-și realiza cele mai cutezătoare 
aspirații. Ne facem. în același timp, 
o datorie de onoare de a exprima, 
și cu acest prilei. cele mai calde 
mulțumiri și aleasa noastră stimă to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. militant de seamă 
al partidului și statului, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pentru 
îndrumarea si sprijinul permanent 
de care ne bucurăm în organizarea si 
desfășurarea activității de transpune
re in viată a politicii partidului si 
statului in domeniul învătămîntului, 
pentru aportul considerabil la dez
voltarea științei, la creșterea, forma
rea , și educarea generațiilor tinere. 
Reafirmîndu-ne. si cu acest prilej, 
întreaga adeziune la politica internă 
și externă promovată de partidul si 
statul nostru — subliniază in înche
iere telegrama —, în numele tuturor 
slujitorilor scolii românești, al tine
retului studios, ne angajăm in fața 
partidului șl poporului, a dum
neavoastră personal. mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să acționăm neîncetat, in
tr-o deplină unitate, pentru ridicarea 
invățămintului la nivelul răspunde
rilor și exigentelor pe care ie pune 
în fata sa dezvoltarea României în 
etapa actuală si in perspectivă, pen
tru a asigura formarea omului nou. 
cu o temeinică pregătire profesiona
lă si un larg orizont științific si cul
tural. cu o conștiință înaintată, revo
luționară. devotat trup si suflet 
partidului. patriei și poporului, 
cauzei construirii socialismului si 
comunismului in tara noastră, pro
gresului si păcii în întreaga lume".

(Agerpres)

joacă în finală
acest sezon se află în. real progres. 
Dealtfel, același comentator apre
ciază câ Virginia Ruzici. extrem de 
mobilă și rapidă in loviturile sale, 
este capabilă să dea o replică dlrză 
valoroasei sale partenere, si nu ar 
fi exclusă surpriza.

BELGIA - ROMANIA 2-1 
LA FOTBAL

Ieri, la Bruxelles, a avut loc partida 
amicală de fotbal dintre selecționa
tele României și Belgiei. Gazdele au 
învins cu 2—1 (0—1). Echipa noastră 
a condus printr-un gol marcat de 
Cămătaru in minutul 25.

RÎNDURI
57 kg, M. Zamfir a dispus prin tuș 
de I. Vâri (Ungaria). La această ca
tegorie o surpriză a furnizat M. Du
mitru. învingător prin tus în fața in
ternaționalului M. Botilă. La cat. 62 
kg, I. Păun l-a intrecut prin desca
lificare pe cubanezul R. Rodriguez. 
întrecerile continuă.

Deschiderea Congresului al XXVII-lea 
al P. C. din Olanda

HAGA 6 (Agerpres). — Vineri 
s-au deschis la Amsterdam lucrările 
celui de-al XXVII-lea Congres al 
Partidului Comunist din Olanda, la 
care participă circa 300 de delegați, 
un număr insemnat de invitați si a- 
sistă delegații ale unor partide din 
Olanda.

In prima zi a congresului a luat 
cuvîntul tovarășul Henk Hoekstra, 
președintele Partidului Comunist din 
Olanda, care a trecut in revistă acti
vitatea partidului de la cel de-al 
XXVI-lea Congres și pină in prezent, 
evidențiind obiectivele prioritare ale 
P.C.O. in perioada următoare.

Prezentind succesele obținute de 
oamenii muncii din Olanda in lupta 
pentru combaterea crizei si a conse
cințelor ei asupra clasei muncitoare, 
pentru înnoirea societății, președin
tele P.C.O. a subliniat necesitatea 
continuării eforturilor pentru forma
rea unei alianțe largi, progresiste, 
majoritare, capabilă sâ transpună în 
viată aspirațiile vitale ale maselor 
populare olandeze.

Abordînd problematica internațio
nală actuală, președintele P.C.O. a 
apreciat că. in prezent, sint necesare.

Celui de-al 27-lea Congres 
al Partidului Comunist din Olanda

Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist 

Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adre
săm participanților la cel de-al 
27-lea Congres al P,C. din Olanda 
și, prin dumneavoastră, tuturor 
membrilor și militanților săi un 
cald salut de prietenie șl solidari
tate.

Comuniștii români urmăresc eu 
profund interes activitatea Partidu
lui Comunist din Olanda, eforturile 
și preocuparea sa pentru promo
varea și Întărirea unității de acțiune 
a forțelor muncitorești și democra
tice naționale, in scopul înfăptuirii 
aspirațiilor de progres și bunăstare 
ale clasei muncitoare, ale poporului 
olandez, pentru pace și colaborare 
intre națiuni.

Folosim acest prilej pentru a sub
linia deplina satisfacție față de bu
nele raporturi de colaborare ce se 
dezvoltă între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Olanda, întemeiate pe egalitatea în 
drepturi, respectarea principiilor In
dependentei și neamestecului in tre
burile interne, pe stimă și încredere 
reciprocă. Ne exprimăm convingerea 
câ extinderea și diversificarea rela
țiilor dintre cele două partide se vor 
înscrie, în continuare, ca o contribu
ție activă la lărgirea colaborării 
dintre România și Olanda, a priete
niei dintre popoarele noastre, la pro
movarea idealurilor de pace, pro
gres și colaborare internațională.

Poporul român este angajat in 
prezent cu toate forțele sale crea
toare la înfăptuirea mărețelor obiec
tive stabilite de cel de-al XH-lea 
Congres al P.C.R.. a programului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Hotăririle Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român pre
văd dezvoltarea în continuare in 
ritm înalt a economiei naționale, 
perfectionarea relațiilor de produc
ție și sociale, afirmarea intr-un grad 
tot mai înalt a celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii, ale cu
noașterii umane, creșterea în con
tinuare a nivelului de viată mate
rială și spirituală a poporului, adin
cirea democrației socialiste, lărgirea 
continuă a cadrului de participare 
activă și directă a tuturor oamenilor 
muncii la conducerea societății, con
solidarea independentei șl suverani
tății tării noastre.

în concordantă cu obiectivele poli
ticii sale pe plan intern, Partidul 
Comunist Român. România socia
listă desfășoară o politică externă 
activă, de solidaritate militantă cu 
toate forțele înaintate ale lumii în 
lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului si neocolonialismului, 
pentru instaurarea in Europa si în 
lume a unui climat de pace, secu
ritate si colaborare.

Dezvoltăm larg legăturile de cola
borare și prietenie cu toate statele 
socialiste, acționăm pentru dezvol
tarea relațiilor de cooperare cu țările 
în curs de dezvoltare, cu țările ne
aliniate. extindem raporturile cu sta
tele dezvoltate din punct de vedere 
economic, in spiritul principiilor co
existenței pașnice. Țara noastră pune 
la baza relațiilor sale eu toate țările 
lumii principiile egalității în drepturi, 
respectării independentei și suvera
nității naționale, integrității terito

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 

ți 10 Iunie, tn tară : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi de scurtă durată. îndeosebi

tv
PROGRAMELE 1 ȘI 2

9,30 Curs de limba franceză
9,50 Teleșcoală

în jurul orei 10,30 — Solemnitatea sem
nării documentelor oficiale româ- 
no-bulgare

în jurul orei 11,00 — Mitingul prieteniei 
româno-bulgare

în jurul orei 13,00 — Ceremonia plecării 
delegației de partid și de stat a 
Republicii Populare Bulgaria

13,30 Mozaic cultural-artistic-sportiv 
18,35 Săptămlna politică 

mai mult ca oriclnd, intensificarea 
luptei pentru pace, destindere li 
dezarmare, unirea eforturilor tutu
ror forțelor politice muncitorești, de
mocratice și progresiste in vederea 
opririi deteriorării situației actuale, 
a reluării procesului destinderii, a 
creării condițiilor care să asigure 
desfășurarea cu succes a reuniunii 
de la Madrid a statelor participante 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa.

La Congresul Partidului Comunist 
din Olanda participă delegații ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
din Europa, precum și ale unor par
tide din America Latină.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Virgil Cazaeu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

în cursul zilei de vineri, reprezen
tantul Partidului Comunist Român a 
înminat președintelui Partidului Co
munist din Olanda mesajul de salut 
adresat de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român Con
gresului al XXVII-lea al Partidului 
Comunist din Olanda.

riale, neamestecului în treburile in
terne si avantajului reciproc, re
nunțării la foită și la amenințarea 
cu folosirea forței.

Congresul dumneavoastră are loc 
într-o perioadă in care asistăm la o 
încordare în viata internațională, la 
ascuțirea' contradicțiilor dintre uneie 
state si grupări de state. Partidul Co
munist Român. România socialistă a- 
preciază că trebuie făcut totul pentru 
a opri accentuarea Încordării inter
naționale. pentru rezolvarea tuturor 
litigiilor pe cale politică, a tratati
velor. pentru renunțarea cu de- 
săvirșire la forță si la amenințarea 
cu forța, la orice fei de presiuni care 
să afecteze independenta și suvera
nitatea vreunul stat, dreptul fiecărui 
popor de a-și hotărî, fără nici o in
gerință din afară, propriile destine.

Partidul nostru consideră că oen- 
tru înfăptuirea acestor deziderate tre
buie mobilizate toate forțele politice 
înaintate, opinia publică, noooarele. 
pentru a acționa în vederea opririi 
cursului periculos al Încordării inter
naționale, pentru respingerea hotărită 
a tendințelor de revenire la Dolitica 
„războiului rece", pentru reluarea si 
dezvoltarea procesului de destindere 
si cooperare între popoare, pentru 
democratizarea vieții internaționale, 
pentru promovarea unei politici de 
pace, independentă si securitate in
ternațională.

Profund angajată In eforturile con
sacrate edificării securității pe conti
nentul nostru, România socialistă este 
hotărită să-și aducă întreaga contri
buție la pregătirea temeinică a reu
niunii de la Madrid, astfel incit 
aceasta să dea un nou imuuls înfăp
tuirii acestui obiectiv, realizării unor 
măsuri concrete, efective de dezanga
jare militară si dezarmare, dezvoltă
rii colaborării, asigurării destinderii 
Si păcii in Europa si in lume.

Tara noastră acționează cu toată 
fermitatea pentru înfăptuirea dezar
mării generale si. în primul rind, a 
celei nucleare, pentru făurirea unei 
noi ordini economice si politice in
ternaționale care să ducă la o colabo
rare rodnică și echitabilă intre toate 
statele, să asigure accesul tuturor ță
rilor. mal ales al celor rămase in 
urmă, la cuceririle științei si tehno
logiei moderne, in vederea accelerării 
progresului lor economic și social.

Partidul Comunist Român militează 
pentru extinderea și întărirea colabo
rării cu toate partidele comuniste si 
muncitorești, cu Dartidele socialiste si 
social-democrate. cu partidele din 
noile state independente, cu mișcările 
de eliberare națională, pe baza ega
lității, a stimei și a respectului reci- 
uroc, a dreptului sacru al fiecărui 
partid de a-si elabora de sine stătă
tor strategia, tactica si linia sa poli
tică, apreciind că întărirea solidarită
ții acestor forte pe plan national si 
internațional, acțiunile unite ale 
cercurilor largi ale opiniei publice, 
ale tuturor popoarelor sint imnerios 
necesare, constituie o garanție a opri
rii agravării situației Internationale, a 
asigurării destinderii, păcii si coope
rării intre nopoare.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes de
plin in desfășurarea lucrărilor con
gresului dumneavoastră, in activitatea 
viitoare consacrată apărării si promo
vării intereselor fundamentale ale oa
menilor muncii din Olanda, triumfu
lui idealurilor de pace si progres so
cial.

In zona deluroasă șl de munte. Vlnt 
moderat cu intensificări. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 5 șl ÎS 
grade, iar valorile maxime vor osdla 
între 16 șl 26 de grade, local mai ridi
cate. Izolat, condiții de grindină. In 
București : Vreme schimbătoare. cu 
cerul temporar noros, favorabil ploii de 
scurtă durată.

18.5CJ 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.30 Călătorie prin țara mea
19^50 Teleenciclopedia
20.30 Divertisment muzical-coregraflc
21,10 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewing. Episodul 39
22,00 Romanțe și cintece de voie bună
22.30 Telejurnal a Sport

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.30 Recital pianistic
19.50 „Tot Banatu-.i fruntea"
20,05 Jaz
20,55 Lăzarea — țărmul prieteniei
21,10 Maeștrii artei interpretative con

temporane
22,00 Dincolo de orizont — documentar 

științific
22.30 Telejurnal

• ÎNGRĂȘĂMINTE 
DIN METEORITUL TUN
GUS. Enigma meteoritului 
tungus, care a căzut pe Pămint 
la 30 Iulie 1908, continuă să 
suscite interesul oamenilor de 
ștlintă sub cele mai diferite as
pecte. Specialiști de la Univer
sitatea din Tomsk și de la alte 
Institute științifice din U.R.S.S. 
au petrecut o perioadă îndelun
gată în bazinul rlului Podkame- 
naia Tunguska pentru a afla 
cauzele creșterii accelerate a ar
borilor pe locul căderii meteo
ritului. După toate aparențele, 
„de vină" este o anomalie mi- 
croelementară — o concentrare 
deosebit de mare de arsenic, 
iod, brom, zinc, telur. în 
timpul catastrofei, aceste sub

stanțe au căzut pe Pămînt sub 
formă de vapori, adică intr-o 
stare ușor asimilată de plante. 
Oamenii de știință au stabilit 
20—25 de elemente care se pre
supun că provoacă o creștere 
accelerată a ierburilor, pomilor 
fructiferi, arborilor, în general, 
și au realizat o „compoziție" ar
tificială de substanțe asemănă
toare cu compoziția vaporilor 
„cosmici", incercînd să aplice 
acest stimulator pentru sporirea 
biomasei.
• LUPTA ÎMPOTRI

VA ZGOMOTULUI. ° 
Conferință internațională asu
pra zgomotului, ținută recent la 
Paris, a avertizat din nou asu
pra efectelor profund nocive ale 
zgomotului — maladie care a-

fectează mase tot mai largi ale 
populației. în cursul lucrărilor, 
s-a arătat că în țările O.C.D.E. 
(Organizația pentru cooperare 
și dezvoltare economică), care 
cuprinde țările capitaliste cele 
mai dezvoltate. 100 de milioane 
de persoane — a șaptea parte din 
totalul populației — sint ex
puse la niveluri de zgomot care 
depășesc 65 decibeli — limita 
superioară „acceptabilă" — și 
300 de milioane care se află în 
apropierea acestui prag — 55
decibeli. Printre principalele 
cauze ala acestui flagel modern 
se numără circulația rutieră. 
Tocmai de aceea la conferință 
s-a stabilit, ca. una din măsu
rile preconizate in lupta împo
triva zgomotului, să se fabrice 
doar vehicule a căror emisiune

sonoră să fie cu 5—10 decibeli 
inferioară celei actuale.

• SISTEM DE ALAR
MĂ CONTRA INUNDA
ȚIILOR. Pentru a avertiza cit 
mai rapid posibil asupra apei 
care se infiltrează, de pildă, in
tr-un muzeu, intr-o centrală te
lefonică sau o sală de ordina
toare. firma elvețiană „Wun- 
derli Electronics" a pus la punct 
un sistem de alarmă, care se 
declanșează în momentul in 
care nivelul apei atinge 1 mm. 
Instalația se compune dintr-o 
sondă conexată la un avertizor.

• EXPOZIJIA FILA
TELICA „NORWEX-80". 
între 13-22 iunie va avea loc la 
Oslo expoziția filatelică inter
națională „Norwex-80“ — orga
nizată de Asociația națională de 
filatelie și de poșta din Norve
gia cu prilejul împlinirii a 125 
de ani de la prima emisiune 
poștală. Vor fi reprezentate 120 
de țări, între care Canada, care 
va participa cu un stand intitu
lat „Mica Norvegie" în aminti
rea localității canadiene unde 
erau formați aviatori norvegieni 
in timpul celui de-al doilea 
război mondial, și S.U.A., care

vor prezenta biroul de poșta lu
nar al expediției „Apollo".

• PRIME DE ASI
GURĂRI MAI RIDICA
TE PENTRU FUMĂTORI. 
Compania de asigurări suedeză 
„Foiksam" a anunțat că inten
ționează ca, în viitor, să stabi
lească prime mai ridicate la asi
gurările de viată pentru fumă
tori. Inițiativa nu este, cum s-ar 
crede la prima vedere, un mod 
sui generis al companiei de a 
participa la campania împotriva 
tabagismului. ci. așa cum decla
ră directorul ei. a fost dictată 
de gradul ridicat de decese pre
mature in rindul fumătorilor. 
Aceasta a făcut ca fumătorii să 
fie incluși în categoria „risc 
toarte mare".

• OCEANELE - UN 
IMENS REZERVOR DE 
HRANĂ. De aproximativ trei
zeci de ani. omul a intrat în era 
valorificării mai intense a fau
nei și florei mărilor și oceanelor 
ale căror resurse sint inepuiza
bile. Astăzi, mediul marin fur
nizează doar 2 la sută din ne
cesarul de alimente al omenirii, 
dar se apreciază că în cursul 
celui de-al treilea mileniu va 
ajunge să furnizeze circa 50 Ia 
sută. în același timp, crește ro
lul mărilor ca mijloc de legătură 
între diferite țări. Dacă pînă Ia 
apariția motorului cu aburi de
plasarea se făcea lent (abia 3 
noduri, adică 120 km in 24 de 
ore), în orezent viteza navelor 
este de 30 de noduri si mai mult.

• DOICĂ ELECTRO
NICĂ. Un cercetător britanie 
propune o „doică electronică" 
pentru supravegherea noilor năs- 
cuti care plîng noaptea. El a 
construit un robot care, la scin- 
cetul copilului. începe să-1 le
gene, imitînd vocea mamei sau 
a tatălui. Specialistul britanic 
declară că este foarte mulțumit 
de serviciile prestate de noua 
„doică", fiica sa in vîrstă de ci- 
teva săptămini incetind să mai 
tulbure liniștea nocturnă a fa
miliei. Stimulat de acest rezul
tat și gindlnd. firește, in per
spectivă, tatăl construiește in 
prezent un alt ordinator care să 
adoarmă copiii mai mari... cu 
novesti.

Pres.se


Pentru un rol sporit al UNESCO în rezolvarea 
problemelor lumii contemporane

PARIS 6 (Agerpres). — Plenara 
Consiliului executiv al UNESCO a 
adoptat, prin consens, la 6 iunie a.c., 
o rezoluție care cuprinde recomandă
rile consiliului cu privire la proiectul 
de program al UNESCO pe anii 
1981—1983, ce urmează să fie prezen
tate la conferința generală a organi
zației, din toamna acestui an. Docu
mentul a fost elaborat de o comisie 
de redactare compusă din reprezen
tanții a 12 state și prezidată de re
prezentantul țării noastre, ambasado
rul Valentin Lipatti.

Prezentind documentul, reprezen
tantul României a subliniat impor
tanța acestuia în orientarea dezbate
rilor din cadrul conferinței generale. 
Sprijinit pe larg în dezbateri, docu
mentul evidențiază problemele ma
jore ale lumii contemporane, la re
zolvarea cărora UNESCO este che
mată să-și întărească contribuția: 
instaurarea noii ordini economice in
ternaționale, întărirea păcii, a rela
țiilor de bună vecinătate și a coope
rării internaționale, realizarea dezar
mării, respectarea independenței și 
suveranității naționale a tuturor ță
rilor, inclusiv a dreptului de a dis
pune de resursele lor naturale, lupta 
împotriva colonialismului, neocolo- 
nialismului, rasismului și apartheidu
lui și a tuturor formelor de domina
ție și discriminare.

Referlndu-ee la sarcinile UNESCO 
In domeniile sale de specialitate, do
cumentul menționează dreptul la edu
cație ca drept fundamental al omului, 
lupta împotriva analfabetismului, de
mocratizarea educației, lupta împo

Crearea unui mecanism consultativ al O.N.U.
în domeniul științei și tehnologiei

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— La sediul O.N.U. din New York au 
luat sfîrșit lucrările sesiunii Comite
tului interguvernamental pentru ști
ință și tehnologie, organ creat de 
Adunarea Generală a O.N.U. la ulti
ma sa sesiune. în urma recomandări
lor Conferinței Națiunilor Unite pen
tru stiintă si tehnologie în folosul 
dezvoltării, desfășurată anul trecut la 
Viena. Partidnantii la sesiune au 
dezbătut un număr de probleme im
portante. printre care : măsuri pri
vind creșterea rolului O.N.U. în do
meniul stiintei si tehnologiei, elabo
rarea unui plan operational de punere 
în aplicare a Programului de acțiune 
de la Viena. vizînd reducerea decala
jelor tehnico-științifice Si promovarea 
neîngrădită a cuceririlor stiintei si

Alegeri anticipate în Turcia?
ANKARA 6 (Agerpres). — Primul 

ministru turc, Suleyman Demirel, 
și-a reînnoit, vineri, chemarea la 
organizarea de alegeri anticipate, 
apreciind că aceasta ar putea con
tribui la soluționarea problemelor 
presante ale țării. Potrivit observa
torilor citați de agenția Associated 
Press, premierul Demirel ar dori 
organizarea alegerilor anticipate pen
tru a obține o majoritate de natură 
să-i asigure sprijinul în vederea 
punerii în practică â programului 
guvernului, vizînd, între altele, de
pășirea dificultăților economice ale 
țării. De asemenea, declarația șefu
lui guvernului turc este pusă ta le

În consens cu cerințele destinderii, cu interesele păcii și securității tuturor popoarelor

înfăptuirea dezarmării - preocupare centrală a politicii României socialiste
Necesitatea vitală a dezarmării — 

această problemă a problemelor lu
mii de azi, aflată constant între 
obiectivele majore de politică ex
ternă ale partidului și statului nos
tru — a fost din nou evidențiată la 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central, Consiliului de 
Stat și guvernului, in cadrul căreia 
s-a analizat activitatea delegației ro
mâne la recenta consfătuire a state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia. Dînd o înaltă apreciere mo
dului strălucit în care tovarășul 
Nicolae Ceahșescu a expus poziția 
țării ndastre în problemele discutate, 
forurile conducătoare de partid și de 
stat au subliniat pregnant. în comu
nicatul dat publicității. însemnătatea 
deosebită Pe care o are „înfăptuirea 
dezarmării generale. în primul rind 
a dezarmării nucleare", reafirmin- 
du-se poziția de principiu a tării 
noastre față de o problemă cardinală 
a contemporaneității.

însuși mersul vieții internaționale 
arată azi mal limpede ca oricînd că 
goana spre sporirea și diversificarea 
arsenalelor poartă în sine germenii 
celor mai multe din gravele anomalii 
cu care este confruntată omenirea. 
Devorînd cu nesaț „partea leului" din 
resursele epuizabile ale planetei, din 
roadele minții și brațelor păminteni- 
lor, înarmările — ajunse numai în 
acest an la colosala valoare de 
480 miliarde dolari — aruncă poveri 
mereu mai mari pe umerii popoare
lor. șl așa dureros apăsate de criza 
economică, înveninează raporturile 
dintre state, alimentează stări de ten
siune in diverse părți ale globului.

Cu toată nocivitatea lor multiplă, 
înarmările, departe de a-și încetini 
ritmul, cunosc, dimpotrivă, o accele
rare vertiginoasă atit orizontal, prin 
sporirea cantitativă, cit și pe vertica
lă, adică prin creșterea calitativă a 
forței de distrugere. Niciodată Pă- 
mintul nu a fost un atît de supra
saturat depozit al zeului Marte, o mai 
întinsă cazarmă, pe uscat, pe mări, 
oceane și chiar în spațiul cosmic. De 
fapt, un butoi cu pulbere de dimen
siuni planetare, permanent amenințat 
de vreo scînteie. deliberată sau acci
dentală. Iar zona cea mai „garnisi
tă" a acestui gigantic arsenal ră- 
mine ca întotdeauna. Europa. S-a 
ajuns la o asemenea situație, ur- 
mindu-se cursul baza't pe ..echilibrul 
terorii" sau pe „strategia descurajării 
reciproce", care, in realitate, n-a făcut 
decit să încurajeze competiția scăpa
tă de sub orice control și dotată trep
tat cu o dinamică proprie: cum fiecare 
nou tip de armă apărut se interpre
tează de una din părți drept menținere 
— sau refacere — a echilibrului, iar 
de cealaltă ca perturbare a acestuia, 

triva oricăror forme de discriminare, 
legătura dintre educație și munca 
productivă, dintre educația școlară și 
extrașcolară.

Un accent deosebit se pune pe ro
lul învățămintului superior în dez
voltarea societății, evidențiindu-se, în 
context, activitatea centrelor regio
nale din domeniul învățămintului su
perior, între care Centrul european 
al UNESCO pentru învătămlnt supe
rior, cu sediul la București.

în domeniul științelor exacte șl 
naturale, documentul pune accent pe 
contribuția proiectelor operaționale 
ale UNESCO în dezvoltarea științei și 
tehnologiei în țările în curs de dez
voltare, in lumina hotărârilor Con
ferinței Națiunilor Unite pentru ști
ință și tehnologie în folosul dezvol
tării, desfășurată la Viena. Sînt men
ționate, de asemenea, sarcinile ce 
revin UNESCO în domeniul infor
maticii, al biomateriilor și biotehno- 
logiei. O atenție deosebită revine ac
țiunilor UNESCO în domeniul pro
movării rolului științei și tehnologiei 
în dezvoltarea societății. Documentul 
evidențiază rolul centrelor interna
ționale și regionale de cooperare, cer
cetare și formare de cadre în dome
niul științei și tehnicii, îndeosebi în 
țările în curs de dezvoltare.

Capitolul consacrat problemelor 
culturii și comunicării pune un ac
cent deosebit asupra dimensiunilor 
culturale ale dezvoltării și promovă
rii cooperării internaționale prin stu
dii culturale care să ducă la dezvol
tarea înțelegerii, aprecierii și respec
tării identității culturale.

tehnicii în folosul dezvoltării, crearea 
unui mecanism consultativ pentru 
sprijinirea activităților O.N.U. în a- 
cest domeniu.

La propunerea țărilor membre ale 
„Grupului celor 77". reuniunea a 
adoptat un număr de rezoluții care, 
prin măsurile preconizate, constituie 
un util cadru de acțiune pentru dez
voltarea activităților O.N.U. in dome
niul stiintei și tehnologiei.

Sesiunea a hotărît. printre altele, 
crearea unui mecanism consultativ in 
domeniul științei si tehnologiei, pre
cum si a unui grup interguvernamen
tal de experti în problema finanțării 
activităților științifice si tehnologice, 
format din reprezentanți a 27 de țări. 
Printre care si România.

gătură cu impasul desemnării de 
către parlament a unui nou șef al 
statului. Inițiată la mijlocul lunii 
aprilie, procedura parlamentară de 
desemnare a șefului statului nu a 
dus la nici un rezultat, pînă vineri 
consumindu-se 93 tururi de scrutin. 
A devenit evident că fără realizarea 
unui acord în această problemă, în
tre cele două partide importante ale 
tării — Partidul Dreptății, de gu
vernământ, și Partidul Republican 
al Poporului, de opoziție — nu este 
posibilă depășirea impasului. Dar, 
pînă în prezent, încercarea de amor
sare a unui astfel de dialog nu a 
reușit.

rezultatul este totdeauna o altă esca
ladare și lucrurile se învîrt în același 
cerc fără ieșire și fără ca securitatea 
cuiva să aibă de cîștlgat. Dimpotrivă, 

într-o lume diversă și complexă în 
atîtea privințe, cu multe tare nesolu
ționate, apărarea independenței șl in
tegrității teritoriale, consolidarea pro
priei securități este o preocupare le
gitimă a oricărui stat, un drept 
inalienabil al fiecărui popor. Dar, 
așa cum susține cu fermitate Româ
nia, adevărata cale șpre realizarea 
acestui deziderat ar fi menținerea 
echilibrului prin coborîrea treptată a 
plafonului înarmărilor, prin înlocui
rea „echilibrului înarmării" cu „echi

„Sarcina primordială a epocii noastre este oprirea neîntîrziată a 
cursei înarmărilor. Răspunderea față de propriile popoare, față de pacea 
și existența întregii umanități impune conducătorilor de state, guverne
lor, forțelor politice realiste de pretutindeni, opiniei publice mondiale să 
acționeze cu toată hotărîrea în această direcție!“

NICOLAE CEAUȘESCU

librul dezarmării", singurul în stare 
să slujească fiecărui stat și păcii 
mondiale, întrucît un asemenea curs 
ar avea de la început un atu hotări- 
tor : încrederea.

Din momentul cind armele acu
mulate — nucleare, convenționale, 
chimice, bacteriologice, radiologice 
etc. — au depășit capacitatea de a 
ucide intreaga suflare pămintească 
(azi ele pot să o facă nu o dată, ci 
de zeci și sute de ori), competiția mi
litară a căpătat, pe deasupra, dimen
siunea celui mai tragic absurd. Noți
unea de „overkill" (puterea de supra- 
ucidere). folosită în limbajul ex- 
perților, dezvăluie o realitate cu
tremurătoare. Dar mai poate avea 
vreun sens extinderea sferei sale de 
cuprindere dincolo de. neant 7

O acuitate extremă dobîndește pro
blema dezarmării în momentul de 
față, cind vînturile politicii de forță 
au învălmășit nori groși pe cerul 
vieții internaționale, întunecîndu-1 
mai tare ca oricînd în perioa
da postbelică ; cind noi focare de 
conflict ascut la maximum contradic
țiile dintre unele state și grupuri de 
state, acentuînd tendințele de reve
nire la practicile „războiului rece".

în asemenea condiții, reafirmarea 
cu putere de către conducerea parti
dului și statului nostru a necesității 
de a se întreprinde măsuri hotărite și

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE 

CONDAMNARE FERMA A ATENTATELOR COMISE ÎMPOTRIVA 
PRIMARILOR ARABI DIN CISIORDANIA

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a "adoptat, joi seara, cu 14 voturi 
pentru și o abținere (S.U.A.). o rezo
luție prin care „condamnă tentati
vele de asasinare a primarilor din 
Nablus, Ramallah si El-Bireh“ si 
„dezaprobă cu tărie faptul că Israe
lul. în calitate de putere de ocupație, 
nu a asigurat o protecție adecvată 
populației civile în teritoriile ocupa
te". Prin textul rezoluției. Consiliul 
de Securitate „cere ca autorii acestor

Amplificarea mișcării antiapartheid în R.S.A.
JOHANNESBURG 8 (Agerpres). — 

Autoritățile sud-africane au procla
mat starea de urgentă în bantustanul 
Transkei — decretat de regimul de 
la Pretoria „stat independent" in 
1976 — în încercarea de a stăvili miș
carea antiapartheid care ia am
ploare. ,

Pe de altă parte, ta Republica Sud- 

1 Arw

crime să fie imediat arestați si ju
decați", iar guvernului Israelului i se 
cere să despăgubească de o manieră 
adecvată victimele. Este reiterată 
cererea ca Israelul să aplice dispo
zițiile Convenției de la Geneva din 
1949 cu privire la protecția populației 
civile în teritoriile ocupate. Totoda
tă, rezoluția „reafirmă necesitatea 
primordială de a se pune capăt ocu
pării prelungite a teritoriilor arabe 
ocupate de Israel ta 1967. inclusiv a 
Ierusalimului".

Africană continuă represiunile împo
triva participanților Ia acțiunile de 
protest împotriva discriminării rasia
le în rețeaua de învătămint. Potrivit 
Institutului pentru relații rasiale, pes
te 300 de persoane sînt deținute în 
prezent fără judecată, în legătură cu 
acțiunile de protest în curs de des
fășurare.

^AGENȚIILE DE PRESA
pescurt

CONGRESUL PARTIDULUI LIBER-DEMOCRAT DIN R.F.G., partene
rul din coaliția guvernamentală al Partidului Social Democrat — ale că
rui lucrări s-au deschis vineri la Freiburg — dezbate programul electo
ral al P.L.D. în perspectiva alegerilor parlamentare generale din luna 
octombrie. Momentul central al lucrărilor îl va constitui prezentarea, de 
către președintele partidului, Hans-Dietrich Genscher, a referatului prin
cipal privind programul electoral.

DIALOG LA NIVEL ÎNALT CHI
NO—ARGENTINIAN. La Beijing 
au avut Ioc convorbiri între premie
rul Consiliului de Stat ai R. P. Chi
neze, Hua Guofeng, și președintele 
Argentinei, Jorge Rafael Videla, 
aflat in vizită in capitala chineză. 
A fost efectuat un amplu schimb 
de opinii asupra situației mondiale 
și altor probleme de interes comun, 
fiind exprimată dorința de a coope
ra în scopul promovării relațiilor 
prietenești dintre China și Argen
tina — relatează agenția China 
Nouă.

GUVERNUL DE COALIȚIE AL SUEDIEI A SUFERIT O ÎNFRIN- 
GERE ÎN PARLAMENT, cind propunerea sa de închidere a șantieru- 
rului naval de la Landskrona — în cadrul programului guvernamental 
de redresare a situației marilor șantiere navale suedeze — a fost 
respins cu 172 de voturi contra și 169 pentru. Dealtfel, proiectul guverna
mental a stirnit o vie îngrijorate în rindul populației, deoarece închide
rea șantierului ar atrage după sine suprimarea a 2 800 de locuri de 
muncă.

DUPĂ INTiLNIREA DINTRE PREȘEDINTELE J. CARTER Șl SENATORUL
E. KENNEDY. Președintele S.U.A., jimmy Carter, a avut la Casa Albă o 
întîlnire cu senatorul Edward Kennedy, principalul său adversar la obți
nerea învestiturii Partidului Democrat în vederea alegerilor prezidențiale 
din noiembrie 1980. Intr-o declarație făcută presei după întrevedere, Jimmy 
Carter a arătat că ea „a servit unității partidului", întilnirea dovedind 
că cei doi adversari împărtășesc multe păreri comune. Intre punctele de 
dezacord, Carter a menționat că, personal, continuă să se opună unei 
dezbateri publice cu senatorul Kennedy asupra politicii americane, con- 
siderînd că o atare dezbatere trebuie să aibă loc la viitoarea Convenție 
democrată.

de fapt, propunerile românești au 
meritul de a îndrepta atenția spre 
pași posibili acum și în viitorul apro
piat, plasînd astfel dialogul interna
țional pe un teren al reglementărilor 
rezonabile, fără a pierde din vedere 
că, în succesiunea lor, măsurile tre
buie să-și găseastă finalizarea în iz
băvirea lumii de spectrul războiului, 

înrăutățirea climatului internațio
nal nu trebuie să „dezarmeze" spi
ritele participanților la dialogul de
zarmării, nici să favorizeze înrădăci
narea ideii false că negocierile ar fi 
sortite de acum să vegeteze în umbra 
tunurilor. Principalul acum este să se 
angajeze tratative serioase, capabile 

să „spargă gheața" și să garanteze 
dezarmării un făgaș sigur. Ar fi prea 
costisitoare sub toate aspectele repe
tarea practicilor sterile din primul 
„deceniu al dezarmării", cînd nego
cierile s-au definit mai mult prin ter
giversări, prin cantonarea lor pe te
renul cazuisticii desfășurate la întil- 
niri care — cum scria ziarul „Inter
national Herald Tribune" într-un ar
ticol apărut zilele trecute sub titlul 
sugestiv „Cursa între catastrofă și 
rațiune" — semănau cu cele ale sco
lasticilor medievali, cheltuitori de 
multă energie intelectuală și timp în 
încercarea de a afla ciți îngeri pot 
sta pe un vîrf de ac.

De cu totul altceva este nevoie 
spre a urni lucrurile din loc. înainte 
de toate — de voință politică din 
partea factorilor de răspundere ai 
statelor, însoțită de spirit construc
tiv și de elasticitatea atit de necesară 
în situațiile mai delicate. La fel de 
important este ca. pină a ajunge la 
înțelegeri, toate țările, fără excepție, 
să manifeste autoreținere, să nu în
treprindă nimic de natură să agra
veze starea actuală a lucrurilor.

Desigur că oriunde s-ar înregistra 
pași in.această direcție, fie și de di
mensiuni simbolice, ei ar fi prefera
bili stagnării sau reculului și ar re
prezenta contribuții la propulsarea 
problemei. O însemnătate specială ar

Liderul Partidului 
Acțiunea Populară 

din Peru l-a primit pe 
ambasadorul român

LIMA 6 (Agerpres). Ambasadorul 
român la Lima, Ion Comănescu. a 
fost primit de arh. Fernando Be- 
launde Terry, liderul Partidului Ac
țiunea Populară din Peru.

Cu acest prilej, ambasadorul român 
a transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, cele mai 
bune urări și felicitări lui Belaunde 
Terry, pentru succesul înregistrat in 
recentele alegeri prezidențiale din 
Peru, precum și dorința României de 
a dezvolta pe multiple planuri rela
țiile de prieteniei și cooperare româ- 
no-peruane.

Mulțumind călduros pentru felicită
rile adresate, arh. Fernando Belaunde 
Terry a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceausescu cele mai 
bune urări de sănătate și de fericire 
personală, exprimîndu-și încrederea 
că bunele relații româno-peruane se 
vor diversifica și amplifica in toate 
domeniile de interes reciproc.

CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE BALET organizat la Osaka de 
Fundația internațională de artă, la 
care au participat 42 de perechi de 
dansatori din 22 de țări, s-a în
cheiat, intre laureați figurină Car
men Anghelaș si George Botnar- 
ciuc, balerini ai Operei Române din 
București.

NOI BOMBARDAMENTE ÎN 
SUDUL LIBANULUI. Artileria is- 
raeliană si forțele disidente de sub 
comanda maiorului Saad Haddad au 
bombardat din nou. vineri, zone 
populate din sectorul central al 
sudului Libanului.

avea realizarea de progrese pe linia 
dezangajării militare și dezarmării 
în Europa, condiția de bază a edifi
cării securității pte continent. Viitoa
rea reuniune de la Madrid va mar
ca un moment important tocmai în 
măsura în care va stimula înțe
legeri în acest sens între statele 
semnatare ale Actului final de la 
Helsinki, cărora le revin 80 la sută 
din alocațiile militare ale lumii și ale 
căror dispozitive militare sînt ampla
sate cu precădere în perimetrul Eu
ropei.

în fine, abordarea dosarului dezar
mării nu poate rămîne doar în încă
peri etanșe, îndărătul ușilor capitona
te, ci se cere desfășurată în văzul 
opiniei publice, spre a implica în so
luționarea problemei cele mai largi 
forțe sociale. Accentuarea insistentă 
a acestui aspect de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu are și un sens mai 
adine. Intr-adevăr, ce ar putea da ne
gocierilor de dezarmare un mai mare 
gir de autenticitate și mai multe șan
se de succes decit mobilizarea capa
cității de acțiune a maselor populare, 
vital interesate in soluționarea pro
blemei ? Cele mai interesate fiindcă 
ele suportă, în primul rînd, priva
țiunile derivate din cursa înarmări
lor și tot ele plătesc grosul tributului 
de singe în orice război.

întreaga desfășurare a evenimente
lor pe scena mondială arată cu cla
ritate că sporirea cotelor tensiunii 
se află în raport direct cu acumula
rea de arme și cu multiplicarea efec
tivelor militare, că actele politice 
care subminează pacea au ca su
port înarmările, că fără încărcarea 
excesivă a depozitelor militare nu 
s-ar manifesta atit de virulent poli
tica de forță și dictat. Țot atîtea ele
mente care atestă că stabilitatea in
ternațională este indisociabilă de 
oprirea neintirziată a cursei înarmă
rilor, de trecerea la măsuri efective 
de dezarmare.

Relevînd răspunderea istorică ce 
revine statelor și popoarelor pentru 
preîntimpinarea unui nou măcel 
mondial, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a chemat în repetate rînduri să se 
facă totul ca uriașele resurse mate
riale și umane jertfite pentru crearea 
a noi mijloace de distrugere să fie 
puse în serviciul bunăstării popoare
lor. Aceste cuvinte dobindesc valoa
rea unui vibrant apel adresat într-un 
moment grav al istoriei, cu încre
derea că acțiunea unită a popoarelor 
poate să preintimpine o conflagrație 
cu urmări incalculabile, să înfăptu
iască dezarmarea, să asigure omeni
rii un viitor de pace și progres.

Vaslle OROS

REUNIUNEA DE LA ARUSHA 

Alimentația și strategia dezvoltării
DAR ES SALAAM 6 (Agerpres). — 

în localitatea tanzaniană Arusha con
tinuă lucrările celei de-a Vl-a se
siuni a Consiliului. Mondial al Ali
mentației. consacrată examinării pro
blemelor producției alimentare în ță
rile in curs de dezvoltare.

Luînd cuvîntul, șeful delegației ro
mâne, L. Florescu. a arătat că solu
ționarea problemelor agriculturii si 
alimentației impune întreprinderea de 
măsuri hotărite pentru creșterea sub
stanțială si diversificarea producției 
agroalimentare, în primul rînd în ță
rile in curs de dezvoltare, premisă 

I esențială a asigurării pe termen lung 
a securității alimentare mondiale. 
Vorbitorul a insistat asupra necesită
ții stabilirii unui sistem adecvat și

Tentative de consolidare a dictaturii 
militare din Coreea de sud

SEUL 6 (Agerpres). — în cadrul 
tentativelor de consolidare a dictatu
rii militare din Coreea de sud. la Seul 
a fost anunțată crearea unui nou or
gan — un „comitet permanent". în
sărcinat cu soluționarea ..probleme
lor curente". Alcătuit din 30 de mem
bri, în majoritatea lor generali, comi
tetul este condus de generalul Chun 
Du Hwan. considerat „omul forte" al 
regimului, cunoscut pentru rolul ju
cat în reprimarea recentei insurecții 
populare de la Kwangju. Comitetul

Noi dezvăluiri in legătură cu atrocitățile comise 
la Kwangju de trupele regimului de la Seul

SEUL 6 (Agerpres). — Cel puțin 
475 de persoane au fost ucise în 
cursul incidentelor survenite la Kwan
gju la 22 mai, cu o săptămină înain
te ca armata sud-coreeană să reia 
controlul asupra orașului — relatează 
agenția France Presse, citind un co
municat publicat la Tokio de Con
siliul catolic japonez pentru dreptate 
și pace. în urma atrocităților comise 
de trupele regimului de la Seul, 
consiliul a lansat un apel Crucii Roșii 
Internaționale, Comisiei drepturilor 
omului a O.N.U. și Vaticanului pen
tru a trimite la Kwangju o comisie 
de anchetă.

Curba ascendentă 
a șomajului

• în S.U.A.
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

Șomajul în Statele Unite a cres
cut în luna mai de la 7,2 la 
sută in luna precedentă la 7,8 
la sută. în cifre absolute, numărul 
șomerilor a crescut în mai cu 889 000, 
ajungind la 8,2 milioane. Pe parcursul 
ultimelor două luni, precizează datele 
statistice publicate de Ministerul 
Muncii al S.U.A.. numărul america
nilor fără lucru a crescut cu 1,7 mi
lioane.

• în Spania
MADRID 6 (Agerpres). — Numă

rul șomerilor înregistrați oficial in 
Spania s-a ridicat la 1 470 000 pină 
la 1 aprilie a.c„ a anunțat, joi, In
stitutul național de statistică de la 
Madrid. Aceasta reprezintă 11,2 la 
sută din forța de muncă a tării. Ar
mata șomerilor este ’ completată zil
nic cu 1 500 persoane. Numai de la 
începutul lunii ianuarie și pînă la 
sfîrșitul lui martie a.c.. și-au pier
dut locul de muncă 136 700 de spa
nioli.

ITALIA

Alegeri locale cu semnificație 
de test general

De mat bine de două luni. Italia 
a intrat din nou in atmosfera elec
torală. Duminică si.luni, corpul elec
toral, circa 43 milioane de alegă
tori, va fi chemat la urne pentru 
reînnoirea compoziției a 15 consilii 
regionale, 35 provinciale și 6 574 
municipale si comunale, de diferite 
mărimi. Este pentru a treia oară în 
perioada postbelică cind se organi
zează consultări de acest fel, după 
alegerile regionale din 1970 si 1975.

In mod firesc, asupra campaniei 
electorale și-au pus amprenta ma
rea majoritate a problemelor cu 
care Italia este confruntată : infla
ția și șomajul ; menținerea in con
tinuare într-o stare de subdezvol
tare a regiunilor sudice ale țării ; 
recrudescența și mai puternică a ac
telor de terorism și recentele dezvă
luiri privind implicarea posibilă a 
unor personalități politice sus-puse 
(ceea ce a dus la demisia spectacu
loasă a vicesecretarului politic al 
Partidului Democrat-Creștin, Do- 
nat-Cattin) ; scandalurile financiare 
și cazurile de corupție, inclusiv cele 
din domeniul fotbalului (care au 
produs o puternică emoție) — toate 
contribuind, intr-o măsură mai 
mare sau mai mică, la adincirea 
crizei economice, politice și morale 
a societății italiene.

Atenția deosebită pe care obser
vatorii o acordă alegerilor se dato- 
rește faptului că acestea au nu nu
mai o semnificație regională, ad
ministrativă, ci prezintă și valoarea 
unui test politic pe plan mai gene
ral. „în funcție de rezultatele votu
lui — scria ziarul «l’UNITÂ*  — se 
deschid pentru țară două perspec
tive politice — continuarea actualei 
politici promovate de grupul con
ducător al democrației creștine și 
care și-a găsit materializarea în 
crearea actualului guvern tripartit 
sau schimbarea acestei politici prin- 
tr-o politică de colaborare și înțe
legere intre toate forțele democra
tice din țară".

CONFERINȚA O.N.U. DE NEGO
CIERI PRIVIND FONDUL CO
MUN. La Geneva a început ulti
ma rundă a negocierilor in vederea 
creării unui fond comun de stabi
lizare a cursurilor materiilor prime. 
Organizată de Conferința Națiuni
lor Unite pentru Comerț și Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.), reuniunea 
este însărcinată să încheie redac
tarea statutului acestei noi institu
ții internaționale. Schema generală 
a fondului a fost aprobată prin- 
tr-un acord de principiu in mar
tie 1979.

CONVORBIRI SOVIETO-INDIE- 
NE. Leonid Brejnev. secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. l-a primit pe P. V. 
Narasimha Rao. ministrul afacerilor 
externe al Indiei, care face o vi
zită oficială în U.R.S.S. în cursul 
convorbirii au fost abordate proble- . 
me legate de relațiile dintre cele 
două țări și unele probleme inter
naționale de interes comun.

PROBLEMA CIPRIOTA. Secreta
rul general al O.N.U.. Kurt Wald
heim, a recomandat Consiliului de 
Securitate prelungirea pentru 6 
nouă perioadă de șase luni a man
datului Forțelor O.N.U. de menține
re a păcii în Cipru (UNFICYP). 
El a apreciat că eforturile diplo
matice pe care le-a întreprins în 
ultimele sase luni in vederea relan
sării convorbirilor intercomunitare 
„au redus din distanta care separa 
pozițiile celor două părți". El iși 
exprimă, totodată, convingerea că 
negocierile intre cele două comu
nități cipriote, greacă si turcă, re
prezintă „cea mai bună metodă 
pentru reglementarea politică â 
problemei Ciprului".

eficiente în vederea dezarmării re
flectă deopotrivă poziția consecventă 
a României față de această problemă 
majoră și răspunderea pentru soarta 
Păcii și destinderii in momente de 
grele încercări. Se desprinde de aici 
că realitățile actuale neliniștitoare nu 
trebuie exacerbate, ci, dimpotri
vă, trebuie să stimuleze inițiativele 
menite să oprească cursul periculos 
al încordării, în vederea reluării și 
continuării politicii de destindere și 
colaborare, pentru a asigura pacea și 
securitatea în lume.

Spre același obiectiv țintește re
centul răspuns al guvernului român 
adresat Comisiei O.N.U. pentru de

zarmare de la New York, care, are pe 
ordinea de zi elaborarea unui proiect 
de declarație a Adunării Generale în 
legătură cu cel de-al doilea Deceniu 
al dezarmării. în concepția țării noas
tre, obiectivul fundamental al „dece
niului" trebuie să fie declanșarea 
unui proces autentic de dezarmare, 
înfăptuirea de măsuri și acțiuni con
crete, care să ducă la împlinirea 
vechii aspirații a omenirii de a trăi 
într-o lume fără arme, de a realiza 
astfel, cum spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, primul drept al omului : 
acela de a trăi in pace și liniște.

Desigur, ar fi o iluzie să se creadă 
că într-o problemă atît de complexă 
s-ar putea sconta dintr-o dată pe re
zultate spectaculoase. Inspirate de 
realism, propunerile românești pre
văd măsuri parțiale, cum ar fi înghe
țarea și reducerea cheltuielilor mili
tare (rezoluție adoptată din inițiativa 
țării noastre de Adunarea Generală, 
în baza căreia s-a depus acum, îm
preună cu Suedia, un document de 
lucru in Comisia pentru dezarmare), 
lichidarea bazelor militare străine, 
retragerea tuturor trupelor și arma
mentelor de pe teritoriile altor țări, 
reducerea treptată a arsenalelor națio
nale, desființarea blocurilor militare, 
acordîndu-se, totodată, prioritate ab
solută măsurilor in vederea dezarmă
rii nucleare. Pornind de la situațiile

Născută abia după mai bine de 
20 de ani de la stipularea sa in 
Constituția din 1947. sub impulsul 
puternicelor lupte sociale din tară 
și al deplasării spre stingă a ca
drului politic, „regionalizarea ita

eficient de securitate alimentară, care 
să includă acțiuni pentru sporirea 
ajutorului alimentar, constituirea de 
rezerve alimentare de urgentă la ni
vel național si international. A fost 
subliniată în context necesitatea con
tinuării procesului de liberalizare a 
comerțului international, pentru a se 
permite simultan o aprovizionare la 
prețuri rezonabile cu produse agro- 
alimentare a țărilor în curs de dez
voltare. Este necesar — a spus re
prezentantul român — ca reuniunea 
de la Arusha să adopte măsuri șl 
recomandări concrete, care să con
tribuie activ la realizarea obiective
lor strategiei celui de-al treilea De
ceniu al O.N.U. pentru dezvoltare.

cuprinde 13 subcomitete ce vor fi 
conduse de membri ai comitetului și 
vor avea între altele sarcina de a 
acorda „sfaturi" conducerii regimului 
în problemele legate de aplicarea le
gii marțiale. Nu au fost, deocamdată, 
furnizate amănunte asupra raporturi
lor dintre noul organ și asa-numitul 
„Comitet special pentru măsuri de 
securitate națională", format anterior 
și compus din 25 de membri. între 
care figurează Chun Du Hwan. pre
cum și alți cîtiva dintre generalii cu
prinși acum și în noul organ.

In cursul unei conferințe de presă, 
precizează agenția, membrii consi
liului au făcut' publice unele mărtu
rii înregistrate pe bandă, precum și 
un manuscris care conține mărturiile 
unui locuitor al orașului Kwangju, 
potrivit căruia „forțele speciale sud- 
coreene loveau fără nici o deosebire 
bărbați și femei, tineri și bătrini".

O mărturie scrisă arată că doi 
soldați tîrau, ca pe o sanie, o femeie 
însărcinată, pe care au ucis-o apoi. 
Consiliul a subliniat că este impo
sibilă numărarea cu exactitate a 
morților. Potrivit unor surse, numărul 
acestora s-ar ridica la 2 000, alt*  
15 000 de persoane fiind rănite. .

Obiective actuale ale 
politicii economice 

a guvernului egiptean
CAIRO 6 (Agerpres). — în cadrul 

unei conferințe de presă. Abdel Raz- 
Zak Meguid. vicepremier si ministru 
al finanțelor, economiei si planifică
rii al Egiptului, a declarat că. dator 
rită veniturilor obținute din expor
turile de petrol și taxelor percepute 
pentru tranzitul prin Canalul Suez, 
bugetul tării va înregistra un exce
dent în anul financiar care începe la 
1 iulie, apreciat la aproximativ 150 
milioane de dolari.

Pe de altă parte, vicepremierul e- 
giptean a relevat că principalul o- 
biectiv al noii politici economice a 
guvernului este redistribuirea mai e- 
chitabilă a veniturilor pentru mun
citorii cu salarii țuici- NdUU politi
că economică, a arătat el in înche
iere. prevede, printre altele, si o re
formă a sistemului vamal, iar. In- 
cepînd de la 7 iunie, toate impor
turile. inclusiv plata taxelor vami’-V», 
vor fi efectuate prin intermediul IK 
cilor egiptene. -sri 

liană" s-a transformat, eu timpul, 
într-un adevărat laborator al for
mulelor noi de guvernare, unele din 
ele transplantindu-se la nivel cen
tral. De pildă, după scrutinul din 
1975 și mai ales după alegerile par
lamentare din 1976, care au de
terminat un nou si important a- 
vans al partidului comunist, la ni
vel regional a fost inițiată o formă 
nouă de guvernare, deschisă cola
borării cu partidul comunist. Ex
perimentată mai iutii in Lombar
dia. această formulă a fost reluată 
ulterior și in alte regiuni, in afara 
zonelor pe care le conducea direct 
partidul comunist.

Această experiență pozitivă, no
vatoare la nivel national, a fost în
treruptă însă, după cum se știe, 
după refuzul aripilor de centru și 
de dreapta din cadrul Partidului 
Democrat-Creștin de a accepta in
trarea. în guvern a comuniștilor. 
S-a ajuns, in acest fel. la crearea 
actualului cabinet tripartit — for
mat din democrat-creștini. socialiști 
și republicani — care, după cum au 
apreciat comuniștii si alte forțe po
litice aflate in opoziție, inclusiv in 
timpul prezentei campanii electora
le. s-a dovedit cu totul inadecvat 
față de exigențele care se aflau in 
fata tării.

In cadrul numeroaselor mitinguri 
electorale la care a luat cuvintul 
in ultimele zile, precum si in de
clarațiile făcute la posturile de ra
dio si televiziune, secretarul gene
ral al P.C.I.. Enrico Berlinguer. a 
reafirmat hotărirea comuniștilor de 
a acționa pentru realizarea colabo
rării si înțelegerea tuturor forțelor 
democratice si progresiste din tară, 
fără de care nu este posibilă rezol
varea marilor probleme cu care 
Italia este confruntată. „P.C.I. — a 
arătat el — se pronunță pentru for
marea unui nou guvern cu parti
ciparea comuniștilor sau. dacă a- 
cest lucru nu este posibil, pentru 
alcătuirea unui cabinet fără comu
niști. care să fie insă mai puțin 
dăunător decît cel actual".

Rezultatele alegerilor vor fi cu
noscute in cursul dimineții de 
marți.

Rado BOGDAN
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