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15 ani de la Congresul 
al IX-lea al partidului — 
ani de istorie nouă, re
voluționară a patriei, de 
puternic avînt creator în 
construcția socialistă 

AZI, JUDEȚUL BRAȘOV 
CALITATEA MUNCII, 
CALITATEA VIEȚII - AȘA 
CUM LE GÎNDESC, AȘA 
CUM LE FĂURESC CON
STRUCTORII SOCIALIS

MULUI
ÎN PAGINA A ll-A

SARCINILE STABILITE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

EA ȘEDINȚA PLENARA LĂRGITĂ A CONSILIULUI NAȚIONAL 

ftl OAMENILOR MUNCII

Program concret de acțiune 
pentru realizarea 

investițiilor din acest an
într-o atmosferă de cordialitate și deplină înțelegere reciprocă, evidențiind 
voința comună de a dezvolta pe un plan superior raporturile de prietenie,
colaborare și solidaritate dintre România și R. D. Germană, au continuat

CONVORBIRILE OFICIALE DINTRE TOVARĂȘUL
Joi, 26 iunie, au continuat, la 

București și Sinaia, convorbirile 
oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane.

La convorbiri ău participat :
Din partea română — tovarășii Ilie 

Verdet. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
ministru al guvernului. Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții tării noastre în Co
misia mixtă guvernamentală de co
laborare economică intre Republica 
Socialistă România si Republica De
mocrată Germană. Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. 
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării. Stefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul afacerilor externe. Alexandru 
Mărgăritescu. membru al C.C. al 
P.C.R.. ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internationale. 
Vasile Pungaii. merribru al C-C. al 
P.C.R.. ministru secretar de stat, con
silier al secretarului general al parti
dului si președintelui Republicii. Ste
fan Bîrlea. membru al C.C. al P.C.R.. 
directorul Cabinetului secretarului 
general al partidului si președintelui 
Republicii. Constantin Mitea. mem
bru al C.C. al P.C.R.. consilier al 
secretarului general al partidului si 
președintelui Republicii. Stefan Stan- 
cu. vicepreședinte al Comisiei guver
namentale de colaborare si cooperare 
economică si tehnică. Gheorghe 
Tache. ambasadorul României la 
Berlin.

ÎN MIJLOCUL CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI BUCUREȘTENI

Primire călduroasă, entuziastă
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 

Erich Honecker au făcut joi dimi
neața o vizită la întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate București. 
Cei doi conducători de partid și de 
stat au fost însoțiți de tovarășii Ilie 
Verdeț, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană.

Au luat parte tovarășii Willi Stoph, 
Giinter Mittag, Gerhard Weiss, Os
kar Fischer și alți membri ai dele
gației de partid și de stat a R.D, Ger
mane.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Berlin și ambasadorul 
R.D. Germane la București.

Vizita la această reprezentativă u- 
nitate a industriei noastre construc
toare de mașini a constituit pentru 
inalții soli ai Republicii Democrate 
Germane un prilej de a cunoaște 
realizările obținute de oamenii mun
cii din tara noastră in acest dome (Continuare in pag. a IlI-a)

Din partea R. D. Germane — to
varășii Willi Stoph. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Miniștri. 
Giinter Mittag. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Gerhard Weiss, membru al C.C. al 
P.S.U.G.. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
R. D. Germane în Comisia mixtă gu

niu de vîrf al tehnicii, de a analiza, 
la fața locului, noi posibilități de 
dezvoltare a colaborării și cooperă
rii economice bilaterale.

Pe întregul traseu parcurs de co
loana oficială, numeroși bucureșteni 
au ovaționat pe cei doi conducători 
de partid și de stat, exprimînd, prin 
aplauze și urale, satisfacția deplină 
față de această nouă, întîlnire dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker, ferma convingere că ea 
va marca un rol important în dez
voltarea și aprofundarea în continua
re a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

Dintr-o mașină deschisă, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Hone
cker au răspuns acestor emoționan
te manifestări de stimă și prietenie 
ale bucureștenilor.

La intrarea in marea unitate in

vernamentală de colaborare econo
mică. Oskar Fischer, membru al C.C. 
al P.S.U.G., ministrul afacerilor ex
terne, Siegfried Bock, ambasadorul 
R. D. Germane la București. Rudolf 
Heinze, vicepreședinte al Comisiei de 
Stat a Planificării. Gerhard Nitz- 
schke. adjunct al ministrului comer
țului exterior. Horst Tschauter. șef al 
grupei de lucru C.A.E.R. a C.C. al 

dustrială. distinșii oaspeți au fost 
salutați de tovarășul Ion Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, de membri ai conducerii 
centralei industriale de profil și ai 
unității.

O gardă, alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, a prezentat onorul.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker sint înconjurați cu 
deosebită căldură de muncitori din 
întreprindere, de copii ai acestora — 
pionieri și șoimi ai patriei — care le 
oferă buchete de flori.

In fața unor machete si grafice, 
gazdele au prezentat date privind 
profilul și dezvoltarea întreprinderii, 
precum și principalele rezultate obți
nute în actualul cincinal. S-a arătat 

P.S.U.G., Frank Joachim Hermann și 
Joachim Wolff, consilieri ai secreta
rului general al C.C. al P.S.U.G. și 
președintelui Consiliului de Stat al 
R.D.G., Horst Neubauer, sef de sec
tor la C.C. al P.S.U.G.

In cadrul acestor noi runde de con
vorbiri, tovarășii Nicolae Ceausescu 
și Erich Honecker au avut un larg 
schimb de păreri cu privire la unele

Sosirea Ia Sinaia a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker
Tovarășii J Nicolae Ceaușescu; se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, si Erich Honecker, 
secretar general al , Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate Ger

ASTAZI, TRANSMISIUNI DIRECTE 
LA RADIO Șl TELEVIZIUNE :

— In jurul orei 16 : Solemnitatea semnării documentelor 
oficiale dintre Republica Socialistă România și Republica 
Democrată Germană ;

— in jurul orei 16,30 : Mitingul prieteniei ;
— In jurul orei 18,30 : Ceremonia plecării delegației de 

partid ți de stat a Republicii Democrate Germane.

probleme actuale ale vieții interna
ționale si ale mișcării comuniste si 
muncitorești, precum si in legătură 
cu întărirea în continuare a colabo
rării si conlucrării dintre cele două 
partide și tari pe arena mondială.

Ambele părți și-au exprimat, si cu 
acest prilej. îngrijorarea fată de
(Continuare în pag. a IlI-a) 

mane. au sosit, joi după-amiază. în 
stațiunea Sinaia.

La plecarea din București. în gara 
Băneasa. cei doi conducători de 
partid si de stat au fost salutați de 
membri si membri suoleanti ai Co-
(Continuare în pag. a III-a)

Societatea noastră investește mult, 
alocă an de an importante mijloa
ce financiare și materiale pentru ac
celerarea progresului economico-so- 
cial al tării. Dar creșterea economi
că depinde nu numai de dimensiu
nile fondurilor investite, ci și de 
eficienta cu care Sint utilizate. în 
acest context, are o mare însemnă
tate ca obiectivele de investiții să 
fie construite în termene cit mai 
scurte, pentru ca ele să dea cît mai 
repede rezultatele scontate pe planul 
creșterii producției materiale, a ve
nitului national, a avuției întregu
lui nostru popor.

Tocmai pornind de la însemnăta
tea pe care o are realizarea inves
tițiilor în perioade cît mal scurte și 
cu costuri cit mai reduse — cu alte 
cuvinte. în condiții de eficientă e- 
conomică superioară — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a supus in ulti
mul timp unei analize aprofundate, 
exigente, obiective activitatea din 
domeniul investițiilor. Orientările și 
sarcinile formulate de secretarul ge
neral al partidului deschid o largă, 
dar foarte exactă perspectivă pentru 
abordarea într-o concepție superioa
ră. restructurată radical, a tuturor 
problemelor de care depinde reali
zarea in cele mai bune condiții a 
programului de investiții pe acest an 
șl din viitorul cincinal.

Am consemnat cu bucurie intrarea 
in funcțiune. în fiecare an din a- 
cest cincinal. a sute și sute 
de noi capacități productive care 
au sporit substantial potențialul e- 
conomic al tării. Numai în cinci luni 
din acest an au fost puse în func
țiune. integral sau partial, 210 ca
pacități de producție principale, din 
care 75 în avans. Totuși, la unele 
obiective aflate in construcție — mai 
ales din industriile chimică, metalur
gică. construcții de mașini, ușoară — 
s-au înregistrat întîrzieri. care au 
avut consecințe negative asupra reali
zării nivelurilor planificate ale pro
ducției fizice în ramurile respective, 
ale producției nete și beneficiilor a- 
ferente capacităților neintrate în 
funcțiune la termenele planificate, au 
creat perturbatii în aprovizionarea 
tehnico-ma terială.

Pornind de la rațiuni economice 
majore ale prezentului și viitorului, 
de la cerința înlăturării stărilor de 
lucruri negative ce s-au manifestat

LUCRĂRI URGENTE IN AGRICULTURĂ

Recoltarea grabnică a orzului,
însămîntarea culturilor duble

In județele din sudul și vestul tării, secerișul orzului se desfășoară 
din plin. Din datele centralizate, in seara zilei de miercuri. 25 iunie, la 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, reiese că lucrarea s-a 
efectuat, in proporție de 83 la sută în județul Teleorman. 72 la sută în 
județul Dolj si 68 Ia sută in județul Olt. in timp ce in județele Timiș, 
Brăila, Constanța, Ialomița. Mehedinți, Buzău și Prahova suprafața re
coltată nu depășește 6 pină la 50 de procente din cea planificată. In 
vederea terminării stringerii orzului in cel mai scurt timp. Ministerul 
Agriculturii recomandă tuturor unităților agricole cultivatoare să folo
sească Ia întreaga capacitate toate combinele, presele de balotat paie 
și mijloacele de transport. Totodată, mecanizatorii trebuie să treacă Ia 
pregătirea terenului si insămințarea culturilor succesive de porumb, le
gume și furaje, chiar a doua zi după recoltare.

BRĂILA

Fără întrerupere, 
din zori pină seara

în acest an. în județul Brăila s-au 
cultivat cu orz peste 29 000 hectare 
— cu 13 000 de hectare mai mult 
decit in anul precedent. întreaga su
prafață de pe care se strinfie recolta 
va fi însămlnțată cu a doua cultură. 
Iată de ce secerișul orzului consti
tuie o importantă campanie ce se 

în activitatea de investiții, condu
cerea partidului a stabilit — ca o 
sarcină de prim ordin — concen
trarea forțelor materiale, tehnice și 
umane asupra obiectivelor de inves
tiții productive principale, de mare 
importantă pentru economia naționa
lă. care să fie date in funcțiune în 
acest an. Și aceasta concomitent cu 
restringerea foarte serioasă a numă
rului de investiții din unele sectoa
re, în special investiții neproducti
ve. mici sau insuficient pregătite, 
care au dus la o mare dispersare a 
forțelor, a capacității de execuție.

La recenta ședință plenară lărgi
tă a Consiliului Național al Oame
nilor Muncit tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a subliniat : „Trebuie 
neapărat să facem totul pentru a a- 
sigura Înfăptuirea în întregime a a- 
cestei orientări, pentru realizarea in
vestițiilor stabilite și darea lor în fo
losință la termenele planificate". A- 
ceste investiții trebuie să se afle per
manent în centrul preocupărilor mi
nisterelor și organelor de partid, ca 
și ale tuturor factorilor care parti
cipă la realizarea lor — organizații 
de constructii-montaj, proiectanți. 
furnizori de utilaje si beneficiari — 
actionîndu-se unitar, concentrat, cu 
toate mijloacele pentru ca fiecare din 
capacitățile de producție stabilite să 
intre cît mai repede în funcțiune.

în lumina acestei orientări, care 
sînt. concret, sarcinile primordiale ce 
revin factorilor cu răspunderi in a- 
cest domeniu ? Nimic nu este mai 
important acum decit mobilizarea și 
concentrarea la maximum a forțelor 
umane și tehnice de care dispun or
ganizațiile de construcții si montaj, 
beneficiarii de investiții si unitățile 
furnizoare de utilaje pentru lichida
rea grabnică a intirzierilor în exe
cuția lucrărilor la unele obiective im
portante. pentru încadrarea pretutin
deni in graficele de execuție elabo
rate. pentru livrarea neintîrziată a 
utilajelor tehnologice, spre a se asi
gura punerea în funcțiune a tutu
ror obiectivelor stabilite de condu
cerea partidului.

Practic, aceasta Înseamnă — pe fie
care din șantierele unde se constru
iesc capacitățile stabilite să intre în 
funcțiune în acest an — să se asi
gure forte sporite de constructori și
(Continuare in pag. a V-a) 

cere să fie desfășurată cu maximum 
de operativitate. Ultimele două-trei 
zile au reprezentat adevărate exa
mene pentru oamenii muncii din a- 
gricultura județului. întreaga forță 
mecanică — între care 1 670 de com
bine C-12 și 900 de prese de balotat 
paie — este folosită intens, pe în
treaga durată a zilei-lumină. Pină 
ieri seara, orzul a fost recoltat de 
pe 19 375 ha, reprezentind 66 la sută 
din totalul terenurilor cultivate. Tot 
pină ieri seara a fost eliberat tere
nul pe 9 370 hectare și s-au insămîn- 
țat, după orz, 7 110 ha cu legume și 
porumb boabe.

Ne-am oprit în raidul nostru în 
cîteva unități agricole din consiliul 
agroindustrial Viziru. Pe o solă de 100
hectare cu orz apartinind cooperati
vei agricole Lanurile, cele 12 combi
ne stringeau recolta de orz de pe 
ultimele 10 hectare. Dintre numeroa
sele fapte pozitive ne-a retinut a- 
tenția practica mecanizatorilor de a 
lucra cu masa combinei cit mai jos. 
pentru a recolta întreaga cantitate de 
paie si a facilita munca tractoriști
lor la pregătirea terenului pentru se
mănatul culturilor succesive. In pau
za pentru servirea mesei, combinerul 
Gheorghe Buia ne spune : ..In a- 
ceastă seară vom avea in buncăre 
si ultimul bob de orz. Abia așteptăm 
să începem secerișul griului. Știu, va 
fi mai greu, dar în 8—10 zile îl vom 
avea in hambare". Inginerul-sef al 
C.A.P. Lanurile. tovarășul Ștefan 
Preda, ne-a informat că cea mai 
mare parte a suprafeței de pe care 
s-a recoltat orzul a fost eliberată si 
pregătită, trecindu-se imediat La în- 
sămintarea celei de-a doua culturi.

Despre o acțiune de întrajutorare 
ne-a vorbit inginerul-sef al coopera
tivei agricole Viziru. Vasile Ignat : 
„Noi am terminat recoltarea orzului, 
iar cele 22 de combine cu care am 
lucrat le-am trimis vecinilor noștri 
de Ia Lișcoteanca. La noapte vom 
continua discuitul, iar de miine vom 
insămința culturile duble". Nu în- 
tîmplător am înscris în traseul rai
dului nostru și complexul pentru in- 
grăsarea ovinelor de la Albina. In 
urma măsurilor întreprinse de co
mandamentul județean pentru agri
cultură. în acest complex au fost a- 
menaiate două celule-siloz cu o ca
pacitate de 1 500 tone pentru orz. 
De la maximum 15—20 de ki'ometri 
— din cooperativele agricole Viziru. 
Tibănești. Valea Cînepii. Brăila si din 
propria fermă de 120 hectare — s-a 
adus orzul direct aici, la consumator, 
acoperindu-se astfel circa 60 la sută 
din totalul concentratelor necesare

In timpul vizitei la întreprinderea de mașini-unelte și agregate-Bucureștl Populația din Sinaia aclamă pe inalții oaspeți (Continuare în pag. a Il-a)
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Ă15 ANI DE LĂ CONGRESUL ĂL IX-LEA AL PĂRTiDULUT- 

( ani de istorie nouă, revoluționară a patriei,
de puternic avînt creator in construcția socialistă^

CU HOTĂRÎRE Șl OPERATIVITATE - LA ÎNFĂPTUIREA MĂSURILOR

STABILITE PENTRU DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI!

„Avem asigurate toate condițiile 
și depinde numai de noi să obținem 

rezultate cit mai bune"

JUDEȚUL 
BRAȘOV

CALITATEA MUNCII,

CALITATEA VIEȚII 

-așa cum le gîndese, 
așa cum le făuresc 

constructorii socialismului

Convorbire cu tovarășul
Gheorghe DUMITRACHE, 

prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R.

— Intr-un județ prin tradiție in
dustrial — cum este Brașovul — se 
mai poate vorbi, cu aceleași argu
mente, despre „epoca marilor pre
faceri" 7

— Da 1 Pentru că acești 15 ani au 
propus memoriei timpului, și în ju
dețul Brașov, orașe noi, uzine noi, 
importante dotări în agricultură, în 
știință, în învățămînt, toate reali
zate într-o impetuoasă competiție 
a oamenilor acestor locuri cu 
timpul, cu ei înșiși. Programe gran
dioase, înfăptuiri grandioase sînt re
unite într-un portret expresiv al ju
dețului nostru așa cum se înfăți
șează el azi întregii țări — ca al 
doilea mare centru industrial al pa
triei. Ca expresie a cerințelor obiec
tive, a aspirațiilor legitime ale în
tregului popor, hotărîrile Congrese
lor al IX-lea, al X-lea, al XI-lea 
și al XH-lea au mobilizat puternic 
sutele de mii de oameni ai muncii 
din acest județ — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
care, în frunte cu comuniștii, și-au 
concentrat forțele și energiile lor 
creatoare pentru transpunerea în 
viață a liniei generale de edificare 
a unei Românii socialiste moderne, 
cu un înalt nivel de civilizație ma
terială și spirituală.

Brașovul — unul din vechile 
centre industriale ale tării cu

, îndelungate și puternice tradi
ții muncitorești — a cunoscut în a- 
cești ani profunde schimbări în 
fizionomia sa economică, social- 
politică gi spirituală, devenind, prin 
potentials SătPindiXstrial si tehnico- 
științifiQ prin ..ansamblul condițiilor 
de muncă și de viată ale oamenilor 
săi, un județ reprezentativ pentru 
forța înnoitoare a politicii partidu
lui. Semnificativ pentru modul ju
dicios în, care, potrivit concepției 
și indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a realizat integrarea 
județului Brașov în procesul de an
samblu al dezvoltării economiei na
ționale, este faptul că, de-a lungul 
ultimelor trei planuri cincinale, in
vestițiile alocate acestui județ s-au 
materializat, în cea mai mare parte, 
în extinderea, modernizarea și re- 
utilarea, la nivelul ultimului cuvînt 
al tehnicii, a capacităților de pro
ducție existente. Rezultatul 7 Pro
ductivitatea muncii — indicator ce 
sintetizează în mare măsură această 
evoluție calitativă — a crescut în 
ultimii 15 ani de trei ori ; în pre
zent peste 80 la sută din sporul 
producției industriale se realizează 
pe această cale.

— Cum ați spus și dumneavoas
tră, Brașovul se înscrie între cen
trele industriale puternice ale țării. 
Ce schimbări calitative au interve
nit, in acești 15 ani, in industria 
județului ?

— După Congresul al IX-lea a 
sporit continuu preocuparea condu
cerii partidului pentru accentuarea 
factorilor intensivi ai creșterii eco
nomice, pentru modernizarea eco
nomiei în general și a industriei in 
special. Realizările remarcabile ob
ținute pe acest plan demonstrează 
elocvent că spiritul nou, consecvent 
revoluționar promovat de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a făcut să se 
manifeste cu putere capacitatea 
partidului de a valorifica plenar re
sursele creatoare ale națiunii, toate 
forțele productive ale societății. In 
acest cadru constructiv sînt cuprin
se și progresele structurale înregis
trate de industria brașoveană. Pon
derea construcțiilor de mașini în 
producția industrială a județului a 
sporit de la 48,5 la sută în 1965 Ia 
65,1 la sută in 1980. în prezent, 
această ramură, împreună cu in
dustria chimică, realizează circa trei 
pătrimi din producția globală in
dustrială brașoveană. A crescut sub
stanțial contribuția județului Bra
șov la producția materială a țării 
noastre. Astfel, producția globala 
pe locuitor — indicator care si
tuează și va situa și în viitorul 
cincinal Brașovul pe primul loc în 
Ierarhia județelor — este în prezent 
de circa 125 000 lei și urmează să 
crească, pînă în 1985, la 169 000 lei. 
Ca expresie a acestei poziții de 
frunte Brașovul asigură astăzi 6,6 
la sută din producția industrială to
tală a țării, 12,9 la sută din produc
ția construcțiilor de mașini și 7 la 
sută din cea chimică, deținind locul 
întîi în producția de autocamioane, 
tractoare, motoare cu combustie in
ternă, rulmenți, coloranți și pig
menți organici, masa plastice și 
rășini sintetice.

I^n perioada ultimului deceniu 
și jumătate, organele și or
ganizațiile de partid din 

județ au imprimat colectivelor 
de oameni ai muncii o vie 
preocupare pentru introducerea 
progresului tehnic, pentru valorifi
carea superioară a resurselor ma
teriale prin asimilarea de produse 
noi, de o mai mare complexitate, 
precum și pentru utilizarea pe sca
ră tot mai largă a unor tehnologii 
moderne, capabile să reducă sub
stanțial consumurile de materii pri
me, energie și de muncă. Spiritul 
novator s-a manifestat și în extin
derea continuă a acțiunii de auto- 
dotare, în cadrul căreia numai in 

cincinalul 1976—1980 s-au creat ma
șini și utilaje în valoare de 2,5 mi
liarde lei. S-a intensificat cercetarea 
științifică și tehnologică în unitățile 
economice, în institutele sau filia
lele institutelor departamentale am
plasate, din inițiativa conducerii 
partidului, la Brașov ; s-a extins 
colaborarea pe linie de cercetare și 
proiectare cu catedrele universitare. 
Este în plin avint mișcarea de in
venții și inovații, care a dobîndit un 
larg caracter de masă.

în spiritul indicațiilor conducerii 
partidului, s-a acordat și se acordă, 
de asemenea, o deosebită atenție 
folosirii raționale a terenurilor agri
cole, mai bunei amplasări a cultu
rilor în cadrul uiior asolamente fun
damentate științific, îndeosebi a ce
lor de bază pentru zona noastră, 
cum sînt cartoful și sfecla de za
hăr, precum și dezvoltării și mo
dernizării zootehniei, care deține 
în prezent o pondere de peste 50 
la șută în totalul producției agri
cole.

— Pornind de la ideea că bună- , 
starea omului constituie țelul su
prem al edificării noii societăți în 
România, ce realizări mai deose
bite a cunoscut județul Brașov pe 
planul asigurării unei noi calități a 
vieții ?

— Preocupările constante ale par
tidului nostru, ale secretarului său

Productivitatea 
muncii in industrie

- în procente,"?

general pentru creșterea nivelului 
de trai material și spiritual, pentru 
omogenizarea socială, pentru afir
marea deplină a personalității uma
ne, pentru respectarea drepturilor 
fundamentale ale omului, a liber
tăților cetățenești, pentru împleti
rea armonioasă a intereselor gene
rale ale societății cu cele personale 
au contribuit în mod fundamental 
la asigurarea unei noi calități a vie
ții. Dezvoltarea economică prepon
derent industrială a județului Bra
șov a determinat mutații importan
te în structura socială, în repartiția 
pe ramuri și medii a populației, în 
standardul de viață al oamenilor 
muncii. Condițiile de locuit s-au 
îmbunătățit continuu ; din 1965 pină 
în prezent au fost construite peste 
72 000 apartamente. S-a lărgit an 
de an volumul dotărilor edilitar- 
gospodărești, s-a dezvoltat asisten
ța medical-sanitară, a crescut re
țeaua de cămine, creșe și grădinițe.

Sub impulsul decisiv al concep
ției revoluționare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușeiscu privind 

politehnlzarea si integrarea șco
lii cu practica productivă, cu 
cercetarea științifică și activi
tatea de proiectare, transformări 
calitative au avut loc și în domeniul 
invățămintului. în 1965 funcționau 
în județ 16 licee de cultură gene
rală, cu aproximativ 12 000 elevi ; 
în prezent, din ,34 licee de speciali
tate, cu 33 000 elevi, 22 au profil 
industrial, agroindustrial, economic 
și sanitar, însumind peste 26 000 
elevi. Institutul politehnic din Bra
șov, în care în 1965 învățau 4 780 
studențl, a devenit în acești ani o 
puternică universitate, în care peste 
10 000 de tineri și tinere se pre
gătesc în amfiteatre și în unități de 
producție, proiectare și cercetare 
pentru a deveni specialiști în do
meniul producției de automobile și 
tractoare, al electrotehnicii, tehno
logiei construcțiilor de mașini, pre
lucrărilor la cald, silviculturii și in
dustrializării lemnului etc.
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Bogatele tradi
ții culturale ale 
Brașovului și-au 
găsit în acești ani 
un cîmp larg de 
afirmare, ampli- 
fieîndu-se neîn
cetat. . Cele două 
ediții ale Festiva
lului national 
„Cîntarea Româ
niei" sînt grăi
toare in acest 
sens. Numai la 
ultima ediție au 
participat peste 
1 000 de cercuri 
de creație tehni
că, cultural-artis- 
tică și cenacluri 
cu 21 700 mem
bri. precum și un 
număr de 4171 
formații cu peste 
106 000 parti
cipant!.

— Brașovul este 
unul din jude
țele în care secre
tarul aeneral al 
partidului a des
fășurat multe vi
zite. aici începin- 
du-și, de mai 
multe ori. primele 
zile de muncă ale 
anului. Ce in
fluență a avut 
acest fapt asu
pra dezvoltării 
județului ?

— Datorăm a- 
cestui dialog per
manent al secretarului general al 
partidului cu comuniștii, cu toți lo
cuitorii județului concepția .moder
nă, de largă perspectivă., privipd 
dezvoltarea industriei brașovene, 
alinierea ei la niveltil cerut de revo
luția tehnico-științifică, perfecționa
rea — din mers — a metodelor de 
conducere si organizare a întregii 
activități economico-sociale. Orien
tările si indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au mobilizat or
ganizația noastră județeană de par
tid, au insuflat de fiecare dată ener
gii sporite comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii brașoveni în lupta 
pentru înfăptuirea cu succes a ho- 
tărîrilor congreselor și conferințelor 
naționale ale partidului, pentru re
alizarea sarcinilor dezvoltării eco
nomico-sociale în profil teritorial. 
Numeroase unități economice au 
cunoscut transformări cu adevărat 
revoluționare, înnoindu-și și diver- 
sifieîndu-și producția potrivit cu ce
rințele crescînde ale economiei na
ționale, cu tendințele de vîrf din 
economia mondială.

Un exemplu grăitor îl oferă în
treprinderea de autocamioane, care 
într-o anumită etapă nu își realiza 
în mod corespunzător sarcinile de 
plan ca urmare a unor lipsuri și 
greutăți în organizarea și desfășu
rarea procesului de producție. Dia
logul purtat cu organizația de par
tid, cu întregul colectiv al acestei 
puternice cetăți a industriei națio
nale a deschis calea spre îmbună
tățirea întregii activități politico-or- 
ganizatorice, a determinat creșterea 
răspunderii consiliului oamenilor 
muncii, a tuturor cadrelor de con
ducere, întărirea ordinii și discipli
nei în toate secțiile. Astăzi, între
prinderea prezintă o situație com
plet schimbată, îndeplinindu-și în 
condiții bune sarcinile de plan. 
Față de anul 1965, producția fizică 
a crescut de peste 3 ori, producția 
globală de 9 ori, iar producția mar
fă de 7,6 ori. Tot în lumina indi
cațiilor date de secretarul general 
al partidului au fost create noi ti
puri de autocamioane de mare ca
pacitate, dezvoltîndu-se, totodată, 
un puternic sector de autoutilare.

Beneficiind numai în acest an de 
două vizite cu un pronunțat carac
ter de lucru ale secretarului gene
ral al partidului, comitetul județean 
de partid dispune de un program 
clar și cuprinzător privind îndepli
nirea cu succes a planului pe 1980 
și pregătirea condițiilor pentru cin
cinalul viitor. Ca o consecință a 
măsurilor adoptate, industria jude
țului Brașov și-a realizat sarcinile
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Producția industrială 
pe locuitor
— in lei —

1970 1975 198Q

de plan la producția netă, care 
a marcat o creștere de 8 la sută 
față de anul trecut ; planul la pro
ducția globală și marfă a fost de
pășit cu 285 milioane lei și respec
tiv 205 milioane lei ; au fost reali
zate, la nivelul prevederilor, ma
joritatea produselor cuprinse în 
planul fizic.

Desprinzînd concluzii și învă
țăminte din Consfătuirea de 
lucru de la Comitetul Cen

tral al partidului din 29—30 
mai a.c.. precum și din șe
dința plenară lărgită a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii din 
13 iunie a.c., din cuvintările secreta
rului general al partidului, comite
tul județean de partid este preocu
pat de îmbunătățirea activității din 
industrie, agricultură și construcții, 
din economie în general, de crește
rea rolului organizațiilor de partid 
în promovarea noului mecanism 
economico-financiar, a autocondu- 
cerii muncitorești, în asigurarea 
unei calități noi, superioare în toate 
domeniile de activitate. Sîntem ho- 
tărîți să recuperăm încă în acest 
semestru unele restanțe pe care le 
avem la producția fizică, precum și 
la programul de investiții, iar în 
trimestrul următor să ne încadrăm 
în prevederile planului de export. 
Ne propunem să adoptăm o atitu
dine fermă în lupta pentru re
ducerea consumurilor, pentru recu
perarea și refolosirea materialelor, 
pieselor și subansamblelor. Vom 
extinde, în acest scop, experiența 
colectivului întreprinderii de trac
toare. unde în prezent circa 800 de 
repere se realizează din materiale 
recuperate, precum și a colectivului 
întreprinderii de autocamioane, 
unde se valorifică din plin metalul 
colectat.

împlinirea a 15 ani de Ia Congre
sul al IX-lea al partidului consti
tuie și pentru organizația județeană 
de partid Brașov, pentru toți oame
nii muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — din 
acest puternic județ muncitoresc al 
țării un nou prilej pentru reafir
marea adeziunii depline la politica 
internă și externă a partidului, a 
dragostei și stimei pe care o purtăm 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a ho- 
tărîrii noastre unanime de a con
tribui prin noi fapte de muncă la 
înfăptuirea programului partidului.

Convorbire consemnată de
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

într-una din halele Asociației e- 
conomice intercooperatiste Căciulați- 
llfov, directorul unității, dr. Mihai 
Alexandru, ne spune cu vădită sa
tisfacție :

— Priviți acești viței culcați, care 
rumegă. E un semn bun pentru mun
ca oamenilor dintr-o unitate de în- 
grășare a animalelor. înseamnă că 
animalele sînt bine hrănite și „pro
duc" carne. Adică, adaugă în greu
tate. în fiecare zi — cite 900—1 000 
grame, în medie, de fiecare vițel. Pe 
întregul nostru complex se adună 
zilnic cîteva mii de kilograme.

Ne aflam, ieri. în această unitate, 
pentru a urmări cum s-a trecut la 
aplicarea in practică a măsurilor 
stabilite la recenta consfătuire de 
lucru cu cadrele din zootehnie. Nu 
întîmplător am ales complexul Că- 
ciulați. Pe de o parte, pentru că este 
vorba de o mare unitate de creștere 
și îngrășare a animalelor, care tre
buie să livreze anual peste 4 000 tone 
de carne pentru aprovizionarea pie
ței și pentru alte nevoi ale econo
miei ; pe de altă parte, pentru că 
aici, în ultimii ani, nu au fost rea
lizate sarcinile de plan, atît la efec
tive, cît și la sporul în greutate. Nu
mai în anul 1979, de pildă, la livră
rile la fondul de stat s-a înregistrat 
un minus față de plan de peste 1 000 
de tone. O situație necorespunzătoa
re, datorită numărului mare de mor
talități și sacrificări de necesitate, 
ca și nerespectării greutății optime 
de livrare. Toate aceste neajunsuri 
au dus. în final, la diminuarea be
neficiului cu 1,4 milioane Iei.

Care este situația în acest an ? O 
ascultăm pe tehniciană Ecaterina 
Coman, secretara organizației de 
partid :

— Putem spune că am tras toate 
învățămintele din activitatea neco
respunzătoare din anul trecut și din 
anii anteriori. Sîntem hotărîțl ca în 
acest an să realizăm și chiar să de
pășim planul. Am luat numeroase 
măsuri, dar cred că de mare impor
tanță pentru activitatea noastră este 
trecerea, din acest an, la organizarea 
muncii în acord global pe întreaga 
unitate. Altfel spus, începînd cu ca
drele de. conducere și pînă la ultimul 
muncitor, toți sîntem retribuit! în 
funcție de realizările fizice și valori
ce. Fiecare, indiferent de locul de 
muncă, pune umărul acolo unde este 
necesar, soluționînd cu maximă ope
rativitate și în bune condiții sarcinile 
ce ne revin. Iar rezultatele obținute 

< în cinci luni din acest an ne dovedesc 
că ne aflăm pe un drum bun. Prac

oj I.:
O valoroasă 
tehnologie 

de tratament termic
Pe șantierul Combinatului pe

trochimic Midia-Năvodari, Trus
tul de montaj utilaj chimic 
București a efectuat, pentru pri
ma dată în țară, după o concep
ție proiprie, tratamentul termic 
de recoacere integrală pentru 
detensionarea unui rezervor sfe
ric. Rezervorul are o capacitate 
de 1 000 mc, o greutate totală de 
circa 200 tone, iar grosimea pe
retelui este de 45 mm. Operația 
s-a desfășurat după o tehnolo
gie elaborată de specialiștii trus
tului, folosind o instalație con
cepută în secția de proiectare și 
realizată în întregime pr’in auto
utilare.

Instalația este dotată cu un 
arzător de construcție specială. 
Comanda, urmărirea și controlul 
procesului sînt concentrate la 
un pupitru echipat cu aparatură 
pentru supravegherea fotoelec- 
tronică automată a flăcărji și de 
aprindere telecomandată, pre
cum și cu aparatură pentru con
trolul și comanda procesului 
tehnologic de tratament termic 
în condiții de șantier.

— Noua tehnologie, experi
mentată cu succes, urmează să 
fie aplicată în continuare la re
zervoarele sferice similare de 
1 000 mc din cadrul șantierelor 
Năvodari, Borzești și Brazi — 
ne spune inginerul Panait Iones- 
cu, directorul tehnic al trustu
lui. De asemenea, într-o per
spectivă imediată, ea va fi apli
cată la tratamentul termic al re
zervoarelor sferice de 1 800 mc 
și al coloanelor agabaritice. în 
prezent, trustul dispune de trei 
instalații complete de tratament, 
care pot fi folosite individual 
sau în sistem.

Eficiența noii tehnologii este 
deosebit de mare dacă avem în 
vedere faptul că pînă în pre
zent astfel de lucrări erau exe
cutate exclusiv de către firme 
străine, ceea ce înseamnă reali
zarea de importante economii 
valutare.

Iile ȘTEFAN 

tic, planul a fost realizat și depășit 
la toți indicatorii, existînd perspec
tiva ca, încă din semestrul întii, să 
atingem nivelul beneficiului pe în
tregul an.

într-adevăr, rezultatele sînt conclu
dente. Ce se întreprinde acum, în spi
ritul sarcinilor subliniate de condu
cerea partidului la recenta consfă
tuire, pentru ca progresele înregis
trate în ultimul timp să fie consoli
date și unitatea să se înscrie printre 
unitățile fruntașe ?

— Am participat la consfătuirea de 
lucru cu cadrele din zootehnie, care 
a jalonat direcțiile unei activități ca
litative noi pentru acest important 
sector al economiei și care ne sînt de

însemnări de la 
Asociația economică 

intercooperatistă 
Căciulați-Hfov

mare folos — ne-a spus directorul 
complexului. Din cuvîntarea secreta
rului general al partidului am reți
nut o seamă de sarcini fundamentale, 
clare, cu termene precise de aplicare. 
Imediat după consfătuire, am avut o 
dezbatere cu toate cadrele de bază 
din unitate și am stabilit acțiunile ce 
trebuie întreprinse operativ. Astfel, 
pentru realizarea în totalitate a 
numărului planificat de efective 
a fost constituit un colectiv. în 
frunte cu directorul, care are sar
cina să rezolve grabnic această pro
blemă. Chiar azi am fost'intr-un șir 
de cooperative, împreună cu alți to
varăși, și pot să vă. spun că planul la 
efective va fi nu numai realizat, ci 
și depășit intr-un termen scurt. 
Odată realizate efectivele de ani
male, depinde tot de noi ca 
să le asigurăm hrana necesară 
și o îngrijire exemplară, pen
tru a obține sporul în greutate 
prevăzut. O altă măsură stabilită de 
noi în lumina indicațiilor date la 
consfătuirea de lucru : livrarea ani
malelor îngrășate nu se va mai face 
sub 400 kg. Din calculele noastre re
zultă că. pe această cale, putem asi
gura un venit suplimentar ne fiecare 
animal în valoare de 800—1 000 lei.

Ani în șir. complexul Căciulati s-a 
confruntat cu o lipsă acută de funaie. 
deși dispunea de condiții optime — 
teren suficient. îngrășăminte s.a. Ce 
învățăminte au fost trase pentru ac

Lucrări urgente în agricultură
(Urmare din pag. I) 
celor aproape 50 000 de ovine. Prin 
reducerea rutei de transport s-au 
economisit. în total, peste 500 000 de 
lei — sumă echivalentă cu 30 la sută 
din prețul orzului. Către seară, cele 
două celule în care se însilozase orz 
erau pline.

Practic, pînă miercuri seara. în 
consiliul unic agroindustrial Viziru 
orzul era recoltat de ne întreaga su
prafață de 630 ha. Se estimează că 
peste aproximativ 10 zile si la Viziru, 
ca dealtfel și în alte unităti agricole 
din județul Brăila, va începe cea 
mai mare campanie agricolă a verii 
— recoltarea griului. Pînă atunci, 
mai precis in cîteva zile, va trebui 
să se încheie semănatul culturilor 
succesive.

Corneliu IFRIM 
corespondentul „Scînteii"

OLT

Ritmul a crescut, dar nu 
la nivelul posibilităților 
în numeroase unităti din cadrul 

consiliilor ■ unice agroindustriale Co
rabia, Vișina, Ștefan cel Mare și al
tele, situate în sudul județului, Olt, 
s-a încheiat recoltatul orzului pe 
toate suprafețele cultivate. Ca urmare 
a măsurilor luate de comandamentul 
județean pentru coordonarea lucrări
lor agricole, ritmul lucrărilor a cres
cut mult de la o zi la alta. Dacă în 
ziua de 23 iunie se realiza doar 47 
la sută din ritmul zilnic prevăzut, a 
doua zi s-a înregistrat 60 la sută, iar 
miercuri, 25 iunie, s-au recoltat peste 
6 500 de hectare, ceea ce înseamnă 
circa 80 la sută din ritmul zilnic pla
nificat. Ca urmare, pînă ieri seara au 
fost recoltate mai mult de peste 
27 000 hectare cu orz. din cele 32 922 
hectare cultivate. Se apreciază că 

tivitatea din acest an ? în apropierea 
silozurilor de furaie îl întîlnim De in
ginerul Constantin Belu. șeful fer
mei vegetale.

— Cum vedeți — ne spune Ingi
nerul — trei compartimente ale silo
zului sînt pline cu lueemă în ames
tec cu paie de orz. Asta înseamnă 
o cantitate de 6 000 de tone de siloz, 
din necesarul pe un an ce se ridică 
la 8—9 000 tone. Și asta numai din 
prima coasă pe care am încheiat-o 
în aceste zile. Imediat am fertilizat 
lucerna cu îngrășăminte. Contăm pe 
cel puțin încă două coase, iar 50 la 
sută din lucerna va fi însilozată. Dar 
încă n-am spus totul despra baza fu
rajeră. Mai avem o suprafață de 
240 ha cu porumb pentru siloz, care 
se află într-o stare de vegetație 
foarte bună, iar circa 200 de hectare 
au fost însămîntate în aceste zile, 
după orz. cu culturi duble. Din acti
vitatea acestui an ne-am convins că. 
prin buna folosire a pămîntului de 
care dispunem putem obține cantităti 
suficiente de furaje. Practic, pină în 
toamnă noi vom asigura și o rezervă 
de furaje de 5 000—6 000 tone, în așa 
fel ca în primăvară să nu consumăm 
mari cantități de furaje verzi, care 
afectează sporul în greutate.

Am întîlnit aici, la complexul Că- 
ciulați, oameni harnici, buni gospo
dari, pasionați în meseria lor, deciși 
să facă o cotitură hotărîtă în munca 
lor, pentru a spori continuu produc
ția de carne și a obține însemnate 
beneficii. Pe lîngă măsurile stabilite 
recent, am mai reținut o serie de alte 
acțiuni eficiente. Despre una din 
aceste acțiuni ne vorbește inginerul 
zootehnist Ovidiu Mavromati :

— într-una din hale s-a trecut la 
amenajarea unor boxe pentru 240 
vitei de lapte. Dealtfel, boxele sînt 
construite, urmind ca în cîteva zile 
să fie populate. Pe această cale ca
pacitatea proiectată a complexului va 
fi depășită, ceea ce va avea efecte 
deosebit de favorabile asupra pro
ducției de carne.

Dincolo de aceste măsuri, de certă 
eficiență, pentru oricine vine din 
afară în acest complex este impună
toare ordinea și disciplina ce tro
nează pretutindeni. Sarcinile sînt ri
guros stabilite, în.detaliu, pentru fie
care om în parte, cît și în ce privește 
gospodărirea în ansamblu a unității. 
Tot atîtea argumente ce demonstrea
ză că rezultatele pozitive din acest 
an vor fi în continuare consolidate.

Florea CEAUȘESCU 
Viorel SĂLĂGEAN

vineri seara se va încheia secerișul 
orzului pe toate suprafețele cultivate.

Din constatările pe teren, din dis
cuțiile purtate la direcția agricolă 
județeană, rezultă că în majoritatea 
unităților se acționează în vederea 
bunei folosiri a mijloacelor mecanice 
și a timpului de lucru, Organizîndu-se 
formații complexe pentru desfășura
rea lucrărilor în flux continuu. S-a 
trecut, de asemenea, la întrajutora
rea între copsiliile agroindustriale 
vecine, astfel îneît distanța de de
plasare a mijloacelor mecanice să nu 
fie prea mare. De exemplu, mecani
zatorii de la Corabia, pare au în
cheiat secerișul orzului în unitățile 
din raza lor de activitate, lucrează 
acum pe ogoarele cooperativelor 
agricole din consiliul agroindustrial 
Vlădila ; cei de la Vișina s-au depla
sat la Bucinișu, iar cei de la Stoie- 
nești — la Brebcni. Pe măsură ce 
alte unități vor încheia secerișul, 
forța mecanică va fi concentrată în 
cooperativele agricole unde orzul s-a 
copt mai tîrziu. Adăugăm la această 
concentrare de forțe sprijinul meca
nizatorilor din Harghita, care au sosit 
aici cu 200 de combine și 40 de prese 
de balotat paie.

în județul Olt se putea lucra 
într-un ritm mult mai intens. Viteza 
zilnică planificată nu a fost atinsă. 
De ce ? „Avem 473 de combine ne 
care nu le putem folosi din lipsa cu
relelor de transmisie" — ne spune 
tovarășul Gheorghe Mustățea, direc
torul Trustului județean S.M.A. în
tr-adevăr, este un motiv obiectiv. De 
aceea, este necesar ca în cel mai 
scurt timp să se asigure întregul 
necesar de curele de transmisie. Să 
nu se mai procedeze la demontarea 
celor de la combinele care au termi
nat secerișul orzului și montarea lor 
la combinele din alte stațiuni, unde 
mai sînt însemnate suprafețe de re
coltat. Problema este foarte strin
gentă cu atît mai mult cu cît, peste 
puține zile, va începe și secerișul 
griului.

Unele neajunsuri se constată șl la 
preluarea orzului la locurile de depo
zitare. La baza unde livrează produ
sele cooperativele agricole Giuvărăști, 
„Unirea“-Corabia, Gîrcov și altele, 
multe mașini așteptau ore în șir să
le vină rîndul la descărcat. Și aceasta 
pentru că era doar o singură gură de 
descărcare. în timp ce alte spatii erau 
goale, nefolosite, rezervate pentru 
grîu. Dar pînă la secerișul griului mai 
este, producția de orz se depozitează 
aici temporar, urmînd a se expedia 
acolo unde este nevoie. în urma in
tervenției directorului I.V.C., ingine
rul Nicolae Nicolescu, a fost deschis 
lacătul... birocrației. în timp scurt, 
preluarea producției a decurs așa 
cum este firesc.,

în județul Olt există un mare de
calaj între suprafața recoltată și cea 
lnsămîntată cu culturi duble. Dacă 
recoltarea orzului s-a făcut pe aproa
pe 70 la sută din suprafața cultivată, 
eliberarea terenului nu s-a realizat 
decît pe 12 la șută, iar însămînțarea 
culturilor duble — pe mai puțin de 
10 la sută. Este necesar ca, odată cu 
urgentarea secerișului, să se acorde 
maximă atenție eliberării terenului 
de paie și însămînțării culturilor 
duble, într-un cuvînt toate lucrările 
să se execute în flux continuu.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii*
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Continuarea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

S-a considerat 
este imperios

agravarea. în ultimul timp, a situa
ției internaționale, ceea ce creează 
mari pericole la adresa libertății si 
independentei popoarelor, a păcii si 
securității mondiale, 
că. in aceste condiții.
necesar ca popoarele lumii, forțele 
înaintate de pretutindeni să con
lucreze tot mai strins Pentru o 
diminuare continuă a încordării din 
viata internațională, pentru reluarea 
si continuarea procesului destinderii, 
pentru reglementarea diferendelor 
dintre state, oricit de complexe ar 
fi. numai ne calea tratativelor, nor- 
nindu-se de la principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului In
dependentei si suveranității națio
nale neamestecului în treburile in
terne. renunțării la forță si la ame
nințarea cu folosirea forței. A fost 
reafirmată hotărîrea României si Re
publicii Democrate Germane de a-si 
aduce contribuția activă la însănăto
șirea climatului politic mondial, la 
triumful cauzei destinderii, colaboră
rii si Înțelegerii intre ponoare.

în cadrul convorbirilor s-a pus un 
accent deosebit pe realizarea secu
rității in Europa, subliniindu-se că 
aceasta constituie una din probleme
le fundamentale ale păcii si destin
derii. pe continent si în întreaga 
lume, că trebuie făcut totul pentru 
înfăptuirea acestui obiectiv, tn con
text. a fost relevată importanta pre
gătirii temeinice a reuniunii de la 
Madrid, astfel ca ea să impulsioneze 
realizarea ca un tot unitar a preve
derilor Actului final de la Helsinki, 
să ducă la dezvoltarea largă si nein-' 
grădită a colaborării intre statele eu
ropene si. în mod deosebit, la măsuri 
concrete de dezangajare militară si 
dezarmare, avîndu-se în vedere reali
tatea că în această parte a lumii 
există cea mai mare concentrare de 
arme, inclusiv nucleare. Totodată, a 
fost evidențiată însemnătatea propu
nerilor și inițiativelor constructive 
cuprinse in Declarația adoptată re
cent de statele participante la Tra
tatul de la Varșovia, care oferă o 
bază bună pentru inițierea si desfă
șurarea unor acțiuni concrete menite 
să intensifice eforturile popoarelor 
europene pentru securitate si coope
rare pe continent.

In cadrul convorbirilor, reliefîn- 
du-se caracterul indivizibil pe care 
pacea si securitatea îl au în epoca 
noastră, a fost relevată necesitatea 
soluționării prin mijloace pașnice, 
prin negocieri, a tuturor focarelor de 
încordare si conflict care mai per
sistă in diferite regiuni ale globului. 
S-a subliniat că. în acest sens si în 
acest spirit, trebuie reglementată si
tuația din Orientul Mijlociu, precum 
si situațiile conflictuale din Africa. 
Asia de sud-est și din alte zone alei __ ________ ._____________
lumii.

S-a evidențiat, de asemenea, nece-
;* sitatea. de a se pune capăt bursei ‘ 

înarmărilor *— care apasă tot mai 
greu pe umerii popoarelor și sporeș
te pericolul unui nou război mondial 
nimicitor — si de a se trece la măsuri 
de dezarmare generală, si în primul 
rînd de dezarmare nucleară. S-a 
arătat că se impune ca țările 
N.A.T.O. să anuleze hotărîrea privind 
amplasarea de noi rachete nucleare

Primire călduroasă, entuziastă
(Urmare din pag. I)
în acest sens că drept rezultat al 
sprijinului constant acordat personal 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu aces
tei întreprinderi, al mobilizării efor
turilor comuniștilor, ale întregului 
colectiv pentru transpunerea în prac
tică a indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, colectivul fa
bricii a reușit să înregistreze succe
se de seamă în îndeplinirea ritmică 
a prevederilor de plan, în ridicarea 
continuă a performantelor mașinilor 
și agregatelor. în sporirea competi
tivității acestora. Astfel, toti indica
torii pentru actualul cincinal au fost 
de pe acum realizați și depășiți, in
clusiv producția netă și sarcinile la 
export In perioada care a trecut din 
acest cincinal, producția întreprinde
rii a crescut, față de anul 1975, 
de circa patru ori, iar exportul 
s-a dublat. Aproximativ jumătate 
din producție este destinată ex
portului. fapt ce confirmă atentia de 
care se bucură pe piața externă pro
dusele purtind marca acestei unități. 
Printre cele aproape 30 de țări în care 
se livrează mașini-unelte și agregate 
realizate aici, pe un loc de frunte se 
situează Republica Democrată Ger
mană. Este subliniată, de asemenea, 
buna colaborare statornicită între în
treprindere. institutul de cercetare de 
profil de pe platformă și întreprin
deri și institute similare din Republi
ca Democrată Germană.

Conducerea întreprinderii invită 
pe distinșii oaspeți să viziteze prin
cipalele hale de fabricație.

Tovarășul Erich Honecker s-a oprit 
în fața a numeroase mașini și suban- 
samble. a stat de vorbă cu proiec
tanta și constructorii acestora, a ce
rut lămuriri în privința performan
telor și a domeniilor de utilizare. Au 
reținut atentia distinsului oaspete 
mașina de alezat și frezat de inaltă 
tehnicitate, moderna mașină de pre
lucrat diferite piese de mare gabarit 
pentru mașini-unelte, centrul de pre
lucrat automatizat, capabil să execute 
55 de operații, diverse instalații și 
aparatură electronică pentru acțio
narea mașinilor-unelte. O deosebită 
impresie face strungul carusel de 
16 m — mașină-gigant de tehnici
tate deosebită, care se realizează 
doar in cîteva țări.

Tovarășul Erich Honecker apreciază 
că aceste realizări pot deschide 
noi perspective amplificării colabo
rării și cooperării dintre România și 
R.D. Germană in domeniul mașinilor- 
unelte.

Gazdele informează, de asemenea, 
că unele din utilajele aflate in do
tare sint realizate de întreprin
deri din Republica Democrată Ger
mană. Specialiști ai institutului de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică de profil înfățișează la rin- 
dul lor realizări ale acestui colectiv.

Conducerea acestei unități de cer
cetare prezintă 'unele produse. în
deosebi aparate de măsură și con
trol realizate în cooperare cu insti
tute din Republica Democrată Ger
mană. Tovarășul Erich Honecker se 
interesează de rezultatele acestei co

neoeolonialismului. 
apartheidului A 

de asemenea, vo-

în Europa sau cel puțin să amine 
realizarea acestei hotăriri si să se 
treacă ia tratative pentru realizarea 
unui acord privind eliminarea rache
telor și armamentelor nucleare.

In același timp, a fost evidențiată 
importanta lichidării subdezvoltării și 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale, bazată pe deplină e- 
galitate si echitate, care să ducă la 
dezvoltarea mai rapidă a tuturor sta
telor, șl îndeosebi a celor rămase in 
urmă, să asigure stabilitatea econo
mică mondială. A fost relevată in 
aceăt sens necesitatea pregătirii te
meinice a sesiunii speciale a Adună
rii Generale a O.N.U din acest a.i 
consacrate problemelor noii ordini 
economice mondiale.

S-a apreciat că solutionarea justă 
și durabilă a marilor probleme care 
confruntă omenirea nu mai este po
sibilă. în zilele noastre, fără partici
parea. in condiții de deplină egali
tate. a tuturor statelor, indiferent de 
orindulrea lor socială.

Tovarășii Nicolae Ceausescu si 
Erich Honecker au reafirmat hotă- 
rirea României si R-D. Germane de 
a întări solidaritatea si colaborarea 
cu țările in curs de dezvoltare, cu 
țările nealiniate, cu popoarele care 
luptă împotriva imperialismului, co
lonialismului si 
a rasismului si 
fost exprimată. _  ________  . _
ința Partidului Comunist Român și 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. a României si R.D. Germane de 
a conlucra tot mai sirius ne plan in
ternațional. de a contribui. împreună 
cu celelalte țări socialiste, cu toate 
forțele progresiste, antiiranerialiste. 
lă triumful cauzei destinderii si păcii, 
la înfăptuirea idealurilor de libertate, 
independentă și progres ale po
poarelor.

In cursul convorbirilor a fost sub
liniată hotărîrea Partidului Comunist 
Român si Partidului Socialist Unit 
din Germania de a acționa în conti
nuare pentru întărirea solidarității si 
colaborării dintre partidele comuniste 
si muncitorești. în lupta pentru pro
gres social si pace în lume, pen- . 
tru triumful cauzei independentei si 
libertății popoarelor, pentru socialism.

Exprimînd satisfacția pentru carac
terul fructuos al convorbirilor purta
te. precum si convingerea că ele vor 
contribui la dezvoltarea si mai pu
ternică a relațiilor prietenești si co
laborării multilaterale dintre parti
dele. țările si popoarele noastre, to
varășii Nicolae Ceausescu si Erich 
Honecker au hotărît să intensifice 
contactele si schimburile de păreri :— 
inclusiv la nivelul cel mai înalt — 
atît în ce privește problemele rapor
turilor bilaterale, cit si conlucrarea 
pe arena mondială.

In numele Comitetului Central al 
P.S.U.G.. Consiliului de Stat si al 
Consiliului de Miniștri ale R.D. G., al 

■său personal, toyarăsul . Erich Ho- 
■ necker a invitat o delegație fife partid 

Si de stat a Republicii1 Socialiste 
România. condusă de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, să facă o vizită de 
prietenie in Republica Democrată 
Germană. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

Convorbirile au decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie, de stimă 
Si înțelegere reciprocă.

laborări și își exprimă dorința ca 
conlucrarea dintre specialiștii din 
R. D. Germană și România in acest 
domeniu, precum și în alte sectoare 
de activitate să se lărgească in viitor.

Ca de fiecare dată cînd se află în 
mijlocul colectivelor de oameni ai 
muncii, și de această dată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a discutat cu spe
cialiștii întreprinderii, cu conducerea 
ministerului de resort probleme le
gate de îndeplinirea planului, de re
alizarea importantelor sarcini ce re
vin. unității in actualul cincinal și in 
perspectivă. Secretarul general al 
partidului, apreciind rezultatele obți
nute de acest destoinic colectiv, i-a 
recomandat să acorde atenție in con
tinuare sporirii producției de mașini- 
unelte grele, accelerării procesului de 
dotare a acestora cu comenzi elec
tronice și hidraulice, sisteme de mare 
productivitate, extinderii fabricației 
de subansamble sudate în locul celor 
turbate, în vederea reducerii greutății 
si a costului mașinilor-unelte. în ace
lași' timp, a cerut centralei industriale 
de resort să întreprindă măsuri pen
tru trecerea mai rapidă la înfăptuirea 
programului de tipizare a subansam- 
blelor și la realizarea. în această con
cepție, a liniilor si mașinilor-agregat.

împărtășind impresiile din această 
vizită, tovarășul Erich Honecker a 
consemnat în cartea de onoare a în
treprinderii : „Am luat cunoștință cu 
mare interes de procesul de lucru al 
întreprinderii de mașini-unelte și 
agregate din București. Ne folosim de 
acest prilej pentru a felicita pe oa
menii muncii pentru rezultatele deo

1
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Dineu oficial
desfășurat intr-o ambianță

de stimă și
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republitii 
Socialiste România, și tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane, s-au reîntîlnit, 
după convorbiri, în cadrul unui dineu, 
care s-a desfășurat în aceeași ambi- 

sebite obținute. Produsele întreprin
derii dumneavoastră se bucură de un 
bun renume și in republica noastră. 
Dorim comuniștilor și tuturor oame
nilor muncii din întreprindere mari 
succese in viitor pentru întărirea 
multilaterală a Republicii Socialiste 
România".

La incheierea vizitei, tovarășul 
Erich Honecker a adresat Conducerii 
întreprinderii felicitări pentru reali
zările și rezultatele obținute in co
laborarea și cooperarea cu întreprin
deri și institute de specialitate din 
Republica Democrată Germană, ex- 
primindu-și dorința ca in viitor aces
te. relații de conlucrare să se extindă 
in folosul reciproc.

El a oferit drept amintire colecti
vului întreprinderii o tapiserie re- 
prezentind portretul lui Ernst Thăl-

Depunerea unei coroane
Tovarășul Erich Honecker, secretar 

general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, a 
depus, joi dimineața, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

împreună cu înaltul oaspete au ve
nit să aducă un pios omagiu celor 
care au luptat pentru înaltele idea
luri ale poporului român membrii 
delegației de partid și de stat a Re
publicii Democrate Germane, tova-

prietenie
anță de caldă prietenie, stimă și în
țelegere reciprocă.

La dineu au participat tovarășii 
Ilie Verdeț, Gheorghe Oprea, Virgil 
Cazacu, Nicolae Constantin, Ștefan 
Andrei, alte persoane oficiale române.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Willi Stoph, Gunter Mittag, 
Gerhard Weiss, Oskar Fischer, cele
lalte persoane oficiale din delegația 
R. D. Germane.

mann, erou al clasei muncitoare ger
mane.

După vizita la întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate București, 
coloana oficială a străbătut cartierele 
Titan și Pantelimon, una din cele mai 
moderne zone ale Capitalei, unde au 
fost date in folosință, în ultimii ani, 
zeci de mii de apartamente. Nu
meroși bucureșteni. aflati pe traseul 
străbătut de coloana oficială, au ova
ționat cu căldură pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, mani- 
festindu-și bucuria și satisfacția pen
tru noul dialog la nivel înalt intre 
România și R. D. Germană.

Desfășurată într-o atmosferă de 
caldă prietenie, această vizită a pri
lejuit o nouă manifestare a senti
mentelor de prietenie ce leagă cele 
două țări și popoare.

răsii Willi Stoph. Giinter Mittag, Ger
hard Weiss, Oskar Fischer.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, general-colonel Vasile Milea, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, gene
rali și ofițeri superiori.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Berlin.' Gheorghe Tache, și 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești. Siegfried Bock, precum și 
membri ai Ambasadei R.D. Germane 
in tara noastră.

(Urmare din pag. I)

țările si popoarele

mitetului Politic Executiv, precum si 
de membri ai C.C. al P.C.R. si ai 
guvernului.

Un mare număr de cetățeni ai Ca
pitalei, aflati în piața si pe peronul 
gării. împodobită festiv cu drapelele 
de stat ale României și R.D. Ger
mane. au făcut o caldă manifestare 
de simpatie tovarășilor Nicolae 
Ceausescu si Erich Honecker, ovatio- 
nind îndelung si aclamind pentru 
prietenia și colaborarea multilaterală 
dintre partidele, 
noastre.

La Sinaia, pe 
orașului se aflau 
conducători de partid si de stat. înca
drate de drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România si Republi
cii Democrate Germane. Pe o mare 
pancartă era înscrisă. in limbile 
română și germană, urarea: ..Trăiască 
prietenia frățească si colaborarea 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană!".

frontîspiciul gării 
portretele celor doi

Festivitatea înmînării cheii orașului București
Joi dimineața, la Palatul Primă

verii. tovarășului Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate Ger
mane. i s-a inminat. intr-un cadru 
festiv, cheia orașului București.

La festivitate a participat o de
legație a Consiliului popular al mu
nicipiului BucureștL condusă de to
varășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

Au luat parte tovarășii Willl Stoph, 
Giinter Mittag. Gerhard Weiss. 
Oskar Fischer, alte persoane oficiale 
din R.D. Germană.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Berlin si ambasadorul 
R.D. Germane la București

Adresindu-se tovarășului Erich 
Honecker, tovarășul Gheorghe Pană 
a arătat — subliniind ospitalitatea 
si căldura cu care cetățenii orașu
lui București au întîmpinat pe inal- 
tii soli ai Republicii Democrate Ger
mane — că relațiile de prietenie și 
colaborare, in continuă dezvoltare, e- 
xistente intre partidele, țările si po
rtuarele noastre sint puternic stimu
late si amplificate de intîlnirile din
tre conducătorii de partid si de stat 
ai celor două țări. El â rugat pe 
înaltul oaspete. în numele locuito
rilor . Capitalei Republicii Socialiste 
România, să primească cheia orașu
lui București, ca simbol al înaltei 
stime acordate comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din Republica De
mocrată Germană. Totodată, a trans
mis tovarășului Erich Honecker cele 
mai calde urări de sănătate și fe
ricire. iar cetățenilor brasului Berlin 
urări de prosperitate și bunăstare 
din partea oamenilor muncii din Ca
pitala României socialiste.

Mulțumind cordial, tovarășul Erich 
Honecker a spus :

de flori
Pe platoul din fața monumentului 

se aflau, de asemenea, un mare nu
măr de cetățeni ai Capitalei.

La sosirea înaltilor oaspeți, o com
panie militară a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Democrate Germane.

După depunerea coroanei de flori, 
asistenta a păstrat un moment de re
culegere.

La incheierea solemnității, perso
nalitățile din R. D. Germană și cele 
române au primit defilarea gărzii de 
onoare.

a®

Sosirea la Sinaia
O gardă militară, formată din vî- 

nători de munte, a prezentat onorul.
La coborirea din tren, tovarășii 

Nicolae Ceausescu si Erich Honecker 
au fost întîmpinati de tovarășul Ion 
Ciroei. prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R.. președin
tele consiliului popular județean, care 
le-a adresat , călduroase cuvinte de 
buri venit. ’

In semn de înaltă cinstire, de caldă 
ospitalitate, un bătrîn localnic, un 
grup de tineri si tinere in costume 
populare au invitat pe tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Erich Honecker 
să guste din tradiționala pline si sare, 
din plostile cu vin. Pionieri si șoimi 
ai patriei le-au oferit, la rîndul lor. 
buchete de flori.

Pe peron si ne platoul din fata 
gării, numeroși locuitori al frumoa
sei stațiuni de pe Valea Prahovei au 
venit să salute pe cei doi conducă
tori de partid si de stat, purtind por
tretele tovarășilor Nicolae Ceausescu 
si Erich Honecker, stegulete ale

„Văd și eu în predarea acestei chei 
un simbol al relațiilor noastre prie
tenești. Sintem ferm convinși că vi
zita noastră în frumoasa dumneavoas
tră țară, in frumosul dumneavoastră 
oraș va contribui la adinclrea pe mai 
departe a relațiilor dintre partidele, 
statele și popoarele noastre.

Bucureștiul este un oraș frumos. 
Acum 31 de ani am avut prilejul, 
pentru prima dată, să vizitez capitala 
dumneavoastră. Și atunci mi-a plă
cut Bucureștiul. Și nu numai Bucu
reștiul ca oraș, dai’ și oamenii. Astăzi 
constat că orașul a devenit și mai 
frumos. Acesta este meritul oameni
lor myncii, sub conducerea partidu
lui, a Comitetului Central și a tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Și dumneavoastră, pe bună drepta
te, ați remapcat că vizita noastră va 
deschide o etapă nouă pentru extin
derea in continuare a relațiilor din
tre țările noastre.

Vreau să subliniez că sintem foar
te impreșjoițați de primirea cordială 
pe care ne-au oferit-o cetățenii 
Bucureștiului. Vedem în aceasta o 
expresie a faptului că dumneavoas
tră, comuniștii români, și noi, comu
niștii din R. D. Germană, acționăm, 
pe baza comună a marxism-leninis- 
mului, pentru înflorirea țărilor noas
tre.

Se poate constata că aici, la Bucu
rești, bate inima țării frățești. Româ
nia, care, sub conducerea Partidului 

României si R.D. Germane, eșarfe 
multicolore. S-a scandat cu însufleți
re „Ceausescu — Honecker!", din- 
du-se expresie deplinei satisfacții 
fată de noua întâlnire dintre cei doi 
conducători de partid si de stat, pen
tru rodnicia convorbirilor purtate, 
care vor marca un nou si important 
moment în dezvoltarea si întărirea 
continuă a bunelor relații dintre 
partidele, țările, si popoarele noastre.

■ Tovarășii Nicolae Ceausescu si 
Erich Honecker au răspuns cu căldu
ră acestor manifestări de simpatie.

Coloana de mașini s-a îndreptat 
spre reședința rezervată înaltilor 
oaspeți. De-a lungul traseului s-a 
regăsit aceeași atmosferă însuflețită. 
Locuitori ai orașului si. împreună cu 
ei. numeroși oameni ai muncii aflati 
la odihnă au făcut o entuziastă pri
mire. aclamînd pe cei doi conducă
tori de partid si de stat, ovationind 
pentru prietenia dintre cele două 
tari socialiste.

Comunist Român, edifică, construieș
te societatea socialistă multilateral 
dezvoltată. Frumosul dumneavoastră 
oraș este un exemplu pentru rezulta
tele, pentru succesele obținute de 
România socialistă, spre binele po
porului și pentru un viitor fericit.

Mulțumindu-vă pentru salutările 
din partea comuniștilor români și ce
tățenilor Bucureștiului, nu vreau nu
mai să vă mulțumesc, ci vă rog in 
același timp să transmiteți comuniș
tilor, tuturor cetățenilor Bucureștiu
lui, care ne-au intimpinat cu o 
inimă așa de deschisă, salutările 
noastre cele mai cordiale. Și vă 
dorim dumneavoastră și tuturor cetă
țenilor Bucureștiului noi succese in 
realizarea hotărîrilor celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, pentru ca minunatul 
dumneavoastră oraș să se întărească 
și să se dezvolte și mai mult, spre bi
nele cetățenilor lui. Este o sarcină 
frumoasă să stai în fruntea unui ase
menea oraș.

In acest sens, încă o dată vă mul
țumesc cordial pentru cheia orașului 
București pe care mi-ați înmînat-o 
astăzi. Am să mă folosesc de această 
cheie ori de cite ori va fi posibil !“

In încheierea solemnității, tovară
șul Erich Honecker s-a întreținut 
într-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie cu delegația consiliu
lui popular municipal.

(Agerpres)
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• fAPTUL
DIVERS
Adevărații artiști 
nu imbătrinesc 
niciodată

Un adevăr confirmat si de ac
torii pensionari ai Teatrului Na
țional din Iași. Artistul emerit 
Ion Lascăr. artiștii Constantin 
Sava, Constantin Cadeschi, Mi
hai Grosaru și alții au avut 
inspirata idee de a alcătui o 
trupă de teatru a pensionarilor. 
Dar cum numai numele și... re- 
numele lor nu erau de aiuns, ei 
s-au apucat virtos de muncă și 
au reapărut in luminile rampei 
cu toată strălucirea talentului 
lor. Pină acum au susținut pes
te 20 de spectacole la Iași, Vas
lui, Pașcani, Tg. Frumos... De 
prisos să mat spunem că peste 
tot au făcut și fac „săli pline", 
fiind aplaudați la scenă des
chisă !

Ingeniozitate 
de buni 
gospodari

Odată cu venirea verii, coope
ratorii din comuna Dobrin, ju
dețul Sălaj, și-au dus vitele, ca 
de obicei, la locurile anume 
amenajate pentru pășunat. In 
urma vitelor, grajdurile au ră
mas goale. Si goale stau pină la 
toamnă. „Dar de ce să stea 
goale ? N-ar putea să ne fie de 
alt folos ?“ — și-au spus gospo
darii. Si tot ei au găsit o soluție 
ingenioasă ! pină la revenirea 
vitelor, grajdurile să fie trans
formate în... ciupercării. Primul 
dintre ele a și fost însămințat, 
urmând să dea citeva producții 
succesive. Numai la o singură 
recoltare se vor obține venituri 
de 30 000 lei. Si asta, in condi
țiile in care întreaga muncă 
— atit cit e nevoie — o poate 
face (și o face) un singur om...
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Dacâ-i găsiți 
pe-acești 
pierde vara...

Constantin Moroșanu. vicepre
ședintele 
orașului 
inserăm 
caz mai 
provoacă 
ților. 
popular continuă 
procese-verbale de 
pentru călătoriile 
făcute cu trenuri pe toate rute
le de un aițume .Cpnfțgnfân. Șl.- „ 
lișteanu. De cite ori e prins, 
acesta se legitimează cu un, bu
letin de identitate de Xlb'inești, 
strada Vasile Alecsaudri nr. 2. 
La adresa respectivă a existat 
cindva un imobil, dar care a fost 
demolat de 8 ani și s-a înălțat 
pe același loc un bloc.

In ultimul timp, lui Siliștea- 
nu i s-au adăugat alți doi pier- 
de-vară : Stefan Mitacheu și 
Ilie Șerban. datornici cu amenzi, 
pentru aceleași plimbări cu 
trenul fără bilete. în valoare de 
mii și mii de lei...

Așadar, stimați ceferiști, înain
te de a întocmi cuvenitul pro- 
ces-verbal, cind îi găsiți pe-a- 

' cești plerde-vară...

Consiliului popular al 
Moinești, ne roagă să 
in rubrica noastră un 
puțin obișnuit, care 
mari greutăți autorilă- 

Pe adresa consiliului 
să sosească 
contravenție 
frauduloase

act
I iresponsabil
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Virgil Marin din comuna Si- 
nești (județul Vîlcea) a fost ales 
în funcția de președinte al 
cooperativei agricole din aceeași 
localitate. Oamenii care l-au 

■învestit cu încrederea lor isi pu
neau nădejdea in hărnicia, pri
ceperea și cinstea lui. Dar Virgil 
Marin a crezut ci, odată ajuns 
președinte, ist poate permite 
orice. In loc să-și vadă de tre
burile lui — și avea destule de 
făcut — V.M. pleca adeseori cu 
mașina personală la plimbare, 
dar nu oricum, ci în stare de 
ebrietate. Deunăzi, a accidentat 
foarte grav două fetițe, care nv 
au mai putut fi salvate. Acum 
președintele nu mai e președinte. 
Fiind arestat, urmează să apară 
in fața instanței de judecată.

Pe linie
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moarta
In stația C.F.R. Bacău zac de 

mai multă vreme 10 vagoane în
cărcate cu diferite mărfuri ex
pediate din Timișoara. Brașov, 
Galați si din alte localități din 
țară. Intre ele. vagonul cu nu
mărul 025550017815 staționează 
nedescărcat de o lună de zile. 
De ce nu se descarcă ? Nu se 
descarci-, pentru că nu vrea 
C.F.R.-ul. De ce nu vrea C.F.R.- 
ul 1 Nu vrea, pentru că numărul 
plombei de sigiliu nu se potri
vește cu cel din documentele de 
transport. Cine a aplicat respec
tiva „plombă1', care nu se potri
vește ? Cine altcineva, decit tot... 
C.F.R.-ul ? De unde si concluzia 
că nimeni altcineva decit tot 
C.F.R.-ul poate să dea cale li
beră. Un singur lucru mai 
buie lămurit: Cine schimbă 
cazul ?

tre
ma-
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Intransigență
La sfirșitul unui schimb 

lucru, la întreprinderea „Inte
grata" din Botoșani a avut loc o 
adunare „fulger" a oamenilor 
muncii. Motivul : punerea in 
discuție a doi tineri — Marian 
Dumitra și Gtcă Rusu — care 
furaseră in cursul nopții din 
unitate patru saci cu lină. Ho- 
tărirea oamenilor a fost unani
mă. intransigentă : celor doi 
făptași să li se desfacă imediat 
contractul de muncă și să răs
pundă în fata legii.

de
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Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteii^j

COLOANELE DE SUSȚINERE
ALE

...E ziua dării în folosință a pri
melor blocuri dintr-un nou ansam
blu de locuințe din Sibiu : strada 
Școala de înot — strada Lomonosov. 
Noii locatari vin să-i mai felicite o 
dată pe constructori (au mai făcut-o 
și in timpul lucrărilor).

— Recunoștința noastră față de 
constructori, ca și față de arhitecți 
șl proiectanți, e dublă — ne spune 
jurisconsultul Ioan Toda, care abia 
primise cheile apartamentului său. 
Au lucrat și repede, și bine. Așa 
cum au dovedit-o și Ia noile blocuri 
din Calea Dumbrăvii, nici aici n-au 
făcut rabat la calitate.

Privim înfățișarea de ansamblu a 
blocurilor și detaliile de construcție. 
Plastică arhitectonică atrăgătoare, 
conferită de placajele din cărămidă 
aparentă, punctate din loc în loc cu 
aticuri din țiglă-solzi, de ancadra
mentul alb din praf de piatră 
ferestrelor parterului, de 
și log iile cu parapeti 
diversificați și intr-un 
dern...

Dar înăuntru ? Oare 
sit gardu’ iar...

...Nu, înăuntru nu-i 
Tencuieli drepte ca 
ghiuri perfecte de 90 de grade, zu
grăveli care învăluie fiecare încăpe
re într-o lumină caldă, familiară, uși 
și ferestre îngrijit lucrate, vopsite 
in două și trei straturi, care le • dau 
o lucire alb-lăptoasă de email, in
stalații lucrate ca la carte, iată ce 
se poate spune despre lucrările de 
interior.

Unor cititori, imaginile de mai sus 
ar putea să le pară exagerate sau 
edulcorate ori. cel puțin, de excep-; 
ție. Nu este însă așa. Sînt imagini 
definitorii pentru munca, seriozitatea 
și talentul meșterilor întreprinderii 
județene de construcții-montaj Sibiu, 
întreprindere ce a sărbătorit recent 
30 de ani de la înființare.

Bineînțeles, nu vîrsta, sau nu nu
mai vîrsta colectivului explică suc
cesele. Există și alte 
precise ale renumelui de care 
bucură acest colectiv. înainte de a 
le analiza însă — considerîndu-le 
repere ale unei experiențe ce merită 
să fie avută in vedere — vom mai 
aminti cîteva date monografice.

Pornind „la drum" cu 105 con
structori, cu 20 roabe de lemn, două

al
balcoanele 

de închidere 
desen mo-

afară-i vop-
„leopardu"'. 

sticla, în un-

cauze foarte 
se

PRESTIGIULUI
autocamioane, un cazan de fiert bi
tum, 5 greble și citeva lopeți, 
I.J.C.M. Sibiu a aiuns astăzi o între
prindere mare și modernă, cu aproa
pe 5 000 constructori și care se min- 
drește cu darea în folosință în acest 
răstimp a peste 3 000 de obiective 
economice șl sociale. La scara geo
grafiei, ele alcătuiesc 
noul Mediaș, 
Mică, 400 de 
Zimnicea și 
nistrativ al acestui oraș reclădit etc.

Dar pe lingă acest aspect, este 
vorba de calitate. De o calitate ex
cepțională a lucrărilor, care ar fi de 
dorit pe toate șantierele, pretutin
deni in țară. O recentă analiză efec
tuată de comitetul oamenilor muncii 
a relevat că in ultimii cinci ani nu 
s-a înregistrat nici un caz de res-

noul Sibiu, 
noua Agnită, Copșa- 
apartamente în zona 

centrul politico-admi-

mîndresc astăzi Sibiul și Zimnicea ; 
la anii pe care-i are nu face parte 
din cei care au trebuit să „fure me
seria" ; a urmat toate cursurile ca
lificării și perfecționării și acum este 
unul din numeroșii oameni „numă
rul unu" ai întreprinderii, care pot 
executa orice lucrare. Exemplului 
său îi pot fi alăturate cele ale insta
latorului Dumitru Teodorescu, fie- 
rar-betonistului Francesc Szabo, zi
darilor Thomas Hann, Tudor Ariton, 
al șefilor de lot Ion Constantinescu, 
Zaharia Boita, al maistrului Victor 
Oprea. Grigore Leucă ș.a„ ale celor 
aproape 300 alți muncitori. și maiștri 
care, la recenta aniversare a în
treprinderii, au fost sărbătoriți pen
tru o vechime neîntreruptă de peste 
20 ani la I.J.C.M.

Din acest puternic impuls al pre

Din experiența constructorilor 
de locuințe sibieni

pingere sau de aminare a recepțiilor 
de locuințe. >

Ce factori au determinat formarea 
și, apoi, consolidarea acestui „cult al 
calității", pentru că, în cazul con
structorilor sibieni, acesta este ter
menul potrivit ? I

— Ca să rămînem 
constructorilor 
lișteanu, secretarul 
partid, președintele 
menilor muncii de la I.J.C.M. — aș 
spune că la temelia preocupărilor au. 
stat deopotrivă organizarea activită
ții întreprinderii — avînd azi șantie
re specializate, respectiv pentru 
structuri, pentru instalații și pentru 
finisaje — precum și 
sonalului muncitor.

Cercetînd situațiile 
statăm, într-adevăr, 
factorilor de resort de la I.J.C.M. 
pentru sporirea gradului de califica
re a personalului muncitor constituie 
nu o „vorbă frumoasă", ci o reali- 

' tate efectivă. Iată, dealtfel, dinaAii- 
ca absolvirii cursurilor și altor for
me de calificare:

in termenii 
ne spune Ion Să- 

comitetului de 
consiliului oa-

calificarea per-

existente, con- 
că preocuparea

Anul 1976 1977 1978 1979 estimat 1980
Numărul celor calificați 409 429 451 510 600

Acesta e însă doar aspectul „pri
mar" al respectului față de meserie. 
Aspectul următor este policalificarea 
în proporție de masă. La I.J.C.M. 
Sibiu sînt astăzi pește 500 muncitori 
policalificați, „cu hîrtie la mină", 
fierari sau instalatori cu calificare și 
ue sudori, dulgheri care sînt califi
cați și ca montatori de prefabricate 
ș.a.m.d. în fine, a treia „treaptă" ă 
aceleiași preocupări este adîncirea 
cunoașterii meseriilor. Din anul 1977

pină acum au promovat în categorii 
superioare de incadrare 826 munci
tori, iar peste 2 000 au absolvit cursu
rile de perfecționare.

Voința de a stărui, de a se afirma, 
de a ridica mereu ștacheta cunoștin
țelor, trăsătură a mîndriei profesio
nale, este proprie celor mai multi 
constructori sibieni. Menționăm, ca 
exemplu, pe dulgherul Matei Ecken- 
reiter, care a pus umărul la ridica
rea multor construcții cu care se

/ A

Ia această ^tapă 4 ..anu
lui, în care „febra" exa
menelor dt bacalaureat și 
a concursurilor de admite
re ii cuprinde nu numai 
pe cei implicați direct ia 
aceste evenimente — pe e- 
levi — ci si pe cei apro
piat! lor. in primul rind pe 
părinți, a vorbi și a scrie 
despre orientarea, școlară și 
profesională mi se pare fi
resc și necesar. în com
plexul de factori și acțiuni 
menite să ajute tînăra ge
nerație în alegerea profe
siunii, a viitorului loc de 
muncă, familia ocupă, din 
motive lesne de înțeles, un 
loc preponderent

Fără îndoială, cei mai 
mulțl părinți sînt mulați de 
intenții nobile în alegerea 
unei școli sau a unei profe
sii pentru fiul sau fiica lor. 
Exemplul personal al pă
rintelui în exercitarea pro
priei meserii. încurajarea 
unor aptitudini reale pen
tru tehnică sau pentru alt 
domeniu de activitate ale 
copilului sau tinărului pot 
constitui și, de regulă, con
stituie îndemnuri din cele 
mai convingătoare. De mul
te ori insă, buna intenție 
Si buna credință ale părin
ților sînt tocmai sursele u- 
nor greșeli iavorite chiar și 
din prea marea dragoste Pe 

'care o poartă copiilor lor.
Există o «categorie de pă

rinți care-și consideră co
piii mai, copii decit sînt in 
realitate^ Alegind viitoarea 
scoală sau viitoarea profe
siune in locul fiului sau fii-

pro-

pri- 
care 
pro- 
ma-

ocupărilor pentru calificarea oameni
lor o altă pîrghie a progresului a 
început să funcționeze din plin la 
I.J.C.M. Este vorba de introducerea 
cu curaj a noului în producție, a 
noutăților tehnice și tehnologice, 
trăsătură în jurul căreia au început 
să graviteze tot mai multe idei, 
puneri și măsuri.

— Ne-am îndreptat atenția in 
mul rind către acele tehnologii 
să asigure în paralel creșterea 
ductivității muncii, economii de
teriale. ca și îmbunătățirea calității 
lucrărilor — ne spune ing. Dan Vasu, 
directorul întreprinderii. Apăruse, 
bineînțeles, problema găsirii unor 
noi tehnologii de turnare a șapelor 
de beton din apartamente. Tehnolo
gia folosită ani și ani de-a rîndul 
necesita un consum mai mare de ci
ment și o întreagă echipă de oameni 
pentru realizarea ei, producînd de 
obicei multe denivelări. După o te
meinică pregătire am experimentat 
cu succes noua tehnologie, a șapelor 
autonivelatoare, realizate în colabo
rare cu Institutul de cercetări pen
tru construcții — ÎNCERC. O vom 
generaliza la toate apartamen
tele. Este o tehnologie prin care re
zultă o economie importantă de ci
ment, o reducere cu 33 la sută a tim
pului de execuție, „cîștigarea" a 12 
oameni calificați (care au putut fi 
transferați la alte 
cere simțitoare a 
pătrat de planșeu 
pardoseli „calde", 
protecție fonică, cu o planeitate per
fectă.

Convinși pe deplin de faptul că nici 
un bloc de locuințe nu este făcut... pro
vizoriu, constructorii sibieni și-au 
sădit de mult in inimă sentimentul 
responsabilității pentru lucrul bine

operații), o redu- 
sarcinii pe metru 
și obținerea unei 
cu o mai bună

Intre vocație si
A A

ce e . râu. .iar nivelul său 
de instruire poate fi su
perior celui al părinților. 

. Dar, în asemenea situații 
de importantă hotăritoare 
pentru viata lui, simte ne
voia unui sfat, a unui în
demn. a unui 
afară". Si cine 
apropia ti. cei 
„consilieri de 
nu părinții ?

Există și părinți care a-

cai tor. chiar fără a-i con
sista; motivează : „Ce știu 
ei ? Sînt încă copii, nu ju
decă I". Acești părinți uită, 
cînd fac o asemenea afir
mație. că de fapt, „copilul" 
are 18 ani. că și-a dobîn- 
dit, juridic si psihologic, 
maturitatea, că a studiat fi
lozofia, economia politică si 
chiar psihologia. intr-un 
cuvint are tot ce-i este ne
cesar pentru a putea parti-

sprijin „din 
sînt cei mai 
maî sinceri 
viață" dacă

Imagine din modernul cartier de locuințe „HipodromSibiu.

tehnicfăcut. Controlul
venit o altă premisă a 
cendente a calității lucrărilor.

— Desigur, controlul tehnic de 
litate interfazic nu este o noutate 
pe nici un șantier — ne-a spus ing. 
Isaia Popa, șeful compartimentului 
C.T.C. al întreprinderii. La noi însă 
are un pronunțat caracter preventiv 
și se efectuează în tot cursul zilei, 
prin rotație, la fiecare punct de lu
cru. Să luăm, de exemplu, lucrările 
de structură. Aici, controlorul teh
nic, împreună cu șeful de lot, cu 
maistrul și șeful de echipă, verifică 
și analizează, ca să spun așa, „ca la 
microscop", calitatea tuturor lucrări
lor care urmează a deveni ascunse. 
Nu scapă atenției nici îmbinările su
date ale structurilor de prefabricate, 
nici poziționarea armăturilor, nici 
calitatea betoanelor. Dealtfel, pentru 
controlul tuturor materialelor puse 
in operă la betoane, laboratorul nos
tru prelevează zilnic tot felul de 
probe. Dar controlul se efectuează 
zilnic și stăruitor, inclusiv la finisa
je. Am spune că baremul exigenței 
pretinse fiecărui muncitor corespun
de devizei': „mai bine decit pentru 
propria casă"...

...Dacă se poate spune așa. Inăl- 
țînd casele — doar juridic vorbind, 
ale „altora" — constructorii sibieni 
știu, și probează că știu, că înalță, 
cu demnitate, probitate, cu respect 
fațăjde meseria lor, spații din „casa 
cea mare" a lor, a noastră, a tuturor.

sever a 
evoluției

de- 
as-

ca

Nicolae BIWJAN 
corespondentul „Scînteii

„carieră7
face o facilitate. Oricit aș. 
cheltui,' vreau să facă o fa
cultate I". Acești părinți nu 
se întreabă dacă și' l’iul lor 
ar vrea să facă acea facul
tate. dacă are pregătirea 
necesară, dacă are aptitu
dini pentru o astfel de mun
că. Uneori, copiii unor ase
menea părinți reusesc să 
facă fată concursului de 
admitere. dar facultatea de
vine apoi un chin. iar. dacă

OPINIi PRIVIND ORIENTAREA ȘCOLARĂ 
Șl PROFESIONALĂ A ELEVILOR

stabilirea pronriu- 
destin. Alti părinți 
„eu îl îmbrac, eu îl 
ca atare eu hoti-

cipa la 
lui său 
susțin : 
hrănesc, 
râse ce să fie si ce să nu
fie !“. Chiar asa. stimati 
părinți ? Dar personalitatea 
lui. sentimentele. aspira
țiile si dorințele lui nu mai 
valorează nimic în fata 
dumneavoastră ?

La polul opus se află o 
altă categorie de părinți, a 
„neutrilor" Aoeștia se com
plac in situația de neames
tec in treburile coniilor, 
motivîndu-și atitudinea : 
„Este destul de mare ca să 
poată judeca ce face". Cite 
unul mai adaugă : „are mai 
multă școală decit mine, ce 
S&-1 mai invăt eu ?“. Fără 
îndoială că la 18 ani. tî- 
nărul este destul de matur 
pentru a sti ce e bine și

leg pentru fiul sau fiica lor 
o profesiune pe care via
ta (greutățile materiale, 
războiul etc.) i-a îmoiedi- 
cat, la vremea lor, să o a- 
leagă. să o practice. „Eu 
nu am putut să mă fac me
dic — spunea cu nostal
gie in glas un părinte 
ia o ședință dedicată orien
tării școlare și profesiona
le a elevilor — dar vreau 
ca fiica mea să facă me- 
dicina". „Dar fiica dv. nu 
are inclinatie pentru așa 
ceva" — încerca diriginta 
să-l lămurească. „Nu mă 
interesează altă meserie" — 
replica hotărit părintele. 
Alti părinți fac din alege
rea profesiunii pentru pro
priul lor fiu o problemă de 
ambiție. „Vreau să-i arăt 
lui cutare (de obicei prie
ten) că și fiul meu poate

nețărmurită 
îi face pe unii 
considere că

o termină, profesiunea va 
fi un calvar.

Dragostea 
jpentru copil 
-părinți să
principala calitate a profe
siunii pe care trebuie să o 
aibă fiul (fiica) lor este... 
comoditatea. O profesiune 
comodă (curată, aproape 
de casă, care nu cere e- 
forturi etc.) este ceea ce-și 
doresc acești părinți. Si 
luptă pentru acest „ideal", 
avînd uneori adversar chiar 
propriul fiu care, cunoscin- 
du-și forțele și aptitudini
le, vrea o profesiune pe mă
sura lui, „măsură" care nu 
se potrivește cu cea a pă
rinților. Dacă in sprijinul 
tinărului vin dirigintele, 
organizația de tineret si co

legii de multe ori. părin
tele pierde această „bătă
lie pentru călduț", spre de
zolarea lui, dar spre noro
cul copilului și spre ade
vărata lui fericire.

M-am oprit cu bună 
Stiintă și cu bună intenție 
la cazuri extreme. Nu pen
tru că ar fi tipice — cum 
se obișnuiește a se spune — 
ci fiindcă sînt pernicioase 
atit pentru cei ce cad vic
timă unor asemenea men
talități, cit si pentru so
cietatea noastră ca atare. 
Sensibilizarea conștiințelor 
fată de aceste posibile gre
șeli o insotim de puncta
rea 
care 
dere 
dau _______
propriilor lor copii : dorin
țele, aspirațiile și idealu
rile lor. puse de acord cu 
capacitățile acestora (cu
noștințe. deprinderi, aptitu
dini) și, toate acestea, sub
ordonate cerințelor Societă
ții si epocii în care trăim 
și în care vor munci co
piii noștri. Astfel, sfatul 
nostru, al părinților, va fi 
sincer, competent și rea
list. procurindu-le bucurie 
Si adevărata fericire copii
lor : fericirea de a fi utili 
societății noastre socialiste.

adevăratelor criterii 
ar trebui avute în ve
de către părinți cînd 
un sfat de orientare

Conf. dr. 
Ion DRAGAN
Universitatea 
din Timișoara

Personalitatea unui ansamblu
ORCHESTRA SIMFONICĂ

DIN

de 
a- 
în

filoane 
auten- 
si re

Un fericit prilej, 
acela al colocviului 
„Pledoai-ii pentru fol
clorul autentic", coloc
viu susținut de" curind 
in județul Satu Mare 
(acțiune coordonată de 
Colegiul criticilor mu
zicali de pe lingă Aso
ciația oamenilor 
artă) — a atras 
tentia. o dată
plus, asupra persona
lității pregnante a u- 
nuia dintre cele mai 
valoroase colective 
simfonice ale tării. în 
frumoasa si deosebit 
de înzestrata. din 
punct de vedere acus
tic. sală în care-si des
fășoară munca de zi cu 
zi. orchestra simfoni
că sătmăreană a sus
ținut un pilduitor con
cert de muzică româ
nească. concert ce a 
etalat creații datorate 
lui Paul Constantines
cu. Sabin Pautza. Cor- 
neliu Dan Georgescu 
Si Anton Zeman, opu
suri ce fructifică în 
chip organic 
ale folclorului 
tic. vitalitatea
bustetea acestuia, ca
pacitatea de portreti
zare a unor perma
nente spirituale ale 
oamenilor acelor locuri.. 
urmași demni ai daci
lor liberi. Important 
ni se pare făptui că a- 
ceste aspecte pot fi 
urmărite in creațiile 
compozitorilor noștri 
apartinînd unor gene
rații diferite. intr-o 
continuitate firească a 
demersului componis
tic abordarea pito- 
resc-descriptivă sau 
rapsodică de tratare 
a folclorului face loc 
unei viziuni de struc
turare. de elaborare 
prețioasă a discursului 

(^muzical. Sînt aspecte

t
PROGRAMELE 1 ȘI I

SATU MARE
pe care colectivul sim
fonic sătmărean le-a 
înțeles si le-a eviden
țiat valoric cu străda
nia migalei lucrului 
bine făcut, bine con
struit ; mă refer la 
claritatea si consisten
ta sonorității de an
samblu. la maleabili- 
tatea si suplețea aces
teia. la sensul artiza
nal al cizelării, pe dea
supra căreia se ridică 
valoarea si semnifica
ția adevăratei arte.

Important este și fap
tul că întregul colec
tiv al instrumentiști
lor. în mare parte ti
neri — recent absol
venți ai conservatoa
relor din tară — au se
sizat natura 
efort ; în acest 
merit special 
dirijorului 
Cristescu. protagonistul 
concertului si condu
cătorul orchestrei de 
cameră, acest nucleu 
valoric esențial pe care 
se sprijină realizările 
actuale ale întregului 
colectiv simfonic săt
mărean. Iar strădania 
si pasiunea exempla
ră a conducătorului 
orchestrei de- cameră 
se completează în chip 
fericit cu dăruirea, cu 
abnegația, cu care di
rectorul artistic al or
chestrei. Ștefan Gre- 
goroviciu, se preocupă 
de destinele acestui 
colectiv simfonic.

Fiecare membru al 
orchestrei împărtășeș
te. fără îndoială., con-

Transmisiuni directe
în jurul orei 16,00 — Solemnita

tea semnării documentelor oficia
le dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană

In jurul orei 16,30 — Mitingul 
prieteniei

In jurul orei 18,30 — Ceremonia 
plecării delegației de partid și de 
stat a Republicii Democrate Ger
mane

PROGRAMUL 1
19,00 Telejurnal • 13 ani de istorie nouă 

a patriei. împliniri ale prezentului 
19,90 O Românie cum n-a fost nidcînd. 

Emisiune de versuri

acestui 
sens un 

revine 
Mircea

vingerea că acest colec
tiv simfonic continuă 
o veche si valoroasă 
tradiție ; am în vede
re primele initiative 
ale activității simfo
nice. initiative ce a- 
partin începutului de 
secol, apoi Asociația 
de muzică și cîntări 
„Vasile Lucaciu". ce a 
ființat încă în secolul 
trecut, bogata tradiție 
corală, memoria de 
neșters a concertelor 
pe care le-au susținut 
aici George Enescu, 
Bela Bartok. 
Oistrach etc.
deceniu se desfășoară, 
anual. manifestarea 
„Zilele muzicale săt
mărene". iar pentru 
toamna acestui an se 
pregătește o suită de 
„concerte de concerte", 
festival în care vor 
evolua tineri interprețl 
ce se afirmă actual
mente în peisajul mu
zical național. La a- 
ceasta se adaugă acti
vitatea neobosită de 
promovare a creației 
românești și universa
le în comunele si ora
șele învecinate, acolo 
unde susțin 
permanentă.

Orchestra 
și orchestra 
ră din Satu Mare, for
mații distinse cu pre
miile II și III la Fes
tivalul national „Cîn- 
tarea României" ; co
lective simfonice vigu
roase și tinere, pasio
nate în munca ce-o 
depun, printre prime
le colective ale tării 
evidențiind rezultate 
pilduitoare nu numai 
pe plan local, ci si pe 
plan national.

David 
De un

stagiune

simfonică 
de came-

Dumitru 
AVAKIAN
________________

19,40 La ordinea zilei în economie. Pro
ducția fizică și necesitatea orga
nizării mai bune a muncii Repor- 
taj-anchetă

20,00 Film artistic : „Zile din trecut". 
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor spaniole. Cu : Mari sol, 
Gustavo Berger, Antonio Iranjos. 
Regia : Mario Camus

21,4’5 Sărbătoarea bujorului 
populară
La zi in agricultură 
Telejurnal

muzică

32,00
22,10

19,00

19,30

22,10

PROGRAMUL 2
Telejurnal • 13 ani de Istorie nouă 
a patriei. împliniri ale prezentului 
Concertul Filarmonicii ..George 
Enescu". Gong final al stagiunii 
1979—.imo. Transmisiune directă de 
la Ateneul Român. In program 
lucrări de Brahms. Enescu. Ravel. 
Dirijor : Isaac Karabtchewskl. So
list : Varujan Cozighian. In pau
ză : „Scena muzicală internațio
nală"
Telej urnal

CUM SÎNT SOLUȚIONATE SCRISORILE OAMENILOR MUNCII?
Măsuri concrete 

sau numai 
intenții 

frumoase ?
Virgil Ștefan din sa

tul Drăghici. comuna 
Mihăiești, județul Ar
geș, împreună cu alți 
cetățeni din această lo
calitate, a adresat re
dacției o scrisoare în 
care semnala că din 
cauza unor alunecări 
de teren le sînt ame
nințate gospodăriile. Ei 
solicitau sprijinul re
dacției pentru ca, în 
cadrul lucrărilor de 
consolidare a terenuri
lor ce se desfășoară în 
comună, să fie cu
prinsă și zona în care 
se afiă locuințele lor, 
precum și drumul co
munal — grav dete
riorat în punctul „Lun- 
guri".

Răspunzindu-ne la 
scrisoare. Comitetul 
Executiv ai Consiliu
lui popular al jude
țului Argeș ne-a co
municat, la sfirșitul 
lunii aprilie a.c„ un 
răspuns întocmit de 
șeful secției arhitectu

ră și sistematizare, 
din care rezultă masu
rile adoptate pentru 
înlăturarea daunelor 
produse de alunecările 
de teren și prevenirea 
altor degradări. Se 
menționa astfel, între 
altele, că s-a dispus 
regularizarea scurgeri
lor de apă, prin săpa
rea unor șanțuri de 
colectare ; plantarea 
unor arbori și arbuști 
în zona afectată de 
alunecare pentru mai 
buna consolidare a te
renului ; repararea 
drumului între punc
tele în care au anărut 
denivelări, pentru a fi 
redat din nou circula
ției ; montarea unor 
stîlpi de la rețeaua e- 
lectrică pe un alinia
ment care să nu fie 
afectat de alunecările 
de teren. In răspuns 
se preciza că aceste 
măsuri, despre care 
redacția a informat, la 
vremea respectivă, pe 
semnatarii scrisorii, 
vor fi aduse la înde
plinire de organele lo
cale, cu sprijinul Ofi
ciului de îmbunătățiri 
funciare Argeș.

Dar iată că, recent. 
Ia redacție am primit

o nouă sesizare din 
partea acelorași sem
natari, in care eram 
informați că pentru 
realizarea măsurilor 
enunțate nu s-a în
treprins... nimic. Ast
fel că fenomenul de 
alunecare a terenului 
a continuat, accen- 
tuindu-se chiar, ceea 
ce a dus la distruge
rea unor suprafețe în
tinse de pămint, pre
cum și a unor gospo
dării ale cetățenilor.

Așa incit așteptăm 
din partea comitetului 
executiv al consiliului 
popular județean încă 
un răspuns : acela 
despre îndeplinirea 
efectivă, practică, a 
măsurilor atit de judi
cios elaborate și atit 
de clar așternute — 
pe hirtie.

Legea nu poate 
fi eludată

într-o scrisoare so
sită la redacție din co
muna Potcoava, jude
țul Olt, se sesiza că 
vicepreședintele con
siliului popular al co
munei, Ion Osiceanu,

a comis abateri și ile
galități. a abuzat de 
funcția încredințată 
pentru rezolvarea unor 
interese personale.

Din răspunsul Co
mitetului județean Olt 
al P.C.R., căruia i s-a 
trimis spre soluționa
re sesizarea, rezultă 
că aceasta se confirmă 
în cea mai mare par
te. în urma cercetări
lor efectuate la fața 
locului de un colectiv 
de activiști de partid 
și de stat s-a consta
tat că, anul trecut, 
I. Osiceanu a obținut 
autorizație pentru con
struirea unei anexe 
gospodărești. încâl
cind reglementările în 
vigoare privind regi
mul construcțiilor, el 
și-a construit insă o 
altă locuință, fără au
torizație legală, deși 
pentru nevoile familiei 
sale are suficient spa
țiu în casa pe care o 
deține. Prin construi
rea noii locuințe, el a 
depășit și norma de 
suprafață construibllă, 
de 150 mp, stabilită 
pentru comuna Pot
coava. S-a confirmat, 
de ' asemenea, faptul 
că s-au distribuit unor

cetățeni cu aproba
rea vicepreședintelui 
I. Osiceanu cite 1,5 
metri steri lemne de 
construcție, dar nu 
s-a mai urmărit ca 
acestea să fie folosite 
la amenajarea de so
larii pentru legume, 
așa cum se stabilise, 
în răspuns se arată 
că vicepreședintele s-a 
făcut vinovat și de 
alte abateri. De pildă, 
el a organizat o vină- 
toare de răpitoare, dar 
în realitate a vinat. 
împreună cu alți ce
tățeni; fără autoriza
ție iepuri și fazani, 
motiv pentru care ce
lor în cauză li s-au 
confiscat armele și li 
s-au aplicat amenzi 
contravenționale.

Pentru abaterile co
mise și nesocotirea 
legilor țării, biroul 
Comitetului județean 
de partid Olt a hotă
rit sanctionarea cu 
vot de blam cu aver
tisment a lui I. Osi
ceanu și înlocuirea sa 
din funcția de vice
președinte al Consiliu
lui popular comunal 
Potcoava. Totodată, 
comitetul executiv al

consiliului popular ju
dețean va urmări re
partizarea, in confor
mitate cu legea, a 
uneia din cele două 
locuințe pe care le 
are, iar cazul său să 
fie prelucrat cu toți 
vicepreședinții consi
liilor populare comu
nale și orășenești.

Ca să învețe și 
alții...

Pe un teren situat 
între străzile Pajurei 
și Hrisovului, relata 
într-o scrisoare Cor- 
neliu Freud din Bucu
rești, sectorul 1, a 
fost construită o sta
ție de termoficare, 
montîndu-se și con
ductele necesare pen
tru noile blocuri din 
zonă. Cu prilejul aces
tor lucrări au fost 
însă distruse spatiile 
verzi pe mari porțiuni, 
au fost desfundate 
aleile și un teren de 
joacă pentru copii, 
care fuseseră amena
jate de locatari. In 
urma constructorilor 
au rămas, de aseme

nea. mormane de pă
mint și gropi in care 
băltește apa.

în răspunsul Comi
tetului executiv al 
Consiliului popular 
municipal București, 
care a soluționat scri
soarea, șe menționea
ză că aspectele sem
nalate sînt reale. In 
consecință, șantierul 
nr. 8 construcții din 
cadrul Centralei de 
construcții-montaj a 
municipiului a fost 
obligat să asfalteze 
aleile, să refacă spa
țiul verde degradat și 
să reamenajeze tere
nul de joacă pentru 
copii. Lucrările pentru 
spațiile verzi au fost 
contractate cu între
prinderea horticolă 
„1 Mai". Cei vinovați 
de deteriorarea zonei 
respective au fost 
sancționați. Răspun
sul precizează, de ase
menea, că s-a dispus 
Administrației dome
niului public din ca
drul Consiliului popu
lar al sectorului 1 să 
ia măsurile ce se im
pun pentru ca, in vii
tor, să nu mai apară 
situații de genul celor 
semnalate mai sus.

Spicuiri din răspunsuri
• Direcția județeană de drumuri și poduri 

Ilfov : Sesizarea privind starea necorespunză
toare a drumului județean 402, Fundulea-Goști- 
lele, corespunde realității. S-au luat măsuri de 
trimitere a unui autogreder pentru scarificarea 
si reprofilarea acestui drum. De asemenea. Sec
ția de drumuri și poduri Urziceni și Consiliul 
popular al comunei Fundulea vor asigura apro
vizionarea cu materialul pietros necesar menți
nerii sale în stare buna de circulație.

• .Comitetul executiv al Consiliului popular al 
municipiului Arad : Ca urmare a constatărilor 
făcute la fața locului, s-a cerut întreprinderii 
județene de gospodărie comunală și locativă să 
remedieze defecțiunile de la hidroizolația terasei 
blocului F de pe Calea Armatei Roșii nr. 3—11 
din localitate.
• Comitetul executiv al Consiliului popular al 

municipiului Tîrgu Jiu : S-au realizat lucrările 
de amenajare și reparare a podului de acces pe 
insula din fața parcului din localitate. S-au în
tocmit documentațiile tehnico-economice pentru 
amenajarea parcului de pe această insulă și a 
băii publice din oraș, lucrările urmînd să fie 
executate pină la data de 30 august a.c.
• Comitetul județean Maramureș al P.C.R. : 

Prejudiciul de peste 300 000 lei descoperit la 
Consiliul popular al comunei Bistra se datorează 
abaterilor de la disciplina financiară comise de 
contabilul loan Hosciuc. Cercetările, în curs de 
definitivare, vor stabili și vinovăția și răspun
derea președintelui și vicenreședintelui consiliu
lui popular comunal, față de care se vor lua mă
surile legale corespunzătoare.

Gheorqhe PIRVANI
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Tovarășului JESUS FARIA
Secretar general al Partidului Comunist din Venezuela

Cea de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa, în numele Partidului Comunist Român și al 
meu personal, un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări, îm
preună cu urările noastre de sănătate, viață îndelungată și succes în activi
tatea ce o desfășurați în conducerea Partidului Comunist din Venezuela.

Sînt convins că legăturile de prietenie, solidaritate și colaborare stator
nicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Venezuela 
vor cunoaște, în continuare, un curs ascendent, în interesul dezvoltării multi
laterale a relațiilor de conlucrare dintre cele două țări și 'popoare, al cauzei 
păcii și ințelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al guvernului, to

varășul Ilie Verdet, a primit joi pe 
Dumaaghiin Sodnom. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele Comisiei de Stat a Planificări* 
din Republica Populară Mongolă,

în timpul convorbirii a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția as
cendentă a legăturilor pe multiple 
planuri între România si Mongolia, 
la baza căreia stau înțelegerile con
venite cu prilejul întîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceausescu și Jumjaaghiin Tedenbal. 
Au fost analizate rezultatele înche
ierii lucrărilor de coordonare a pla
nurilor de dezvoltare a economiilor 
naționale ale Republicii Socialiste

România si Republicii Populare 
Mongole pe perioada 1981—1985.

De asemenea, au fost discutate noi 
posibilități menite să favorizeze ex
tinderea în continuare a colaborării 
și cooperării bilaterale în diferite 
domenii de interes reciproc, sporirea 
și diversificarea schimburilor comer
ciale dintre cele două țări.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că, a participat tovarășul Nicolae 
Constantin, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

A fost prezent Tagaanlamyn Du- 
ghersuren, ambasadorul R. P. Mon
gole la București.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII DJIBOUTI

Excelenței Sale
Domnului HASSAN GOULED APTIDON

Președintele Republicii Djibouti

DJIBOUTI
Cu ocazia celei de-a IlI-a aniversări a proclamării independentei, vă 

adresez calde felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare 
și progres poporului țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

IAȘI

★
Tovarășii Nicolae Constantin, vlce- 

ț)rim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla- 
,’ificării, și Dumaaghiin Sodnom. vi
cepreședinte al Consiliului de Minis- 

‘ ...-i al Republicii Populare Mongole, 
președintele Comisiei de Stat a Pla
nificării, au semnat, joi dimineața, la 
București, Protocolul privind rezul
tatele coordonării planurilor econo
miilor naționale ale Republicii Socia
liste România și Republicii Ponulare 
Mongole, pe perioada 1981—1985.

Documentul consemnează, printre 
altele, o sporire însemnată a livrări-

★

lor reciproce 
cincinal, față 
lui comercial ____ _____
rioada 1976—1980. Totodată, s-a con
venit ca cele două părți să continue 
activitatea pentru concretizarea unor 
noi posibilități de lărgire și diver
sificare a schimburilor comerciale și 
a cooperării bilaterale pe perioada 
1981—1985, în diferite domenii de in
teres reciproc.

La semnare au participat membrii 
celor două delegații, precum și am
basadorul R.P. Mongole la București.

de 
de 
de

mărfuri în viitorul 
prevederile acordu- 
lungă durată pe pe-

Poporul Republicii Djibouti săr
bătorește astăzi împlinirea a trei 
ani de la proclamarea independen
tei naționale a tării sale. Eveni
ment crucial în istoria micului stat 
de oe coasta de est a Africii (su
prafața — 21 000 kmp ; populația — 
210 000 locuitori), actul de la 27 iu
nie 1977 a pus capăt unei lungi pe
rioade de dominație colonială, des- 
chizînd calea realizării aspirațiilor 
legitime de progres și dezvoltare 
ale locuitorilor săi.

în dorința de a învinge starea de 
înapoiere moștenită din trecut, a- 
gravată de urmările dezastruoase 
ale secetei din ultimii ani. guvernul 
tînărului stat a elaborat un program 
de investiții care preconizează dez
voltarea agriculturii, pescuitului, 
industriei prelucrătoare si a celei

miniere. Un loc important în ca
drul acestui program îl ocupă dez
voltarea și modernizarea orașului- 
port Djibouti, in jurul căruia 
este concentrată cea mai mare parte 
a activității economice.

Prieten sincer ai popoarelor afri
cane si sprijinitor ferm al luptei 
lor pentru neatîrnare. poporul ro
mân urmărește cu interes efortu
rile depuse de poporul Republicii 
Djibouti pentru făurirea unei vieți 
noi. Republica Socialistă România 
a fost printre primele țări care a 
recunoscut si a salutat proclamarea 
independentei noului stat. între 
tara noastră si Republica Djibouti 
se dezvoltă relații de prietenie 
colaborare, care se dezvoltă
avantajul celor două popoare, al 
Păcii și înțelegerii Internationale.

La invitația tovarășului Ilie Verdet, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, joi duuă- 
amiază a sosit la București Daniel 
M. Lisulo primul ministru al Re
publicii Zambia, care va efectua o 
vizită oficială in tara noastră.

Șeful guvernului zambian este în
soțit în această vizită de P. K. Ka- 
sutu, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Unit al Indepen
dentei Nationale (U.N.I.P.). R. Chisu- 
pa. ministrul comerțului si industriei. 
F. M. Walusiku. secretar adjunct al 
guvernului pentru probleme econo
mice și financiare, dr. D. Simonda, 
director general al Agenției naționa
le pentru locuințe, K. Nsingo, di
rector adjunct pentru problemele 
cercetării la Partidul Unit al Inde
pendenței Naționale (U.N.I.P.), de 
consilieri și experți.

Pe aeroportul Otopeni, împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, unde a avut loc ceremonia pri
mirii oficiale, primul ministru al 
Zambiei a fost salutat de tovarășul 
Ilie Verdet, prim-ministru al guver
nului. Virgil Trofin. viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei. Ștefan An
drei. ministrul afacerilor externe, Ion 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Ion M. Nicolae, 
prim-ad.iunct al ministrului comerțu
lui exterior si cooperării economice 
internaționale, de reprezentanți ai 
altor ministere si instituții centrale.

A fost prezent D. B. Moombe, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Re
publicii Zambia în tara noastră.

Dună intonarea imnurilor de stat 
ale Zambiei 51 României, o gardă 
militară a prezentat onorul.

(Agerpres)

Primire la Marea Adunare Națională

și 
în

Sosirea la București a ministrului 
afacerilor externe al Spaniei

Sosirea în Capitală a ministrului 
relațiilor externe

Joi a sosit în Capitală tovarășul 
Isidoro Malmierca Peoli, ministrul 
relațiilor externe al Republicii Cuba, 
care la invitația tovarășului Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, face 
o vizită oficială de prietenie în țara 
noastră.

al Republicii Cuba
Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 

fost salutat de tovarășii Ștefan An
drei, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți Humberto Castello, 
ambasadorul Cubei la București, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

Expoziție 2050
La Iași s-a deschis, joi, expoziția 

intitulată „2 050 — coloana infinită a 
istoriei poporului român", organizată 
de Comitetul județean de cultura și 
educație socialistă, împreună cu Bi
blioteca județeană „Gh. Asachi", ma
nifestare consacrată aniversării a 
2 050 de ani de la constituirea primu
lui stat dac centralizat și indepen
dent.

Expoziția reunește aproape 300 de 
materiale, care se referă la istoria 
poporului român de-a lungul celor 
peste două milenii de existentă : tra
tate și studii apărute în țară și străi
nătate privind etnogeneza poporului 
nostru, dezvoltarea și înflorirea cul
turii materiale în vatra strămoșească, 
din cele mai vechi timpuri, documen
te și mărturii arheologice care atestă 
permanenta și continuitatea elemen
telor autohtone în spațiul carpato- 
ponto-danubiam Sînt expuse, de ase
menea. numeroase cârti social-poli- 
tice. de istorie și arheologie, albume 
de artă, fotografii, ediții rare de carte 
științifică în măsură să sublinieze 
preocupările Istoricilor și cercetători
lor români și străini de a pune în 
relief bogăția șl diversitatea de fapte 
și evenimente legate de istoriografia 
străveche, medie, modernă și contem
porană a poporului nostru.

Un loc distinct ,in cadrul expoziției 
este rezervat operelor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privitoare la istoria pa
triei, la dezvoltarea social-eeonomlca 
a României în anii socialismului.

(Agerpres)

vremea • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Președintele Marii Adunări Națio
nale. Nicolae Giosan. a primit, joi 
dimineața, un grup de membri ai 
Camerei Reprezentanților din Con
gresul Național al Republicii Colum
bia. format din deputății Ricardo 
Ramirez Osorio. Luis Bernabe Mon
toya Gomez. Jaime Salazar Robledo. 
Hernando Ramirez Guevara și 
cardo Leon Baquero Narino. 
face o vizită în tara noastră.

In timpul întrevederii au 
abordate probleme ale activității ce
lor două adunări legislative, precum

Ri- 
care

fost

șj aspecte ale colaborării reprezen
tanților parlamentelor celor două 
țări în cadrul organizațiilor Interna
tionale.

A participat Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale.

în aceeași zi. grupul a vizitat In
stitutul politehnic București și In
stitutul national de gerontologie si 
geriatrie.

în onoarea oaspeților a fost oferit 
un dineu.

Joi seara a sosit în Capitală, într-o 
vizită oficială în tara noastră, la In
vitația ministrului afacerilor externe, 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al Spaniei. Marcelino Oreja 
Aguirre.

La sosire, ne aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întîmpinat de Aurel 
Duma.

Ministerul Afacerilor Externe, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Ion Goliat, am
basadorul României la Madrid, și 
Jose Carlos Gonzalez-Campo Dal-Re, 
ambasadorul Spaniei la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ministru secretar de stat la (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 șl 30 Iunie. In țară : Vremea va fi 
ușor instabilă. Cerul temporar noros. 
Vor cădea averse locale de ploaie, în
deosebi în zonele de deal și de munte. 
Vînt moderat cu intensificări. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
W și 20 de grade, cele maxime între 
20 șl 30 de grade. Izolat, condiții de 
grindină. * 
instabilă, 
favorabil 
moderat.
cuprinse _ .
xime între 28 și 30 de grade. (Marga
reta Strutu, meteorolog de serviciu).

în București : Vreme ușor 
Cerul va fl temporar noros, 
ploii de scurtă durată. Vînt 
Temperaturile minime vor fl 
între 12 șl 14 grade, cele ma-

PREGĂTIRI PENTRU JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ
DE LA MOSCOVA

Cronica zilei

Cu prilejul sosirii ștafetei flăcării 
olimpice în Capitală, marți, 1 iulie, 
pe stadionul Dinamo va avea loc o 
mare manifestare sportivă. în pro
gram figurează reprize de gimnastică 
sportivă și ritmică, precum și meciul 
amical de fotbal dintre echipele 
bucureștene Steaua 6i Dinamo.

Biletele de intrare se pun in vin- 
zare începînd de astăzi la casele 
obișnuite.

de la Moscova. în turneul masculin 
vor evolua următoarele echipe : Cuba. 
Spania. India. Polonia. Tanzania și 
U.R.S.S. Turneul feminin va reuni 
echipele Austriei. Indiei, Poloniei. 
Cehoslovaciei. U.R.S.S. și Zimbabwe.

decret prezidențial, tovarășul 
Patilineț a fost numit în ca- 

extraordinar și

si dezvoltarea siJ
La sediul Centrului demografic 

O.N.U.—România (CEDOR) din Bucu
rești a avut loc joi dimineața festivi
tatea închiderii celui de-al cincilea 
curs postuniversitar cu tema „Popu
lația și dezvoltarea social-economică",, 
destinat cadrelor din țările în curs de 
dezvoltare.

Timp de nouă luni, economiști, so
ciologi, statisticieni, medici, arhitecți, 
demografi, planificatori și alti spe
cialiști din Algeria, Benin. Burundi, 
Republica Centrafricană, Ciad, Con
go, Gabon, Guineea, Madagascar, 
Ruanda, Senegal, Togo, Zair, precum 
și din România, au studiat în cadrul 
unei viziuni largi, interdisciplinare, 
r iporturile dintre evoluția fenomene- 
1 >r demografice și dezvoltarea social- 
economică contemporană, în contextul 
sj ecific al țărilor in curs de dezvol
tare.

în alocuțiunile rostite cu acest pri-

lej de tovarășa Suzana Gâdea, 
ședințele Consiliului Culturii și 
cației Socialiste, președinte al 
siliului de administrație al CEDOR, 
și de Ferdinand J. C. M. Rath, di
rectorul Centrului, a fost evidențiat 
rolul important pe care îl are Cen
trul Demografic O.N.U.—România
din București in acțiunea de spriji
nire a țărilor in curs de dezvoltare 
pentru formarea de cadre în acest 
important domeniu de activitate.

Reprezentantul cursanților. Yongolo 
Lubindi, din Zair, a mulțumit pen
tru temeinica pregătire dobîndită în 
perioada stagiului lor la CEDOR, 
pentru condițiile de studiu sl de viață 
deosebite ce au fost asigurate 
trului de către guvernul român, 
cum și pentru ospitalitatea și 
patia de care s-a bucurat pe tot 
cursul șederii lor în România.

pre- 
Edu- 
Con-

cen- 
pre- 
sim- 
par-

Prin 
Vasile 
litate de ambasador 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Turcia în locul 
tovarășului Vasile Alexandrescu, care 
a fost rechemat în centrala M.A.E.

★
în Capitală au început, joi, lu

crările celui de-al VIII-lea Colocviu 
româno-francez de geografie cu te
ma „Natura și amenajarea munților 
de altitudine medie", manifestare 
științifică organizată de Ministerul 
Educației și învățămîntului, sub e- 
gida comitetelor naționale 
grafie din cele două țări.

Participă academicieni și 
meni de știință, cercetători 
cialitate, cadre didactice unlversita-

■ re din București și alte centre, pre-
■ cum și o delegație de specialiști 
francezi.

în alocuțiunea inaugurală, prof, 
dr. docent Tiberiu Morariu, mem
bru corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România, pre
ședintele Comitetului național român 
de geografie, a evidențiat tradițio
nalele relații științifice dintre geo
grafii români și francezi.

Mulțumind pentru excelentele con
diții de lucru create reuniunii, prof, 
dr. Max Derruau, șeful delegației de 
geografi francezi participanți la co
locviul de la București, a exprimat 
interesul constant al geografilor

francezi pentru activitatea colegilor 
români de specialitate.

Lucrările colocviului se desfășoară 
la universitățile din București și 
Cluj-Napoca.

de geo-

alti oa- 
de spe-

*
La Ministerul Afacerilor Externe a' 

fost semnat programul de schimburi 
culturale și științifice dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Cipru pe anii 1980—1981.

Programul prevede dezvoltarea 
schimburilor dintre cele două țări în 
domeniile învățămîntului. științei, 
culturii, sănătății, sportului, presei și 
radioteleviziunii.

Din partea română programul a fost 
semnat de Maria Groza, adjunct al' 
ministrului afacerilor externe, iar din 
partea cipriotă de ambasadorul 
Christos Psiloinis, director în Ministe
rul Afacerilor Externe al Republicii 
Cipru.

Realizarea investițiilor din acest an
(Urmare din pag. I)

★
Joi dimineața, navele americane 

„Dale" și „Donald B. Beary", care 
au efectuat o vizită în portul Con
stanța, au părăsit apele teritoriale 
românești. Pe timpul cit s-au aflat in 
țara noastră, membrii echipajelor 
celor două nave au vizitat monu
mente istorice și obiective cultural- 
turistice din municipiul Constanta și 
de pe litoralul românesc al Mării 
Negre. La Monumentul Victoriei din 
Constanța a fost depusă o coroană 
de flori din partea oaspeților.

★
Pe scena Teatrului de stat din 

Sibiu a avut loc. joi seara, premie
ra piesei „Balladyna" de dramatur
gul clasic polonez Juliusz Slowacki, 
în regia Irenei Wollen. Spectacolul 
se înscrie în cadrul relațiilor de co
laborare statornicite între teatrul si- 
bian si Teatrul dta Tarnow — Po-

Ionia, scenografia acestuia fiind rea
lizată de Maria Adamska.

La premieră au luat parte repre
zentant! ai organelor locale de partid 
și de stat, precum și Jerzy Kusiak, 
ambasadorul Poloniei la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Joi a avut loc la Consulatul Uniu

nii Sovietice din Constanta o confe
rință de presă Consacrată celei de-a 
XXII-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de la Moscova. M. S. Desiatov, 
consulul general al Uniunii Sovietice 
la Constanța, și T. S. Sokirka, consul, 
au vorbit despre pregătirile desfășu
rate în U.R.S.S. de Comitetul de or
ganizare a Olimpiadei ’80 în vederea 
creării celor mai bune condiții pen
tru Jocurile Olimpice de vară.

în încheiere au fost prezentate 
filme documentare.

‘ .★
în sala mică a Palatului Republicii 

Socialiste România s-au deschis joi 
lucrările sesiunii tehnico-științifice cu 
tema : „Contribuții la dezvoltarea 
energeticii românești", organizată de 
Institutul de cercetări și modernizări 
energetice, la care au participat re
prezentanți ai Ministerului Energiei 
Electrice, ai Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, activiști de 
partid, specialiști din institute de cer
cetare, proiectare și de învățămînt 
superior, din unitățile producătoare și 
de montaj al echipamentului energe
tic, lucrători din unitățile de produc
ție, transport și distribuire a energiei 
electrice.

Sesiunea își desfășoară lucrările în 
șase secțiuni în cadrul cărora vor fi 
prezentate și discutate peste 200 lu
crări de specialitate reflectînd contri
buția specialiștilor la evoluția ener
geticii din țara noastră. (Agerpres)

La Bruxelles. în cadrul unei 
ședințe a Federației Internationale de 
hochei pe iarbă, au fost confirmate 
echipele care vor participa la J.O.

Pugllîstii francezi se pregătesc în 
vederea participării la turneul olini- 
pic de la Moscova. în fruntea selec- 
ționabililor se află Daniel Londas 
(pană) si All Ben Maghenia (cocos). 
Din lot mai fac parte cunoscutii in-, 
ternaționali Claude Capelle (semi- 
ușoară) si Dominique Nato (grea).

Turneul de tenis de la Wimbledon
Au continuat meciurile turneului 

internațional de tenis de la Wimble
don. Rezultate tehnice : masculin : 
Dupre (S.U.A.) — Patten (S.U.A.) 
6—4, 3—6, 6—1, 6—4 ; Fitzgerald
(S.U.A.) — Koch (Brazilia) 7—6, 6—7, 
6—3. 6—2 ; Pfister (S.U.A.) — Amaya 
(S.U.A.) 3—6. 6—4. 6—0, 3—6. 6—3 ; 
Panatta (Italia) — Van Dillen (S.U.A.) 
3—6, 2—6, 7—6, 7—5. 9—7 ; R. Krish-

nan (India) — Scanlon (S.U.A.) 3—6. 
6—4, 6—4, 6—4 ; Pecci (Paraguay) — 
Mitchell (S.U.A.) 7—5. 6—1. 7—6 ;
Barazzutti (Italia) — Devis (S.U.A.)
5— 7, 7—5, 6—4. 6—3 ; Glickstein (Is
rael) — Ramirez (Mexic) 4—6. 6—2, 
3—6. 7—5. 8—6 ; feminin i Wâde (An
glia) — Madruga (Argentina) 6—4.
6— 4 ; May (S.U.A.) — Tomanova (Ce
hoslovacia) 3—6, 6—3. 6—4.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în zilele de 2$ și 29 iunie se 

vor desfășura mai multe competiții 
dotate cu „Cupa U.G.S.R.". Astfel, 
Ia Călărași vor avea loc întrecerile 
de oină, iar la Craiova cele de aero- 
modelism. La Deva se va discuta în 
aceste zile tradiționala competiție 
„Marșul factorilor poștali1'.
• La sfîrșitul acestei săptămînl va 

avea loc la Tîrgoviște dubla întîlnire 
feminină de handbal dintre echipele 
României si R.D. Germane. Sîmbătă. 
partida începe la ora 18. Cele două 
echipe vor susține meciul revanșă 
duminică de la aceeași oră.

• Selecționata de fotbal a Iraku
lui. calificată în turneul olimpic de 
la Moscova, va susține duminică la 
Brașov o întîlnire amicală în com
pania echipei F.C.M. Brașov, noua 
promovată în divizia A. Jocul va în
cepe la ora 17.

• Astăzi începe în orașul Miskolc 
un turneu internațional masculin de 
baschet cu participarea reprezentati-

velorjRomâniei, Belgiei, Cehoslovaciei >
și Ungariei. în lotul care g- făcut de-

montori. o organizare judicioasă a 
lucrărilor, a muncii, pentru a se va
lorifica la maximum potențialul u- 
man si tehnic concentrat pe aceste 
șantiere. Aceasta presupune adopta
rea imediată și aplicarea stăruitoa
re a unor programe cuprinzătoare de 
măsuri menite să asigure folosirea 
la capacitate maximă, intensivă a u- 
tilajelor de construcții, aproviziona
rea la timp cu cantitățile necesare 
de materiale de construcții, aplica
rea de tehnologii și metode moder
ne în vederea creșterii gradului de 
industrializare a lucrărilor, extinde
rea largă a organizării muncii în a- 
cord global, a lucrului în două schim
buri sau în schimburi prelungite. în
tărirea ordinii si disciplinei în mun
că. a exigentei fată de 
tativ al lucrărilor.

Fiecare oră, fiecare zi 
site acum cu valoare 
aceste șantiere pentru 
ritmului de execuție a lucrărilor. E- 
forturile constructorilor trebuie con
centrate asupra asigurării neîntîrziate 
a fronturilor de lucru necesare pen
tru urgentarea montajului utilajelor 
tehnologice La rîndul lor, montorii 
trebuie să acționeze cu toate forțele 
pentru intensificarea la maximum a 
montajului utilajelor și echipamen
telor tehnologice, bucurîndu-se în 
acest scop de tot sprijinul beneficia
rilor — îndeosebi cu muncitori cali
ficați — mai ales la obiectivele unde 
s-au acumulat stocuri mari de utilaje. 
Există la ora actuală, pe un șir de 
șantiere, mii, zeci de mii de tone de 
utilaje — din care o mare parte cu 
durata normată de staționare depă
șită — care imobilizează importante 
fonduri materiale și bănești (unele

nivelul caii-

trebuie folo- 
maximă pe 
accelerarea

din aceste utilaje sînt aduse din im
port) și a căror montare trebuie în
cheiată grabnic pentru respectarea 
termenelor de dare în funcțiune a 
capacităților respective de producție.

Obligații de mare răspundere revin, 
deopotrivă, furnizorilor de utilaje
tehnologice. După cum a subliniat
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru din 29—30 mai. de 
la C.C. al P.C.R., avem capacitatea 
de a realiza utilajele tehnologice pen
tru obiectivele de investiții stabilite; 
important este să fie concentrate 
toate forțele și să fie bine organi
zată munca în uzinele care produc 
aceste utilaje. Este deci necesar ca 
— așa cum a stabilit conducerea 
partidului — Întreprinderile construc
toare de mașini să ia toate măsurile 
pentru realizarea în cel mai scurt 
timp a tuturor utilajelor si insta
lațiilor destinate dării în funcțiune 
în acest an a obiectivelor de inves
tiții prevăzute, urmînd ca în con
tinuare să se realizeze cu prioritate 
utilajele pentru obiectivele 
1981.

Esențial este, totodată, ca 
le tehnologice să fie trimise 
pe șantiere — nu disparat, 
și subansamble, fără a se respecta 
ordinea de montaj — să se dove
dească întreaga răspundere pentru 
nivelul tehnico-calitativ și funcționa
litatea lor din partea colectivelor în
treprinderilor furnizoare ; in același 
timp, unitățile furnizoare — mai ales 
de utilaje complexe — au obligația 
să asigure asistența tehnică necesa
ră la montaj și să supravegheze 
asamblarea în întregime a utilajelor 
livrate spre a exista certitudinea 
funcționării lor ireproșabile.

întreaga activitate pentru accele-

anului

utilaje- 
corpplet 
în piese

rarea execuției lucrărilor în vederea 
urgentării punerii în funcțiune a ca
pacităților restante, intrării în func
țiune la termenele prevăzute sau 
chiar mai devreme a tuturor obiecti
velor principale de investiții stabilite 
să producă in acest an trebuie să se 
desfășoare zi de zi sub conducerea și 
îndrumarea nemijlocită a organelor 
județene de partid și a organizațiilor 
de partid de pe șantiere. Ele sînt 
chemate să acționeze energic, cu fer
mitate, în spiritul hotăririlor adoptate 
de conducerea partidului, pentru so
luționarea operativă a problemelor 
ce se ridică la un obiectiv sau altul, 
să urmărească permanent, la fața lo
cului, cum se desfășoară lucrările 
de construcții și montaj, cum decurg 
livrările de utilaje tehnologice, să-și 
pună în valoare întreaga capacitate 
organizatorică pentru mobilizarea tu
turor factorilor cu răspunderi în rea
lizarea acestor investiții — titulari de 
plan, constructori, montori, benefi
ciari, furnizori de utilaje și instalații 
tehnologice.

Pretutindeni, potențialul sporit da 
execuție creat prin concentrarea for
țelor pe șantierele unde se construiesc 
aceste obiective de mare interes na
tional trebuie folosit zi de zi la ma
ximum și pus în slujba înfăptuirii 
riguroase a sarcinii majore stabili
te de conducerea partidului în do
meniul investițiilor — punerea în 
funcțiune la termen a tuturor ca
pacităților productive principale pre
văzute pentru anul 1980 — astfel ca 
efortul de investiții pe care socie
tatea noastră îl face in acest ultim 
an al cincinalului să se materiali
zeze cit mai rapid in creșterea a- 
vutiei naționale. în ridicarea nive
lului de trai al poporului. •

cinema

SI

CEN-
15.30:

9;

• Morții fac umbră : FESTIVAL
— 10; 12,30; 15; 17,30: 20. VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Cine a văzut vîntul ? (Gala fil
mului canadian) : CINEMA STU
DIO — 19.
• Acel blestemat tren blindat : 
PALATUL SPORTURILOR 
CULTURII — 18.
• Eroina de la Musvebon : 
TRAL — 91.30; 11.30; 13.30: 
17.30: 19,30.
• Heidi în oraș : SCALA 
11,15: 13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Bună seara, Irina : CAPITOL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20,15,
la grădină — 2145. MELODIA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45;
FLAMURA — 9: 11;
17,45; 20.
• Ultimul sentiment î 
9; 11,15; 13,30: 16; 18;
— 9; 11,15; 13,30; 15.::
FAVORIT — 9; 1145; 
18; 20,15.
• Prietenii mei, indienii t VIC
TORIA — 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 
20.15.
• Noi aventuri pe vasul Poseidon:
LUCEAFĂRUL — 9: 11,15; 13,30;
15,30; 17,45; 20, la grădină — 21,15, 
BUCUREȘTI — 9; 11,15: 13,30;
15.45; 18; 20,15, CULTURAL — 9; 
11,15; 13,30; 15 45; 18; 20.15.
• Vizita de dimineață : CINEMA 
STUDIO — 18; 20. DOINA — 14; 
16; 18.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9; 10,15; 11,30; 12,45.

18: 20.15,
13.15: 15,30;

PATRIA —
20. EFORIE

13,30: 15,45: 18 : 20,15, 
5; 13,30; 15,45;

• Drumul oaselor :
9: 11,15: 13,30; 15.45
• Școala curajului
— 9; 11,15; -----
GLORIA
18: 20.15.
■ Ion. 
blestemul 
14.30; 19. 
a Rocky
13,30; 15,45
9; 11,15; 13.30. _ .......... ... ..... 
dină — 21.15, GRADINA GLORIA
— 21.15.
a Rețeaua „S“ :
11,15; 13,30; 15.45;
DERN — 9; 11,15:
20,15. la grădină - 
a Cînd dragostea 
BUZEȘTI — 15.45: 18; 
dină — 21
• Mireasa din tren :
— 9; 11: 13.15: 16,30:

FEROVIAR — 
; 18: 20,15.
; EXCELSIOR 

13/30: 15,45. 18; 20,15, 
9; 11.15; 13.30: 15,45;

Blestemul pftmintului, 
iubirii : DACIA — 10;

II : GRIV1TA - 9; 11,15;
18: 20.15. AURORA — 

15.45: 18; 20, la gră-

TOMIS — ' 9î 
18: 20.15. MO
MI 15.451; 18!

21.15.
se Întoarce î

20, la gra
CIULEȘTI

_x ____  ____  17.45; 20,
COTROCENI — 15: 17 15: 19.30.
• Detectivul Toma : BUCEGT — 
16: 18; 20. la. grădină 
FLOREASCA — 9; 11: 
17,45 : 20.
• Ultima noapte de i 
PROGRESUL — 16: 19.
a Omul-păianjen se
LTR& — 16 ‘ 18,15: 20,30 . .
dină — 21. ARTA — 9: 11,15: 13,30; 
13.45; 18; 20. la grădină — 21, 
GRADINA CULTURAL — 21,15. f
• Fiul campionului : DRUMUL 
sArii — 16: 18: 20.
A Duios Anastasia trecea : FE
RENTARI — 15,30; 17.30: 19.30.
a Mitul Fedorei • CINEMA STU
DIO — 10; 12.
• Femeia dispărută î SALA PA
LATULUI — 20 MIORIȚA — 9! 
11.15: 13,30; 15.45: 18: 20.
a Bietul Ioanide : VIITORUL — 
16: 19.
• în așteptarea ploii : PACEA — 
15,30; 17.30; 19,30.

dragoste :

intoarCe : 
la gră-

• Safari Express ; POPULAR — 
15,30; 17.30: 19.30.
• Artista, dolarii și ardelenii : 
MUNCA — 16; 10: 20
• Adîncurile : COSMOS — 15,30; 
19.
• Proba do microfon : FLACĂ
RA — 15,30; 18 30; 20,30.
• Aventură în Arabia : GRĂDI
NA FLACÂRA — 21,15.
• Castele de gheață : GRADINA 
P ARC-HOTEL — 21,15.
• în numele Papei rege : DOINA 
— 20.
• Severino : TIMPURI NOI — 
10-; 12; 14; 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul National București (sala 
mică) : Cavoul de familie — 19.30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(la Ateneul Români : Concert 
simfonic. (In program : Brahms, 
Enescu, Ravel — închiderea sta
giunii) — 19.30.
• Opera Română : Seară viene- 
ză — 19,
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cei goi — 19.30.
• Teatrul Foarte MiC : Lecția de 
engleză — 20.
• Teatrul Glulești (sală Majes- 

r tlC) : Serenadă tlrzie — 19.30.
■ Teatrul satiric-muzlcai „C, Tă- 
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30.
• Teatrul „I. Creangă" : Albă ca ' 
zăpada șl cei 7 pitici ■— 10.

artistic „Rapsodia 
sala

• Ansamblul 
română" (la.______ ___ Clubului
I.C.T.B.) : Pe un picior de plai — 
18.30.

« EMISFERA DREAP
TĂ A CREIERULUI „ÎM- 
BĂTRÎNESTE" MAI REPE
DE. La această concluzie au 
ajuns psihologii Universității din 
Hawai în studiile lor asupra 
memoriei. Astfel, unui grup de 
pacienti de diferite virate (intre 
44 și 79 de ani) li s-au dictat, 
alternativ, cu ajutorul unor 
căști, un șir de cifre la urechea 
stingă, apoi la cea dreaptă, ce- 
rindu-li-se să memoreze cit 
mai multe din ele. Se știe 
că nervii auditivi funcțio
nează în așa fel incit ceea ce 
auzim cu urechea stingă se 
transmite emisferei cerebrale 
din dreapta și invers. S-a con
statat că cifrele transmise stîngii 
s-au memorat intr-o proporție

mult mai ridicată, trăgindu-se 
concluzia că, odată cu trecerea 
anilor (cînd de obicei puterea 
de memorare slăbește), emisfe
ra dreaptă a creierului uman 

" „imbătrînește" mai repede decit 
cea stingă.

• ELECTRICITATEA 
ÎMPOTRIVA PRAFULUI. 
Se știe că în serile de vară in
sectele sînt atrase de lumina 
becului electric. Aproximativ a- 
celași lucru se petrece și cu fi
rele de praf care ajung într-un 
cimp electric. Cercetătorii de la 
Institutul politehnic din Kaunas 
(R.S.S. Lituaniană), utilizînd 
fenomenul respectiv, au creat 
un sistem nou de ventilație, in
trodus la combinatul de bumbac 
Alituss. Noua instalație s-a do

vedit mult mai eficientă decit 
cele mal puternice aspiratoare 
de praf industriale.

• METALE PREȚIOA
SE SUB MĂRI Sl OCEA
NE. Un studiu realizat de cer
cetătorii niponi atestă că sub 
fundul mărilor și oceanelor se 
găsesc aproximativ 2 mii de mi
liarde de tone de minereuri de 
metale prețioase. Studiul men
ționează că sub apă se află 16 
miliarde de tone de minereu de 
nichel, adică de 270 de ori mai 
mult decit rezervele confirmate 
de pe uscat. în Japonia se pune 
un accent deosebit pe prospec
țiunile geologice marine, con- 
struindu-se în acest scop nave 
speciale. Ele sînt înzestrate cu

cele mai moderne mijloace de 
explorări și cu mașini electro
nice de calcul care prelucrează 
datele.
• PROTEJAREA MA

RILOR LACURI. °
mixtă americano-canadiană pen
tru protecția mediului ambiant 
a ajuns la concluzia că marile 
lacuri nord-americane — prin
tre care Ontario, Michigan, Hu
ron și altele — sînt pe cale de 
a deveni ape „moarte". Prin a- 
nallze de laborator s-a consta
tat că apele lor conțin aproape 
400 de substanțe chimice noci
ve, deversate de marile între

prinderi industriale. Datorită 
acestei situații, în ultimii 20 de 
ani unele specii ale faunei și 
florei marilor lacuri au dispă
rut ori s-au împuținat, ajungînd 
la valori critice.

• RECUPERAREA A- 
PELOR REZIDUALE. Spe
cialiștii din Kalinin (U.R.S.S.) 
au propus o nouă metodă de 
epurare a apelor reziduale ale 
întreprinderilor textile, transfor- 
mind această operațiune din- 
tr-una extrem de costisitoare 
într-una care aduce beneficii. 
Noua metodă permite recupera
rea din apele reziduale aproa
pe a întregii cantități de colo-

ranți care sint apoi reîntrebuin- 
țați în procesul de vopsire a 
țesăturilor. Experiențele au de
monstrat că nici compoziția chi
mică și nici alte proprietăți ale 
colorantului nu se modifică.

• PORUMBELUL 
STRÎNGÂTOR. Damiah Go- 
ranov din satul bulgar Devenți 
este un vestit iubitor al porum
beilor. într-una din zile a ob
servat că una din păsări este 
bolnavă. Minat de curiozitate, el 
s-a grăbit să se lămurească asu
pra cauzelor, ajungînd la con
cluzia că porumbelul nu făcuse 
altceva decit să ciugulească... 
monede. în gușa lui s-au aflat 
două monede de 50 de stotinci, 
două de 20 și cîteva de 5 și 2 
stotinci. Suma totală s-a dove

și Ungariei. în loti_ ____ , ___  ...
plasarea figurează, printre alții, cu- 
noscuții jucători Oczelak, Cemat, 
Scarlat și D. Niculescu.
• Selecționata de tineret a R.F. 

Germania la fotbal a susținut la 
Beijing un meci amical în compania 
unei reprezentative regionale. Jocul 
s-a Încheiat cu un rezultat de egali
tate : 1—1 (0—1). întîlnirea a fost 
urmărită de aproape 80 000 de spec
tatori.
• Cunoscutul jucător american de 

tenis Harold Solomon a fost numit 
președintele asociației jucătorilor 
profesioniști (A.T.P.) pe o perioadă 
de un an. El îl succede la condu
cerea acestei asociații ne chilianul 
Jaime Fillol.

• In prima zi a turneului interna
țional de volei pentru juniori de la 
Zalaegerszeg (Ungaria), selecționata 
României a învins cu scorul de 3—1 
echipa R. F. Germania. într-un alt 
joc, reprezentativa Ungariei a ‘între
cut cu 3—1 formația Cehoslovaciei.

• în sălile de sport din Oradea si 
Zalău au continuat joi întrecerile 
turneului internațional masculin de 
volei dotat cu „Trofeul Felix".

în grupa de la Oradea, reprezen
tativa României a învins cu scorul 
de 3—0 (15—2, 15—4. 15—5) Selecțio
nata secundă a Cubei, iar 
R.S.S. Ucrainene a întrecut 
(15—8, 8—15, 15—12, 15—8) formația 
Ungariei.

Cele două partide disputate la Za
lău s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Iugoslavia — Bulgaria 
3—0 (15—8, 16—14. 15—11); R.P. Chi
neză — Polonia (B) 3—1 (11—15,
15—6,'15—8, 15—12).

dit a fi un mic capital in toată 
regula : 1,65 leva.

• SPRE ASIGURA
REA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
GENERAL GRATUIT ÎN 
ZIMBABWE. în perioada 
care a trecut de la pro
clamarea independentei, in Re
publica Zimbabwe și-au re
luat activitatea aproximativ 1 400 
de școli elementare șl 67 de 
școli medii — a anunțat in par
lamentul țării ministrul educa
ției și culturii, Jzingai Mutum- 
buka. El a relevat că guvernul 
ia măsuri pentru deschiderea 
pină la sfîrșitul anului a încă 
506 școli elementare $i 23 de 
școli medii. Statul, â declarat 
ministrul, acordă o atenție prio

echipa
cu 3—1

De la C. E. C
Casa de Economii si Consem- 

natiuni aduce la cunoștința de
punătorilor că luni, 30 iunie a.c., 
ora 16,30, în sala Casei de cul
tură „Petofi Sandor" din Capi
tală. str, Zalomit nr. 6, vor a- 
veu loc tragerile la sorti pen
tru atribuirea cîștigurilor la li
bretele de economii cu dobîndă 
șl ciștiguri. libretele de econo
mii cu ciștiguri pentru trimes
trul II a.c. și la obligațiunile 
C.E.C. cu ciștiguri pentru luna 
iunie a.c.

Cu acest prilej. Casă de E- 
conomil și Consemnatiuni va 
acorda numeroase ciștiguri.

Tragerile la sorti fiind publi
ce. cei interesați sînt invitați să 
ia parte la efectuarea acestora.

ritară problemelor legate de a- 
sigurarea învățămîntului general 
gratuit.

• FENOMEN ME
TEOROLOGIC. Joi, locui
torii Moscovei au fost martorii 
unui fenomen meteorologic ne
obișnuit : amurg în plină zi. La 
ora 14, cerul Moscovei s-a 
acoperit cu nori atît de negri, 
incit in case au fost aprinse lu
minile, iar șoferii au fost ne- 
voiți să aprindă farurile» mașini
lor. La numai jumătate de oră 
după apariția fenomenului, cerul 
a început să se însenineze. Fe
nomene asemănătoare au mai 
fost înregistrate la 19—20 iunie 
1978 și la 28 iunie 1979, dar cel 
din acest an le-a depășit pe cele 
precedente ca intensitate.
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Moment important în dezvoltarea 
prieteniei dintre România 

și R. D. Germană
Presa din R.D.G. despre vizita oficială în 
țara noastră a delegației de partid și de stat 

conduse de tovarășul Erich Honecker

PREȘEDINTELE SIRIEI A PRIMIT DELEGAȚIA P.C.R.

BERLIN 26 (Agerpres). — întrea
ga presă din R.D. Germană, apărută 
joi, posturile de radio si televiziune 
prezintă pe larg vizita oficială de 
prietenie întreprinsă in România de 
delegația de partid si de stat a 
R.D. Germane, condusă de tovară
șul Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G. Zia
rele centrale și regionale rezervă 
spatii ample, pe primele pagini, unor 
reportaje și relatări privind prima zi 
a vizitei, subliniind principalele mo
mente ale acesteia.

Sub titlul ..Vizita de prietenie in 
Republica Socialistă România. To
varășul Erich Honecker a fost salu
tat cordial la București de tovară
șul Nicolae Ceausescu", ziarul ,.NE- 
UES DEUTSCHLAND". organul
C.C.  al P.S.U.G.. publică, pe trei 
pagini — ilustrate cu numeroase fo
tografii — relatări privind toate mo
mentele vizitei, subliniind că ..sute 
de mii de bucureșteni au salutat cu 
entuziasm pe oaspeții din tara prie
tenă “.

..Un moment important în relațiile 
noastre" — este titlul sub care zia
rul publică textul integral al toastu
lui tovarășului Nicolae Ceausescu la 
dineul oficial, relevînd ideile de 
bază. în subtitluri intercalate in text.

Reportajul sosirii, publicat sub ti
tlul „Metropola țării adresează oas
peților un entuziast bun venit", rela
tează. printre altele, ceremonia so
sirii și momentele festive din Piața 
Scinteii și Piața Victoriei, relevînd. 
apoi, că sute de mii de femei., băr
bați și tineri au format o coloană 
densă pe traseul ducînd sore reșe
dința rezervată tovarășului Erich 
Honecker, au transformat primirea 
delegației din R.D.G. intr-o impresio
nantă demonstrație a solidarității 
popoarelor celor două țări socialiste 
prietene.

Referindu-se la convorbirile oficia
le. dintre cei doi șefi de partid și de 
stat. „Neues Deutschland" scrie : 
..Temele prioritare ale schimbului de 
păreri sînt problemele construcției 
socialiste în cele două țări, dezvol
tarea în continuare a colaborării din
tre Republica Democrată Germană si 
Republica Socialistă România, pre
cum si probleme internaționale ac
tuale".

Momentele principale ale primei 
zile a vizitei sînt cuprinse și în 
cele trei pagini, bogat ilustrate

Reunificarea pașnică și independentă a Coreei —
o cerință

T. ... - -o ■ • .G- ' •" -- ’
PHENIÂN 2S (Agerpres). — Cu 

prilejul Lunii de solidaritate cu lupta- 
poporului coreean. Adunarea Popu
lară Supremă a R.P.D. Coreene a 
trimis o scrisoare parlamentelor tutu
ror tarilor — transmite agenția 
A.CtT.C. Eliminarea pericolului de 
război in Coreea și realizarea renni- 
ficării pașnice a tării constituie o ce
rință urgentă a vremurilor noastre. 
Considerăm — se spune în conti
nuare in scrisoare — că omenirea 
nu poate rămine indiferentă fată de 
faptul că în Coreea nu există o pace 
durabilă, că pericolul unui război 
crește și că. datorită unor forțe din 
afară, poporul nostru suferă, de mai 

cu fotografii, pe care „BERLINER 
ZEITUNG" le dedică vizitei. întîl- 
nirea celor doi conducători de partid 
și de stat, convorbirile purtate sînt 
relevate de același ziar sub titlul 
semnificativ „Se așteaptă rezultate 
bune ale vizitei", inserat pe prima 
pagină.

Ziarul ..NATIONAL ZEITUNG" re
latează. pe două pagini, ilustrate eu 
fotografii, prima zi a vizitei. Materia
lele sînt intitulate „Primirea cordială 
a tovarășului Erich Honecker de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ca
pitala Republicii Socialiste România". 
avînd subtitlurile „Traseul de la 
aeroport spre reședință — un culoar 
viu al prieteniei". „Dezvoltarea as
cendentă a relațiilor bilaterale". 
„Erich Honecker omagiază meritele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu". „Tra
tatul de prietenie — baza relațiilor 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană".

„DER MORGEN" publică, sub titlul 
,.O demonstrație entuziastă a priete
niei dintre popoarele Republicii So
cialiste România și Republicii Demo
crate Germane", relatări privind mo
mente ale vizitei, subliniind că me
ritele de excepție aie tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost omagiate 
prin luminarea Ordinului „Karl 
Marx“. Alocuțiunea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu acest 
prilej este inserată de același ziar 
sub titlul „Toate forțele pentru înal
tele idealuri ale omenirii".

Ziarele .,JUNGE WELT", organul 
Consiliului Central al Tineretului 
Liber German, și „TRIBUNE", orga
nul sindicatelor din R.D.G.. publică, 
de asemenea, materiale ample. înso
țite de fotografii, consacrate începe
rii vizitei oficiale de prietenie a de
legației de partid și de stat a R.D.G.

Aceluiași eveniment din viata po
poarelor României și R.D. Ger
mane. TELEVIZIUNEA i-a consacrat, 
miercuri seara, o emisiune specială. 
A fost transmis, de asemenea, un re
portai consacrat îndeosebi primirii 
entuziaste făcute de populația Bucu- 
reștiului înalților soli ai R.D. Ger
mane, atît la aeroportul Otopeni. cît 
și pe traseul parcurs de coloana 
oficială.

Ample reportaje ilustrînd principa
lele momente din prima zi a vizitei 
efectuate în tara noastră de delegația 
de partid și de stat a R.D. Germane 
au transmis, de asemenea, și POS
TURILE DE RADIO.

urgenta
bine de 30 de ani, din cauza divizării 
naționale.

Scrisoarea subliniază că acordul de 
armistițiu din Coreea trebuie să fie 
înlocuit cu un acord de pace între 
R.P.D. Coreeană si Statele Dnite. 
ceea ce ar înlătura posibilitatea unui 
conflict armat, punind canat, cursei 
înarmărilor si ducînd la retragerea 
tuturor trupelor străine aflate in 
Coreea de Sud si înlăturînd transfor
marea acestei părți a Coreei într-o 
bază militară străină. în felul aces
ta. se va pune capăt confruntării mi
litare. iar tensiunea dintre nordul si 
sudul Coreei va fi substantial 
atenuată.

DAMASC 26 (Agerpres). — La 26 
iunie, delegația P.C.R. condusă de 
tovarășul Iosif Banc, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care, la invi
tația Partidului Baas Arab Socialist, 
face o vizită oficială de prietenie în 
R. A. Siriană, a fost primită de 
Hafez Al Assad, secretar general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene.

Cu acest prilej, tovarășul Iosif 
Banc a transmis din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceausescu un mesaj prietenesc de 
salut și calde urări de succes, să
nătate și fericire personală președin
telui Hafez Al Assad și soției sale, 
doamna Anisse Al Assad, iar po
porului sirian prieten realizări tot 
mai mari în construirea vieții sale 
noi, pace și prosperitate. Tovarășul 
Iosif Banc a transmis, de aseme
nea. dorința P.C.R., a conducerii 
sale, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
a întregului popor român de a-1 avea 
pe președintele Hafez Al Assad, cît 
mai curind. oaspete drag al Româ
niei.

Mulțumind în. mod călduros, pre
ședintele Hafez Al Assad a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai sincere și cor
diale urări de sănătate și fericire, 
de succese tot mai mari în activita
tea ce o desfășoară, iar poporului 
român prieten prosperitate și bună
stare pe calea construcției socia
liste. Evocînd cu multă satisfacție 
întîlnirile și convorbirile fructuoase 
avute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Hafez Al Assad a ex
primat dorința de a le continua, la 
București, la o dată cît mai apro
piată.

în cadrul convorbirii a fost relevată 
evoluția pozitivă, mereu ascendentă a 
relațiilor româno-siriene pe multiple 
planuri. Au fost exprimate dorința și 
hotărîrea comună ca. în viitor, aces
te relații să cunoască o lărgire si di
versificare tot mai mare, conform

ÎNTREVEDERI ALE DELEGAȚIEI MARII ADUNĂRI 

NAȚIONALE IN MONGOLIA

ULAN BATOR 26 (Agerpres). - 
Delegația Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul Vasile Vîlcu, 
membru al Consiliului de Stat, care 
face o vizită de prietenie în R.P 
Mongolă, a avut o întrevedere cu 
Niamin Luvsanciultem. președintele 
Marelui Hural Popular al R.P. Mon
gole. în cadrul căreia s-a efectuat un 
schimb de informații privind activi
tatea celor două foruri legislative, 
subliniindu-se rolul lor important în 
activitatea internațională consacrată 
promovării cu consecventă a spiri
tului de înțelegere între ponoare.

în acest context, a fost evidenția

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-IORDANIENE

AMMAN 26 (Agerpres). — To
varășul Ghdorghe Petrescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
aflat în vizită în Iordania, a avut 
convorbiri cu Aii Ensour, ministrul 
iordanian al industriei și comerțu
lui,' in cadrul cărora au fost abor
date aspecte ale raporturilor econo
mice româno-iordaniene.

S-au. evidențiat stadiul ascendent 
al acestora, precum și dorința comu
nă de a identifica noi căi de lărgire 
și diversificare a lor în scopul tradu
cerii. in viată a acordurilor si înțe

'dorinței și înțelegerii dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al Assad, 
în interesul P.C.R. și al P.B.A.S., 
al României și Siriei, al popoare
lor român și sirian prietene, al 
cauzei păcii și colaborării eco
nomice internaționale. A fost apre
ciată cooperarea fructuoasă româno- 
siriană in construirea în comun a 
unor obiective de mare importantă 
pentru economia siriană, pentru dez
voltarea și consolidarea bunelor re
lații Si prieteniei dintre cele două 
tari si popoare. S-a menționat, de 
asemenea, necesitatea accelerării ac
tivității în acest domeniu si a trece
rii la o etapă nouă, superioară, a 
colaborării si cooperării româno-si
riene. Au fost .abordate, de aseme
nea, unele aspecte privind preocupă
rile si experiența celor două partide 
și țări în diferite domenii.

S-au evidențiat bunele raporturi 
dintre Partidul Comunist Român si 
Partidul Baas Arab Socialist, care au 
fost cuprinse si în programul de coo
perare pe anii 1980—1981 semnat cu 
prilejul vizitei delegației P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială, de caldă priete
nie. Au fost de fată Abdallah Al 
Ahmad, secretar general adjunct al 
Partidului Baas Arab Socialist, și 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

★
Joi s-au Încheiat convorbirile din

tre delegația P.C.R.. condusă de to
varășul Iosif Banc, și delegația Parti
dului Baas Arab Socialist, condusă 
de Abdallah Al Ahmad. Conducăto
rii celor două delegații au semnat 
programul de cooperare dintre Parti
dul Comunist Român si Partidul 
Baas Arab Socialist pe anii 1980— 
1981.

Delegația P.C.R. a avut o întreve
dere cu Abdel Kader Khaddoura, 
membru al Comandamentului Regio
nal al Partidului Baas Arab Socia
list. viceprim-ministru al guvernului.

Cu acest prilej s-a trecut în re
vistă stadiul relațiilor economice 
româno-siriene si al realizării obiec
tivelor ce se construiesc în cooperare.

tă contribuția însemnată pe care o 
aduc parlamentele, parlamentarii din 
cele două țări la adincirea bunelor 
raporturi existente între România 
și Mongolia.

De asemenea, delegația M.A.N. a 
avut o întrevedere cu membri ai Co
misiei permanente și ai Grupului 
parlamentar ale Marelui Hural Popu
lar al R.P.M. Cu acest prilej s-a pro
cedat la o informare reciprocă asu
pra construcției socialismului în cele 
două țări.

Delegația parlamentară română a 
depus o coroană de flori la mausoleul 
lui Suhe Bator și Cioibalsan.

legerilor realizate cu ocazia întîlnirii 
dintre președintele Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceausescu, si 
regele Hussein Ibn Talal al Iorda
niei.

Ministru] român a avut, de aseme
nea. întîlniri cu conducerea compa
niei iordaniene. Jeopetrol asupra 
finalizării celei de-a treia extinderi 
a rafinăriei Zarka. realizată in coope
rare cu tara noastră.

La întrevederi a participat Vasile 
Gândilă, ambasadorul tării noastre în 
Iordania.

H8
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SPRE INDEPENDENTA NOILOR HEBRIDE. Paul Dijoud, secretarul de 
stat francez pentru teritoriile și departamentele de peste mări, și Peter 
Blaker, adjunct al ministrului britanic de externe, și-au exprimat la Lon
dra hotărîrea de a conduce arhipelagul Noile Hebride, din Pacific, că
tre o „viitoare independență in unitate". Ei au afirmat că înțeleg să acorde 
tuturor grupărilor din acest condominium franco-britanic „posibilitatea de 
a juca un rol constructiv pentru viitorul unui stat independent al Noilor 
Hebride".

CONFERINȚA A PARTIDELOR 
COMUNISTE DIN ȚĂRILE NOR
DICE. La Oslo s-a deschis, joi, o 
conferință a partidelor comuniste 
din Danemarca, Norvegia. Finlanda 
și Partidului de stingă — Comuniș
tii din Suedia. Pe ordinea de zi fi
gurează probleme legate de lupta 
comuniștilor din țările nordice 
pentru destindere, pentru întărirea 
păcii și împotriva cursei înar
mărilor.

CONVORBIRI POLONO-AUS- 
TRIECE. Cancelarul federal al Aus
triei. Bruno Kreisky, și președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone. Edward Babiuch, care a făcut 
o vizită oficială in Austria, au dis
cutat probleme ale dezvoltării rela
țiilor bilaterale și unele probleme 
ale situației internaționale actuale 
— se relevă în comunicatul comun. 
Părțile au exprimat dorința de a 
contribui la prevenirea înrăutățirii 
climatului internațional. O atenție 
deosebită a. fost acordată securității 
și cooperării în Europa.

COMUNICATUL COMUN AME- 
RICANO-SPANIOL. publicat la 
sfirșitul vizitei președintelui Carter 
în Spania, exprimă satisfacția celor 
două părți față de nivelul relațiilor 
bilaterale, necesitatea de a se pune 
capăt actualului dezechilibru al ba
lanței comerciale hispano-america- 
ne. Se exprimă speranța că reuniu
nea de la Madrid a Conferinței pen
tru securitate si cooperare în Euro
pa va contribui la crearea unui cli
mat favorabil dialogului și coope
rării, care să permită înaintarea pe 
ca’lea destinderii și a păcii.

LA SAN SALVADOR a fost dat 
publicității un comunicat anunțuld 
că a fost constituită conducerea po
litică și militară unică a tuturor for
țelor revoluționare de stingă din 
tară, care va conduce toate opera
țiunile militare ale forțelor ce se 
opun actualului regim. Conducerea 
politică unică a acestor forte va

Dezbatere în parlamentul olandez 
privind relațiile Est-Vest

HAGA 26 (Agerpres). — Guver
nul olandez a exprimat regretul 
pentru faptul că S.U.Al hu s-au Con
sultat în mod corespunzător cu alia- 
ții lor vest-europeni în probleme de 
interes reciproc. La o dezbatere in 
parlament, pe tema relațiilor Est- 
Vest, ministrul de externe, Chris 
Van der Klaauw, s-a referit concret 
la consultări in probleme legate de 
Alianța atlantică. „Statele Unite 
joacă un rol important în cadrul A- 
lianței atlantice, dar aceasta nu în
seamnă că Europa occidentală tre
buie să execute pur și simplu mă
surile luate de ele".

La rindul său, Max Van der Stocl, 
vorbind in numele Partidului Mun
cii. aflat in opoziție, a subliniat că 

prelua atribuțiile Coordonatoarei 
Revoluționare a Maselor, ce urmea
ză să se desființeze.

VIZITA LA BAGDAD. Comuni
catul comun dat publicității la 
Bagdad la încheierea convorbirilor 
dintre președintele Saddam Hussein 
Si președintele Nigerului. Seyni 
Kountche, afirmă dorința celor două 
țări de a extinde cooperarea bila
terală. reafirmă adeziunea lor la 
mișcarea de nealiniere, subliniază 
că o pace justă în Orientul Mijlo
ciu poate fi realizată numai prin 
retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate si recu
noașterea drepturilor legitime ala 
poporului arab palestinian, sublinia
ză importanta menținerii stabilită
ții si securității în regiunea Gol
fului.

O NOUA CONSTITUȚIE IN 
KUWEIT. Un comitet special numit 
de emirul Kuweitului si format din 
35 de membri a elaborat o nouă 
constituție, care va semnifica reve
nirea la sistemul parlamentar în 
această tară — informează agenția
D.P.A.  Va fi ales un nou parla
ment alcătuit din 60 de membri 
(vechiul for legislativ a fost dizol
vat în 1976). Potrivit noii constitu
ții. Islamul, religia oficială de stat, 
este si baza legislației si a juris
dicției.

VIITORUL CONGRES AL P. C. 
DIN AUSTRIA a fost convocat pen
tru 6—8 decembrie 1980 — infor
mează ziarul „Volksstimme". în ca
drul unei recente plenare a C.C. al 
partidului, a fost examinat proiectul 
unui nou program al P.C.A.

UN CICLON care s-a abătut asu
pra statului brazilian Parana, din 
sudul tării, a provocat moartea a 17 
persoane și rănirea a 50. tn ora
șul Irati. la 150 km de Curitiba, mai 
multe clădiri au fost avariate, iar 
aprovizionarea cu curent electric și 
apă potabilă este întreruptă.

un dialog este necesar și în lumina 
recentelor modificări care au apărut 
în atitudinea S.U.A. față de relați
ile Est-Vest. „In Statele- Unite exis
tă o tendință tot mai accentuată pe 
un singur factor — superioritatea 
militară — și acest lucru este peri
culos. Tendința de a urmări superio
ritatea militară înseamnă periclita
rea gravă a negocierilor privind con
trolul armamentelor, care nu poate 
fi realizat decit pe baza existenței 
unei egalități", a spus Stoel.

Toate partidele politice olandeze 
reprezentate in parlament, relevă 
agenția United Press International, 
au sprijinit un apel lansat de minis
trul de externe vizînd urgentarea 
ratificării Acordului S.A.L.T.-II.

DISTINCȚIE. In cadrul unei șe
dințe solemne. Academia italiană 
„Dei Lincei" a decernat premiile pe 
anul 1980. Printre laureati se nu
mără prof. Stefan Berceanu. direc
torul Clinicii de hematologie din 
București, căruia i-a fost atribuit 
premiul internațional al Fundației 
„Giovanni di Guglielmo".

CONVORBIRI LA NIVEL ÎNALT 
AMERICANO-PORTUGHEZE. Pre
ședintele S.U.A.. Jimmy Carter, a 
efectuat, joi. o vizită oficială in 
Portugalia, in timpul căreia a con
ferit cu președintele Antonio Ra- 
malho Eanes si cu premierul 
Francisco Sa Carneiro. Un comu
nicat publicat la sfirșitul convor
birilor precizează că au fost ana
lizate probleme ale actualității po
litice internaționale. precum si 
cooperarea amerlcano-portugheză.

BOMBARDAMENTE ÎN SUDUL 
LIBANULUI. Vedete rapide israel 
liene au bombardat, miercuri sea
ra. mai multe localități din regiu-| 
nea de coastă a sudului LibanUlujĂ I 
— a anunțat postul de radio Liban," 
reluat de agențiile France Presse c I 
și Associated Press. Tirurile au fost1 
îndreptate îndeosebi asupra loca
lităților Kasmieh, Sarafand si Zah- i 
răni.

CAMERA REPREZENTANȚII,OR 
DIN S.U.A. a aprobat definitiv 
propunerea președintelui Carter pri
vind relnstituirea recensămintului 
în vederea unei eventuale reveniri 
la serviciul militar obligatoriu.

POPULAȚIA PAKISTANULUI 
număra 80 160 000 de locuitori la 
1 ianuarie 1980 — relevă un stu
diu economic din această tară. Din 
totalul populației. 22,68 la sută se 
află în zonele urbane, iar restul în 
regiunile rurale. in aproximativ 
45 000 de sate. Procentul de creștere 
a populației a fost, in ultimii ani. 
de 3 la sută. •

UN VAL DE CĂLDURA a afec
tat zilele acestea, statul american 
Texas. La Wichita Falls, mercurul 
termometrelor a urcat la nivelul 
record de 44 grade Celsius. In lo
calitatea El Paso. de la frontiera cu 
Mexicul, precum sl in alte orașe, 
în ultimele 15 zile temperatura a 
urcat la 38 de grade.

în favoarea respectării 
drepturilor populației de culoare 

din Republica Sud-Africană 
LUANDA 26 (Agerpres). — într-un 

comunicat oficial, difuzat la Luanda 
si reluat de agenția A.N.G.O.P., Con
gresul Național African (A.N.C.) din 
R.S.A. își reafirmă hotărirea de a 
intensifica lupta împotriva regimu
lui minoritar de la Pretoria, pentru 
a asigura respectarea drepturilor le
gitime ale populației de culoare, ma
joritară în această tară.

Comunicatul, dat publicității cu 
prilejul celei de-a 25-a aniversar’ a 
adoptării programului A.N.C. (26 iu
nie 1955), exprimă sprijinul Congre
sului National African față de na
rile mișcări antiapartheid care ’au 
loc, în prezent, in Republica Sud- 
Africană.

(/W ACTUALITATEA POLITICĂ)
FRANȚA

Redefîniri pe planul vieții economice
Asigurarea continuării creșterii e- 

conomice și crearea de noi locuri de 
muncă vor fi principalele obiective 
ale programului guvernului francez 
pentru următoarele șapte luni — așa 
cum au fost ele definite intr-o scri
soare a președintelui Giscard d’Es- 
taing către premierul Raymond Barre, 
dată publicității zilele aoâstea la 
Paris. Arătindu-se că aceste acțiuni 
sînt determinante pentru viitorul 
Eranței, în scrisoare se subliniază că 
progresele înregistrate pînă acum in 
aceste domenii sint cu atît mai no
tabile. cu cit ultima perioadă a fost 
marcată de probleme complexe, pro
vocate în special de creșterea prețu
lui petrolului pe plan mondial.

Stabilirea obiectivelor prioritare 
ale politicii economice și sociale 
coincide cu apariția in presa 
franceză a numeroase analize ce 
converg in a demonstra că, in 
urma reluării generalizate a in
vestițiilor, industria franceză și-a 
consolidat pozițiile, iar în unele ra
muri și-a ameliorat chiar performan
țele, inclusiv pe plan internațional. 
Statisticile institutelor specializate 
arată că întreprinderile franceze 
sînt, acum, in măsură să se autofi- 
nanțeze (rata de autofinanțare și-a 
regăsit și depășit nivelul anului 1972, 
cel mai ridicat din ultimul deceniu, 
după o perioadă de dificultăți), ac- 
celerînd cheltuielile pentru reînnoi
rea echipamentelor. Presa pariziană 
subliniază că investițiile privind 
dotarea întreprinderilor cu echi
pamente noi au loc nu numai 
in sectoarele de „vîrf". cum ar 
fi. de pildă, electronica și in
formatica. ci în aproape toate sec
toarele. inclusiv cele „clasice" — si
derurgie, mașini-unelte, lucrări pu
blice etc. „Ceea ce caracterizează 
actuala mișcare a investițiilor — re
marcă „Le Monde" — este mai ales 
difuzarea lor in ansamblul economi
ei". Factori responsabili din viața 
publică a țării apreciază că econo-; 
mia franceză culegind fructele unei 
orientări, multă vreme privita cu re
zerve de unele sectoare ale vieții pu
blice. prezintă in această perioadă a 
anului 1980 „o bună capacitate de 
rezistență" față de factorii con- 
juncturali defavorabili. Este rea
mintit, în legătură cu aceasta, fap
tul că cel de-al doilea șoc petrolier 
(noua creștere masivă a prețului 
„aurului negru") antrenează „o 

puncție suplimentară de 2.5 la sută 
din avuția națională, ducînd la o 
prelevare de pînă la 5 la sută din 
produsul intern brut". Și aceasta in 
condițiile unei balanțe comerciale 
externe deficitare.

Pornind tocmai de la aceste reali
tăți. preocupările determinate ue 
cheltuielile externe pentru importu
rile de petrol, implicit cele privind 
echilibrarea balanței de plăți curen
te, reprezintă unul dintre obiectivele 
esențiale, pe care guvernul și l-a pro
pus nu numai pentru următoarele 
șapte luni, ci pe o perioadă mult 
mai întinsă — pînă în 1985. Cifrele 
date publicității de forurile compe
tente arată că se prevede ca produsul 
intern brut să crească în acest 
an cu 2,7 la sută, investițiile totale 
— cu 4 la sută, exporturile — cu 4,5 
la sută, urmînd ca importurile să nu 
depășească un nivel de creștere de 
3,4 la sută.

Fără îndoială, comentariile, cele 
ale presei mai ales, rămîn pondera
te. cu atît mai mult, cu cît o serie 
de indici, ca de pildă cei care pri
mesc inflația, puterea de cumpărare 
și șomajul, constituie în continuare 
subiecte de preocupare. Autoritățile, 
ca și experții. consideră că augmen
tarea investițiilor va avea un rol im
portant în combaterea șomajului, 
proiectele de plan pentru anii ur
mători propunmd. m acest sens, 
„favorizarea unei dezvoltări susținu
te a industriei (echipamente, con
strucții)", relevînd și necesitatea 
consolidării aportului public în acest 
sector al economiei naționale. Desi
gur, comentariile presei pe marginea 
politicii guvernamentale se diferen
țiază în funcție de opțiunile și po
zițiile adoptate de grupările pe care 
le reprezintă, accentuarea elemente
lor pozitive sau critice fiind deter
minate de faptul că anul 1980 are o 
puternică tentă electorală în legătură 
cu scrutinul prezidențial ce se va 
desfășura în mai 1981.

Pentru reporterul român aflat in 
aceste zile în capitala Franței, ca de
altfel și pentru presa franceză sau 
observatorii politici de aici, atenția 
se concentrează spre evenimentele 
din sfera relațiilor bilaterale româno- 
franceze : recenta vizită oficială a 
ministrului afacerilor externe al Fran
ței. Jean Francois Poncet. la Bucu
rești, convorbirile ce au avut loc 
cu acest prilej, lucrările Comisiei 

mixte guvernamentale de cooperare 
economică, științifică și tehnică ro- 
mâno-franceză, desfășurate la Paris, 

Semnificația acestor evenimente 
sporește cu atît mai mult în perspec
tivă apropiatei vizite oficiale în 
Franța a președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Aceas
tă vizită se va înscrie pe linia 
fertilelor contacte româno-franceze 
la cel mai înalt nivel, cel mai recent 
fiind prilejuit de vizita în România 
a președintelui Franței, Valery Gis
card d’Estaing. în martie 1979, solda
tă cu rezultate deosebit de pozitive 
asupra dezvoltării, pe multiple pla
nuri, a relațiilor tradiționale dintre 
țările și popoarele noastre. La Pa
ris, ca și la București, este relevat 
cu satisfacție, în acest context, fap
tul că obiectivul de dublare a schim
burilor comerciale față de 1975, pre
văzut pentru 1980, a fost realizat cu 
uh an mai devreme. Totodată, se e- 
vidențiază necesitatea intensificării 
eforturilor ambelor părți pentru îm
bunătățirea structurii exporturilor 
lor, asigurîndu-se prin aceasta am
plificarea relațiilor comerciale bila
terale, in condițiile unei balanțe cit 
mai echilibrate.

Chemată să examineze stadiul co
operării economice. industriale și 
tehnice, să stabilească un bilanț și 
să traseze ngi direcții pentru colabo
rarea bilaterală și pe terțe piețe, se
siunea comisiei mixte guvernamen
tale a prilejuit reafirmarea voinței 
ambelor părți de a extinde coope
rarea bilaterală reciproc avantajoasă 
în domenii ale industriei și tehno
logiei avansate, de a diversifica și 
amplifica schimburile comerciale.

Reporterul român a putut constata 
la fața locului că apropiata vizită ofi
cială a președintelui României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Franța este așteptată cu satisfacție 
și interes major de opinia publică, 
reprezentanții cercurilor oficiale și 
economice exprimîndu-și convinge
rea că vizita înalților oaspeți ro
mâni, convorbirile și înțelegerile ce 
vor fi perfectate cu acest prilej 
vor impulsiona puternic schimburile 
și cooperarea în toate domeniile, în
tre cele două țări, conlucrarea lor in 
interesul destinderii, securității in 
Europa și colaborării internaționale.

Valentin PAUNESCU

Pentru unitatea 
forțplor democratice 

din Chile
CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager- 

pres). -r In caoitala Mexicului s-'a 
desfășurat o consfătuire a reprezen
tanților a trei partide de stingă din 
Chile : Mișcarea de Acțiune Popu
lară Unitară (M.A.P.U.). Mapu Mun- 
citorească-Tărănească. și Partidul 
Stîngii Creștine. A fost dată publici
tății o declarație comună. în care se 
face apel la întărirea unității tutu
ror forțelor ce luptă pentru restau
rarea democrației în Chile.,

Sesiunea Consiliului 
ministerial al N.A.T.O.
ANKARA 26 (Agerpres). — La 

Ankara s-au desfășurat lucrările se
siunii Consiliului ministerial al 
N.A.T.O.. la care au luat parte mi
niștrii de externe ai țărilor membre. 
Pe ordinea de zi au figurat o serie 
de probleme politico-militare legate 
de continuarea procesului de înar
mare a acestui bloc militar, precum 
si unele aspecte ale vieții internațio
nale actuale. între care securitatea 
europeană, situația din Orientul 
Mijlociu. Asia și din alte zone ale 
lumii.

Deși in comunicatul final partici
panta la reuniunea N.A.T.O. fac re
feriri la „voința de a acționa pentru 
îmbunătățirea relațiilor Est-Vest și 
dorința lor de a menține deschise 
canalele de comunicare între Est și 
Vest", la indivizibilitatea procesului 
de destindere si la necesitatea unor 
măsuri de control al armamentelor 
și de dezarmare. în special privind 
ratificarea acordurilor S.A.L.T.-2 și 
limitarea armelor, nucleare asa-numi- 
te „eurostrategi.ee". documentul con
semnează. în paralel, intenția mem
brilor pactului nord-atlantic de a 
transpune în viată noi programe de 
înarmare, inclusiv aplicarea hotărî- 
rii de instalare a unor arme nuclea
re americane în Europa occidentală 
— în conformitate cu decizia adop
tată la reuniunea din decembrie 
1979 a N.A.T.O. — măsuri aflate în 
dezacord cu cerințele reluării si con
tinuării cursului destinderii, ale stă
vilirii cursei periculoase a înarmă
rilor. ale dezangajării militare și ale 
restabilirii încrederii între state, edi
ficării unei păci si securități reale 
în Europa si în lume.

La Londra au avut loc, sub egida Partidului Laburist, de opoziție, un marș și un miting de protest. în Hyde 
Park, împotriva cursei înarmărilor nucleare, la care au participat peste 25 000 de persoane. Demonstranții au 
cerut, printre altele, reducerea cheltuielilor militare și folosirea sumelor economisite in acest fel pentru solu
ționarea problemelor sociale presante din țară. Fotogr afiile de mai sus înfățișează aspecte din timpul mani

festărilor amintite.

Combaterea terorismului 
pe agenda Congresului 
deputaților din Spania

Noi atentate 
ale extremiștilor basci

MADRID 26 (Agerpres). — Con
gresul deputaților al Spaniei a apro
bat — cu 305 voturi pentru și o ab
ținere — un proiect de document 
împotriva terorismului, prezentat de 
Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol. Deputății au condamnat noul 
val de acțiuni teroriste ale grupării 
„politico-militare" a organizației
E.T.A.,  din Țara Bascilor, documen
tul adoptat subliniind că „statul spa
niol nu va accepta în nici un caz 
negocieri cu E.T.A." — relatează a- 
genția E.F.E.

Patru bombe au explodat ieri în 
centrele turistice din sud-estul Spa
niei. provocind panică în rindul tu
riștilor străini. Bombele au fost pla
sate de membri ai aripii militare a 
organizației separatiste basce — 
E.T.A., care au anuntat exploziile cu 
cîteva minute înainte. De asemenea, 
ei au amenințat că vor avea loc noi 
explozii.

NU/ înarmărilor nucleare

Fantezii nu numai gastronomice
Cărțile de bucate au ajuns la 

mare preț. Bibliofilii își dispută, la 
licitații, exemplare vechi, editurile 
reeditează pe „clasicii" artei culi
nare, iar maeștrii contemporani ai 
gastronomiei se întrec să ofere 
amatorilor toate rețelele posibile 
ale bucătăriei din... Polinezia. In 
această avalanșă, o carte recent 
apărută in Occident a atras cu de
osebire atenția. Este vorba de o cu
legere de 120 retete ce-și propune 
să pună capăt „regretabilei lipse 
de fantezie și rafinament" din me
niul unei anumite categorii de con
sumatori

Preceptele generale ale asa-numi- 
tei „noi bucătării" cer ca legumele 
să fie doar ușor înăbușite, iar 
fripturile preparate dietetic in fo
lie de aluminiu. Pentru cei obezi, 
maestrul Michel Guerard personal 

a întocmit meniuri speciale — cu 
pui „dezosați" și sote de legume cu 
pătrunjel ; le sint strict interzise 
preparatele prea „consistente", ca 
de pildă, pateul de pasăre la cup
tor, iar deserturile „grele", ca pireul 

» de castane sau crema de vanilie^ re
prezintă o adevărată crimă.

Categoria de consumatori căreia 
le sînt destinate rețetele rezultă din 
chiar titlul volumului — „Noua bu
cătărie pentru cîini".

Desigur, s-ar putea spune că 
meniul împotriva obezității reco
mandat a fi oferit patrupedelor nu 
are nimic comun cu felul de a se 
hrăni al dinilor obișnuiți. Este ade
vărat. dar nici aceștia nu sint cîini 
obișnuiți. Deși tot ce se știe despre 
ei in mod precis este că nu apar
țin șomerilor. (M. SASARMAN)
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