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întâmpinat cu puternice sentimente de dragoste ș[ stimă

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut ieri o vizită de lucru în unități industriale

și agricole din județele Sibiu, Olt și Teleorman
• Secretarul general al 

partidului a analizat, 
împreună cu muncitori 
și specialiști din între
prinderi constructoare 
de mașini, probleme 
majore ale înnoirii, mo
dernizării și calității 
producției, promovării 
pe scară mai largă a 
progresului tehnic, re
ducerii consumurilor 
materiale, creșterii mai 
accentuate a eficienței 
economice.

• în unitățile agricole vi
zitate a examinat la 
fața locului stadiul lu
crărilor de primăvară, 
modul în care se aplică 
măsurile privind dez
voltarea sectorului zoo
tehnic, indicînd să se 
acționeze energic pen
tru încheierea grabnică 
a însămînțărilor, pen
tru sporirea puternică 
a producției agricole 
vegetale și animale. La întreprinderea de rulmenți din Alexandria sint prezentate noi piese d‘e schimb și materiale tehnologice

In continuarea vizitelor de lucru pe care le întreprinde în 
unități agrozootehnice și industriale ale țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, a fost, vineri, 
oaspetele locuitorilor județelor Sibiu, Olt și Teleorman.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului.

unor scule de mare precizie de mă
surare și control al calității, deose
bit de necesare procesului de fabri
cație. Se informează că. prin folo
sirea tehnologiilor perfecționate și a 
noilor scule, numai anul trecut în
treprinderea a realizat o economie 
de 530 tone metal, precum și impor
tante reduceri la consumul de ener
gie.

în ritm 
în condiții de 
Stadiul însămînțărilor în

intens, 
bună calitate! 
seara zilei de 16 aprilie

Primul popas s-a făcut la ÎN
TREPRINDEREA MECANICĂ 
DIN MÎRȘA, jud,’țul Sibiu- uni" 
tate modernă, cunoscută prin pro
dusele sale de mare complexitate, 
destinate șantierelor de construcții și 
exploatărilor miniere la suprafață, 
atit in tară, cit și peste hotare.

Elicopterul la bordul căruia se 
află tovarășul Nicolae Ceausescu a 
aterizat in incinta întreprinderii, pe 
platforma din fata halei de tnontaj 
general al autobasculantelor de mare 
tonaj. în întimpinarea secretarului 
general al partidului au venit mem- 
brii conducerii întreprinderii si ai 
consiliului oamenilor muncii, un 
mare număr de muncitori, ingineri si 
tehnicieni, care adresează cuvinte 
de bun venit, scandează cu însufleți
re „Ceaușescu — P.C.R. !“. exprimind 
prin aplauze, ovații și urale satisfac
ția pentru noua vizită de lucru pe 
care conducătorul partidului si statu
lui nostru o efectuează în această 
unitate.

în întîmpinare a venit tovarășul 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini.

O formație alcătuită din membri ai 
gâVzilor patriotice și ai detașamente

lor de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei a prezentat onorul, 
în semn de înaltă stimă și prețuire, 
grupuri de muncitori și muncitoare 
au inmînat secretarului general al 
partidului buchete de flori.

Vizita de lucru a început în prin
cipalele sectoare de fabricație ale în
treprinderii. La hala de punți grele, 
dotată cu utilaje dintre cele mai mo
derne și de înalte performante, direc
torul întreprinderii. Ilarie Munteanu. 
a prezentat tehnologii moderne de 
fabricație, retinind atentia îndeosebi 
rectificarea unor piese mari, prelu
crarea cu mașini cu comandă-pro- 
gram și numerică, care asigură o 
mare eficiență și precizie. Se sub
liniază că aceste tehnologii au per
mis modernizarea unor utilaje folo
site pe marile șantiere de construc
ții din tară. în prezent, după moder
nizare. aceste utilaje se bucură de 
o înaltă apreciere din partea bene
ficiarilor, datorită randamentului lor 
sporit.

în hala de prelucrare Ușoară, 
gazdele informează pe secretarul ge
neral al partidului despre realizarea 
în întreprindere a primilor cilindri 
hidraulici de tip greu, precum și a

,.S-a vizitat apoi hala de suban- 
samble sudate și montaj general, 
unde au fost prezentate soluții con
structive noi pentru fabricarea trai- 
lerelor de 20—120 tone forță, sarci
nă utilă, pentru basculantele de 16. 
55 și 100 tone și pentru încărcăto
rul frprital cu cupa de 10 mc. aflat 
în fabricația întreprinderii. Secreta
rul general al partidului urmărește, 
de asemenea, fluxul .tehpologîc de 
montaj al autobasculantelor grele de' 
50. 55 și 100 tone, realizate în cea 
mai mare parte cu echipamente fa
bricate în tara noastră.

în încheierea vizitei la întreprin
derea mecanică din Mîrșa. tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu i se prezintă, 
în cadrul unei expoziții organizate 
în incinta unității, cele mai noi pro
duse fabricate de acest harnic și 
priceput colectiv. Rețin atentia în
cărcătorul frontal de 10 mc. traile- 
rul de 120 tone realizat în construc
ție modulară, transportorul de ci
ment, utilizat în operațiunea de ci
mentare a sondelor de țiței, și 
autotrenul de 18 m lungime, fo
losit în transporturile portuare. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să asiste și la o demonstrație 
privind modul de funcționare a bas
culantelor de 50, 55 și 100 tone și a

încărcătorului frontal cu cupa de 
10 mc.

Apreciind tehnicitatea noilor pro
duse, gradul de dotare tehnică, pre
cum și capacitatea de concepție și de 
fabricație a întreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat colec
tivul unității pentru rezultatele obți
nute, apreciind că există posibilități 
pentru fabricarea in continuare a 
unor astfel de produse complexe, de 
mare capacitate, la nivelul tehnicii 
cunoscute pe plan mondial. Secre
tarul general al partidului a indicat 
să se treacă \ la asimilarea buldoze
rului pe pneuri de 610 CP, a buldo
zerului pe șenile de 550 CP, necesar 
exploatărilor miniere, precum și a 
unui încărcător frontal cu cupa de 
16 mc — așteptat pe șantierele noas
tre de construcții, grăbirea fabricației 
de piese de schimb pentru utilajele 
grele de Pe șantiere, încheierea, in 
acest an, a utilării uzinei.

Despărțirea de muncitorii, inginerii 
și tehnicienii întreprinderii mecanice 
Mirșa a avut loc într-o atmosferă 
însuflețită. înconjurind din nou cu 
dragoste pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cei prezenți aclamau și 
ovaționau îndelung pentru partid și 
secretarul său general. Directorul 
întreprinderii mulțumește tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru aprecierile 
.la adresa colectivului unității, pen
tru noua vizită făcută și indicațiile 
date cu acest prilej și se angajează, 
în numele muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor, să persevereze pen
tru realizarea unor produse de inaltă 
tehnicitate și calitate, care să se 
bucure de o apreciere tot mai mare
(Continuare în pag. a IlI-a)

Suprafața însă- 
mînțată joi cu cul
turi prășitoare - 
porumb, soia, faso- 
îe - s-a ridicat la 
304497 hectare. In 
felul acesta, viteza 
planificată la se
mănatul acestor 
culturi a fost depă
șită cu 5 la sută.

Față de suprafața 
prevăzută, nivelul 
realizărilor la princi
palele culturi se pre
zintă astfeL:

• Porumb 55 la sută
• Sfeclă

de zahăr 98 la sută
• Floarea-

soarelui 99 la sută
• Soia 33 la sută
• Fasole 10 la sută
• Cartofi de

toamnă 90 la sută
• Legume 66 la sută

V
reporterilor și corespondenților „Scînteii”, prezenți ieri 
fricole din județele Călărași, Constanța, Giurgiu, Mureș

Relatări ale
în unități agricole din județele Călărași, Constanța, Giurgiu, Mureș 

și Satu Mare (in pagina a Il-a)

• >
In întimpinarea zilei de 1 Mai | d 

și a aniversării partidului

REALIZĂRI REMARCABILE ÎN ÎNTRECERE
Minereu peste plan
Hoțărîți să întîmpine cu rezultate 

deosebite în producție ziua de 1 Mai 
și apropiata aniversare a creării 
partidului, minerii de la Exploata
rea minieră Herja, județul Mara
mureș, au reușit să scoată la lumină 
din abataje peste 4 000 tone mine
reu de neferoase peste sarcinile de 
plan ce le-au revenit de la începu
tul anului și pînă în prezent. De re
marcat că acest succes a fost obți
nut în condițiile depășirii corespun
zătoare și a celorlalți indicatori de 
plan pe această perioadă, ceea ce 
înseamnă un avans de 5—6 zile fată 
de sarcinile de plan Ia zi. (Gh. Susa).

în funcțiune - 
un modern abataj

în cadrul întrecerii Pe care o des
fășoară în cinstea zilei de 1 Mai și 
a aniversării partidului, pentru a 
da patriei tot mai mult căr
bune, la Filigeni. in bazinul car
bonifer Comănești, minerii con
duși de maistrul principal Gri- 
gore Ardeleanu au deschis un nou 
front de lucru. Folosind mijloace 
mecanice de înaltă tehnicitate, ei au 
obținut aici cele mai mari viteze 
de înaintare cunoscute pină acum 
în minele de pe Valea Trotusului. 
Ca urmare a intrării in funcțiune a 
noului abataj, producția zilnică de

cărbune de la mina Filigeni a spo
rit cu 50 de tone. (Gh. Baltă).

Importante reduceri 
ale consumurilor

Siderurgiștii hunedoreni manifes
tă și în acest an o preocupare sus
ținută pentru modernizarea tehno- 
logiiior de lucru. îmbunătățirea 
calității metalului, reducerea con
sumurilor specifice Astfel, prin 
aplicarea unei tehnologij de decar- 
burare in vid a otelului inoxidabil, 
se reduce consumul de metal cu 
15 kg pe tonă, costurile de produc
ție cu 400 lei pe tonă și se econo
misesc 75 kWh energie electrică pe 
tona de otel. în același timp, pro
ductivitatea crește cu 10 la sută pe 
fiecare cuptor electric. (S. Cerbu).

Succese
ale constructorilor 

de nave
Colectivul întreprinderii de con

strucții navale și prelucrări la cald 
din Drobeta-Turnu Severin a lan
sat, de la începutul anului și pină 
în prezent. 15 nave. Acum construc
torii, na văii de aici pregătesc lansa
rea primului tanc petrolier de 7 000 
tone — succes pe care il dedică ani
versării partidului. (V. Tătaru).

Primire caldă, entuziastă, dialog de lucru pe parcursul vizitei la cooperativele agricole de producție din Dobrosloveni-Olt ți Avrig-Sibiu

Chipul 
contemporanilor 

în arta noastră
Prin caracterul muncii sale, un 

artist plastic, să zicem un sculp
tor, este obligat să-și desfășoare 
activitatea intr-un atelier, în 
care imaginația lui prinde viată, 
folosindu-se de dălți și mate
riale necesare, cum ar fi piatra 
sau lemnul. Asta nu înseamnă 
că artistul plastic este un’ izo
lat, dimpotrivă, creația sa este 
intim legată de aspirațiile socie
tății in care artistul există, tră
iește, cu ale cărei interese se 
identifică — altfel el ar rămîne 
un singuratic, riscînd să se piar
dă în căutări sterile. Desigur că 
și in sculptură, ca și în celelalte 
ramuri ale artei, exigenta pro
fesională este un criteriu de la 
care pornim. Dacă o lucrare 
mică de sculptură ne poate in
cinta privirea prin expresie 
plastică sau tehnicitate, monu
mentul fiind așezat în for se a-

Insemnări de 
Gabriela MANOLE 

ADOC

dresează poporului, cetății. Este 
absolut necesar ca autorul să-l 
învestească, pe lingă expresia' 
plastică sau tehnicitate, cu un 
mesaj bogat în idei și senti
mente care se adresează privito
rului într-un dialog direct cu a- 
cesta. Artistului-cetătean i se 
cere ceva mai mult pe latura 
cunoașterii și esențializării, a ra
portului său cu tot ce spiritual 
preocupă societatea. El se face 
exponent al trăirii în prezentul 
dinamic constructiv sau al tre
cutului istoric și are privirea a- 
țintită spre viitor. Această an
vergură la care opera de astăzi 
poate aspira nu putem să nu o 
legăm strins de înnoirea fără 
precedent pe pare partidul nos- ‘ 
tru a adus-o în toate domeniile, 
ițiclusiv in privința creșterii gra
dului de îndrăzneală, de origina
litate și patos comunist al artei 
noastre contemporane. Artiștii 
plastici, alături de toți oamenii 
muncii din patria noastră, săr
bătoresc în această primăvară 
șaizeci de ani de Ia făurirea 
Partidului Comunist Român, e- 
veniment pe care-1 cinstim îm
preună cu toată țara prin muncă 
și creat e, prin opere de pres
tigiu. Expoziția ce se va des
chide la sala Dalles sau expo
ziția de proiecte de monumente 
pentru orașul București, dedi
cate „Independenței**. „Unirii" 
și „Victoriei socialismului", sint 
o dovadă a preocupărilor ma- ' 
jore ale breslei noastre de a crea 
opere în care artistul contempo
ran român zugrăvește chipurile 
contemporanilor săi. Aceștia tre
buie să se regăsească în'opere 
cu pasiunile lor. cu tot ce le în
flăcărează inimile și le mo
bilizează forțele spre noi în-
(Continuare în pag. a V-a)
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iNSAMlNȚĂRIL
în ritm intens, în condiții de bună calitate!
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Cifrele înscrise pe hartâ reprezintă, în procente față de plan, suprafețele însămințate cu porumb în coope
rativele agricole (cifra de sus) ți in întreprinderile agricole de stat (cifra de jos), pină in seara zilei 

de 16 aprilie (în județele notate cu o linie, întreprinderile. agricole de stat nu cultivă porumb)

TINIȘ

BISTRIȚA 
NÂSAUD

66

La semănatul culturilor din epoca a doua

DE CE ACESTE DIFERENTE INTRE
9

JUDEȚELE OIN ACEEAȘI ZONA?
$ »

ZONA I
PESTE MEDIA ZONEI : Arad — 78 la sută, 

municipiul București — 74 la sută, Timiș — 
66 la sută, Dolj și Olt — 64 la sută, Tulcea — 
59 la sută.

SUB MEDIA ZONEI : Buzău — 54 la sută, 
Constanța — 47 la sută, Ialomița — 46 la sută, 
Teleorman și Giurgiu — 44 la sută, Brăila — 
42 la sută, Călărași — 36 la sută.

ZONA A II-A
PESTE MEDIA ZONEI : Mehedinți - 82 la 

sută, Vîlcea — 81 la sută, Gorj și Caraș- 
Severin — 68 Ia sută, Satu Mare — 63 la sută,

Eihor — 61 la sută, Bacău — 55 la sută, Dîm
bovița — 52 la sută.

SUB MEDIA ZONEI : Galați — 46 la sută, 
Vrancea — 44 la sută, Prahova — 39 la sută, 
Argeș — 38 la sută, lași — 29 la sută, Botoșani 
- 28 la sută, Vaslui — 27 la sută, Neamț — 
23 la sută.

ZQNA A III-A
Y- : - •

PESTE MEDIA ZONEI : Covasna — 92 la sută, 
Hunedoara — 69 la sută, Mureș și Bistrița- 
Năsăud — 54 la sută, Cluj — 53 la sută, Sălaj 
și Sibiu — 52 la sută.

SUB MEDIA ZONEI : Brașov — 46 la sută, 
Alba — 44 la sută, Maramureș — 38 la sută, 
Suceava — 31 la sută, Harghita — 19 la sută.

Din acest clasament rezultă că între județele aflate în aceeași zonă pedocli- ’ 
matică există decalaje apreciabile în ce privește stadiul însămînțărilor la culturile din 
epoca a doua. Cu atît mai mult în județele aflate — prin rezultatele de pînă acum — 
sub nivelul mediei zonei respective, este imperios necesar ca organele locale de 
partid și agricole, consiliile unice agroindustriale și conducerile unităților agricole să 
acționeze hotărît pentru mobilizarea tuturor mecanizatorilor, cooperatorilor și specialiș
tilor la activitatea de pe ogoare, pentru folosirea la maximum a mijloacelor mecanice 
și a timpului de lucru, în scopul intensificării ritmului zilnic la însămînțări.

Reporterii și corespondenții „Scînteii“ transmit din județe :
giurgiu Ieri, viteza zilnică câlărași Noaptea, la lumina farurilor mureș Acum e timp de muncă

a fost depășită
Mai lntîi, cîteva cifre despre jude- sâmîntat 11 850 hectare. Iar dacă a-

țul Giurgiu, situat, cum bine se Știe, cest ritm va fi menținut, semănatul
porumbului. se-Ma încheia cel tirziu 
la 21 aprilie., Q perspectivă insufle- 
titoare, dar care Va putea fi mate
rializată prin generalizarea organiză
rii exemplare a activității zi de zi, 
în fiecare unitate, in fiecare forma
ție. Și, în această privință, există încă 
mult loc pentru mai bine.

...Joi. la ora 7,30, la secția de me
canizare ce servește C.A.P. Ghim
pați, 12 tractoare cu discuri se aflau 
în curte. Nimeni din conducerea coo
perativei nu stabilise unde să lucre
ze. dar nici mecanizatorii nu 
atunci toți la program.

...în aceeași zi, la ora 8. la 
din fermele I.A.S. Mihăilești, o 
mație de 5 tractoare cu discuri nu 
începuse încă activitatea. în cîmp 
sosiseră doar trei tractoare, iar pînă 
și acestea au început lucrul s-au mai 
irosit două ore. Calculați singuri, to
varăși din conducerea întreprinderii : 
ce ati ciștigat seara la pregătirea te
renului ati pierdut dimineața !

...Vineri la ora 14. patru tractoa
re de la secția de mecanizare Ră- 
desti „defilau“ pe șoseaua Bucu
rești — Giurgiu. Șeful secției. Ma
rin Ghincea, susținea că nu se poa
te lucra la erbicidat și, atunci, au 
dus la reparat niște utilaje defecte. 
Afirmație infirmată de zecile de for
mații întîlnite de o parte și de alta 
a aceistei șosele care lucrau 
ci dare. ,

Sînt secvențe-semnal pe 
supunem atenției celor care 
— sau care ar trebui să răspundă ! — 
de îndrumarea și organizarea activi
tății. spre a acționa în așa fel în- 
cît nici o oră din timpul prețios al 
acestei

WWt in zonaA&Jnni riimatieă. Pină clin
I , seara zilei, de 16 wcilie. porumbul a 

•V.'f v fost in.siiMhJhțăt'âîtl, Pfe’’o4"da sttW ■îțat'ăfci. Pfe‘’ 54--la 
suprafața planificată. O cifră care 
nu situa acest județ pe un loc frun
taș între județele aflate în această 
zonă, a cărei medie este de 61 la 
sută. Și încă trei cifre. Ele se referă 
la vitezele medii zilnice inregistrate 
la semănat in ultima perioadă : 15 
aprilie — 9 300 hectare, 16 aprilie — 
11 523 hectare și 17 aprilie — 11850 
hectare, cu 810 hectare peste viteza 
planificată. Altfel spus, aseară, cind 
s-a făcut bilanțul zilei de ieri — 17 
aprilie — suprafața cu porumb în- 
sămînțată pe județ a ajuns la 65 740 
hectare, ceea ce înseamnă 61 la sută 
din prevederi. Sînt cifre care vor
besc despre hărnicia lucrătorilor din 
agricultură, despre forța mobiliza
toare a organelor și organizațiilor de 
partid, despre ceea, ce se poate rea
liza chiar și atunci cind condițiile 
nu sînt dintre cele mai prielnice.

Tovarășul Gheorghe Nițu, directo
rul direcției agricole județene, ne 
spune : „Punctul nevralgic era lipsa 
frontului de lucru pentru semănători, 
în consecință, am luat măsuri pentru 
mărirea vitezei la pregătirea tere
nului. S-a organizat schimbul pre
lungit pentru toate tractoarele și 
schimbul doi pentru 650 de tractoare. 
Rezultatul ? Viteza la pregătirea te
renului a crescut de la 9 500 hectare 
in ziua de 15 aprilie, la 15 500 hec
tare la 17 aprilie".

Așadar, se poate I a~ 
devărul pe care-1 confirmă un șir 
de unități agricole din juoețul Giur
giu care pină ieri au încheiat semă
natul porumbului sau sînt foarte 
aproape de acest obiectiv. Iată și 
numele lor : cooperativele agricole 
Braniștea și Gostinu au terminat se
mănatul porumbului, iar. unitățile din 
consiliile agroindustriale Frățești, 
Anghelești, Bolintinu și Ghimpați 
au realizat această lucrare între 80 
și 85 la sută; intr-o zi-două vor în
cheia și ele semănatul. Așadar, se 
poate ca. printr-o temeinică pregă
tire a campaniei, printr-o bună folo
sire a mijloacelor tehnice, prin folo
sirea intensă a timpului de lucru si 
forței de muncă, lucrările agricole să 
fie executate la termen.

Frumoasă ideea, dar mai 
ales practica întrajutorării. 
Pe președintele biroului executiv ăl 
consiliului agroindustrial Frățești. 
Iile Anculescu, l-am găsit la C.A.P. 
Daia. finalizînd o acțiune organiza
torică, deosebit de importantă pentru 
acest moment al semănatului. Dar 
să-l ascultăm: „Operativ, biroul exe
cutiv al consiliului agroindustrial a 
luat măsura de a trimite în ajutor 
cooperativelor agricole Cetatea si 
Frățești formațiile de mecanizatori 
de la cooperativele agricole care au 
terminat semănatul porumbului. La 
C.A.P. Daia am lăsat 4 semănători 
din 7. pentru a încheia semănatul pe 
ultimele 300 hectare; ne celelalte 3 le 
trimitem la C.A.P. Cetatea. Această 
mobilitate in dirijarea mașinilor este 
unul din avantajele concrete pe care 
am început să le 
tulrea consiliilor 
nu mă refer la 
consiliul nostru, 
cheia semănatul 
forțelor mecanice vor fi dirijate spre 
consiliile, agroindustriale rămase mai 
în urmă*.

Dacă exemplul fruntașilor 
ar fi generalizat... Ieri>în jude* 
tul Giurgiu a fost o zi record la 
semănat. Pe un timp friguros — pe 
alocuri chiar a plouat — s-au in-

simțim, crin consti- 
agroindustriale. Si 
avantațe doar în 

Duminică vom In
și o bună Darte a

erau

una 
for-

la erbi-

care le 
râsDund

campanii să nu se irosească.
Aurel PAPADIUC
Foto : E. Dichiseanu

Prin bunâ organizare a muncii, la 
C.A.P. Daia, județul Giurgiu, zilnic 
ritmul la semănatul porumbului este 

depășit

Creșterea vitezei zilnice la semănat 
preocupă îndeaproape organele jude
țene de partid și agricole din județul 
Călărași. O măsură luată .cie coman
damentul județean peiUr'u ^.fericul* 
tură vizează folcXsirea tuturor . trac
toarelor — inclusiv cele din ’Șfectorui 

‘nea'gricol — la lucrările "■ agricole. 
Peste 1 600 de tractoare lucrează în 
schimbul de noapte la pregătirea te
renului pe cele 90 000 hectare arate 
în primăvară, unde sînt necesare trei 
și chiar 4 discuiri pentru a se asi
gura un bun pat germinativ pentru 
semințe. Au fost aduse pe cîmp si 
tractoarele liceelor agroindustriale 
Călărași. Fundulea și Sărulesti. iar 
instructorii de aici muncesc efectiv. 
Prin prelungirea semănatului pină 
noaptea tîrziu. la lumina farurilor. în 
consiliile agroindustriale Chirnogi si 
Frăsinet viteza zilnică este depășită

cu peste 60—70 de hectare. Pe ansam
blul județului s-a ajuns, joi, 16 apri
lie. la o viteză de 14 109 hectare la 
semănat — 97 la sută din cea plani
ficată. De cb nu sută la sută? Pentru 
că‘dn linele locuri j se încalcă disci
plina-muncii. Asemenea situații au 
fost constatate în unele unități ’ din 
consiliile agroindustriale Roseti. Fru- 
mușani și Ulmeni. La C.A.P. Răvan. 
de pildă, din consiliul agroindustrial 
Lehliu. în ziua raidului, la ora 11. o 
semănătoare SPC-12 nu intrase în 
lucru pentru că mecanizatorul nu 
primise ordin de lucru de la ingi- 
nerul-șef al cooperativei. Acum, cînd 
zorul lucrărilor este atît de mare, 
peste tot trebuie să se muncească în 
ordine și disciplină.

Rodica SIMIONESCU

constanța Un ceas mai devreme, 
un hambar mai plin

Pină în seara zilei de 16 aprilie, în. 
județul Constanța s-au insămințat 
peste 94 200 ha cu porumb — 53 la 
sută din suprafața prevăzută. Avan
sate sînt unitățile din consiliile agro
industriale „23 August" și „Mihai Vi- 
teazu", care au semănat 85 și, respec
tiv, 84 la sută din suprafețele desti
nate porumbului, precum și cele din 
consiliile Băneasa și Albești — cite 
73 la sută. Rămase în urmă sint 
unitățile din consiliile agroindustriale 
Cogealac și Pantelimon, care au însă- 
mintat numai 30 la sută din suprafe
țele prevăzute. Se putea însămînța 
mai mult ?

Da, dacă s-ar fi lucrat bine peste 
tot. Pentru încheierea insămințării 
porumbului pînă la 20 aprilie organe
le județene de partid și agricole au 
luat măsuri ca să se grăbească pre
gătirea terenului, spre a se crea front 
de lucru semănătorilor. în acest scoo, 
pe ansamblul județului, aproape 2 000 
oameni — mecanici din ateliere, mo- 
topompiști, cooperatori care au învă
țat mînuirea tractorului — comple
tează schimburile de zi și de noapte. 
La I.A.S. Albești, trafctoarele reparti
zate la pregătirea terenului lucrează 
în schimburi de zi și de noapte. Ca 
urmare, față de 245 ha cit e viteza 
zilnică prevăzută, la I.A.S. Albești 
se însămîntează 300 hectare.

C.A.P. Biruința. Trei mecanizatori 
— Lesa Ioniță. Eugen Florea. Ion 
Adam — s-au deplasat rapid de la o 
tarla însămințată la alta, unde, in 
citeva minute, au cuplat șinele 
metalice in spatele discurilor pen
tru nivelarea terenului. In urma 
lor, la mai puțin de o jumătate oră.

a intrat la sjkmănat mecanizatorul 
Constantin Lupescu. Oameni grăbiți, 
care n-au timp de vorbă, pentru că 
fiecare minut, fiecare oră contează 
acum foarte mult. Cum bine zicea 
președintele cooperativei, Gheorghe 
Minoiu : „Un ceas ciștigat. acum la 
semănat înseamnă un hambar mai 
plin la toamnă". Organizarea bună a 
muncii a făcut ca in această coope
rativă agricolă să se încheie la 
16 aprilie .semănatul porumbului.

Dacă nu s-ar mai pierde timp pre
țios. Ferma nr. 11 a I.A.S. Topraisar. 
Doi mecanizatori repartizați îl aștep
tau pe al treilea, Nicolae Frăsineanu, 
plecat cu tractorul la secție-cale de 3 
kilometri pentru a a-duce un pinion 
pentru o secțiune de semănătoare.1 
„Pinion sau ghinion și, de ce să nu 
zic, timp pierdut" .— spune unul din
tre mecanizatori.

Cîțiva mecanizatori meșteresc la o 
semănătoare pe una din tarlalele 
I.A.S. Cumpăna. Cînd să-i dea dru
mul. ei observă că tuburile din ma
terial plastic ale semănătorii nu sînt 
bine fixate. Intervine reprezentantul 
direcției agricole și. împreună cu me
canizatorii. defecțiunea se înlă
tură. ingrășămintele chimice încep să 
curgă normal, pe rîndurile de po
rumb. Dar de ce trebuie să vină cine
va din afară pentru a pune lucrurile 
la punct ? Prezenta specialiștilor în 
cîmp nu e în nici un caz un sim
plu..’. act de prezentă ; ei trebuie 
să intervină prompt pentru a înlă
tura orice defecțiune la mașini, să 
vegheze permanent la normele de 
calitate.

Constantin BORDEIANU

pe cîmp, nu
Pînă ieri. 17 aprilie, porumbul a 

fost pus sub brazdă pe 30 000 hectare 
(aproape 40 la sută din suprafața 
■planyicață).. Prin organizarea mfincil 
iii schimburi prelungite, prin, folo
sirea utilajelor și mașinilor de semă
nat la întreaga’ capacitate, vineri a 
fost depășită viteza de lucru stabilită 
la nivelul județului : 5-081 hectare, în 
loc de 4 500 hectare planificate. Vi
teze de lucru peste media județului 
au atins unitățile din. consiliile agro
industriale Band, Bălăușeri, Iernut, 
Sighișoara și Tirnăveni. Comparativ 
cu acestea însă, unitățile din consi
liile agroindustriale Gornești, Sovata, 
Vînători și altele sint cu mult, sub 
media județilui. De ce sînt mai re
duse vitezele ? Pentru că se pierde 
timp, se încalcă disciplina muncii, iar 
unele cadre de conducere din comune 
și unități agricole au preocupări cola
terale camoaniei agricole.

...Ora 9.30. Intrăm în sediul Consi
liului popular al comunei Ogra. 
Timpul de lucru fiind foarte bun, nu 
speram să găsim pe cineva aici. Dar, 
surpriză... înăuntru, Ion Lanțoș, pri
marul,-și Maria Mogoș, vicepreședin
tă a consiliului popular, stăteau în 
fața unor hîrtii. „Lucrăm, e urgent, 
mi s-a cerut să prezint in ședința 
biroului executiv al consiliului agro
industrial un referat «Despre impor
tanța Congresului țărănimii». Cum 
termin, plec in cimp" — încearcă să 
ne asigure primarul. La numai cîteva 
sute de metri de sediul consiliului 
popular — secția S.M.A. nr. 4 Sînpaul.

în birouri!
Aici, în fata a două semănători 
S.P.C.-6, mecanizatorul Polko Stefan 
(dar nu numa.i el) muncea de zor : 
„Am lucraț cu ele la sfeclă ; .acum 

’. încerc să îe Adaptez pentru semăna
tul porumbului" — ne spune el. La 
cîteva zeci de metri însă, tractorul 
nr. 41-MS-4 469, condus de mecaniza
torul loan Hancu, sa pregătea — 
aproape de ora 10 ! — să iasă în
cîmp. Să fie oare întîmplător că pe 
ansamblul comunei mai erau de se
mănat cu porumb 720 hectare ?

...Ora 10.15 — la sediul Consiliului 
popular al comunei Cuci. Aici, altă 
surpriză. Gheorghe Precup, secretar 
adjunct al comitetului comunal de 
partid, stătea la taclale cu două to
varășe, la o... cafeluță. Dar prima
rul, Ilie Moldovan, unde este ? — în
trebăm. Abia acum a plecat, de cîteva 
minute, la brigada din Dateș, La noi, 
să știți, se lucrează intens. Numai la 
C.A.P. Cuci au fost însămințate peste 
150 hectare din cele 240-—250 planifi
cate. Iar la C.A.P. Petrilaca, lucrarea 
este terminată — ne spune locțiitorul 
din... birou.

Aceste, situații arată limpede că 
pentru încheierea semănatului in ju
dețul Mureș la termenul stabilit tre
buie efectuat un control exigent atît 
în cîmp, cît și asupra activității unor 
cadre de conducere din unitățile agri
cole și din comune care nu își înde
plinesc obligațiile ce le revin în ac
tuala campanie de însămînțări.

Gh. GIURGIU

în județul Suceava 
s-a încheiat 

plantarea cartofilor
Oamenii muncii din agricultura ju

dețului Suceava — județ în care tem
peraturile au fost mai scăzute in a- 
ceastă primăvară — au muncit cu 
hărnicie pentru a planta cartofii in 
limitele termenelor stabilite si a 
pune o temelie puternică recoltei la 
această valoroasă plantă alimentară. 
Intr-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceausescu, 
Comitetul județean de, partid Suceava 
raportează că lucrătorii ogoarelor au 
terminat plantarea cartofilor pe în
treaga suprafață planificată în unită
țile agricole socialiste, de aproape 
21 000 hectare. Acum, activitatea in 
agricultură este concentrată la însă- 
mînțarea porumbului, a celorlalte 
culturi, pentru încadrarea tuturor lu
crărilor in epoca optimă. oentqu. <?- 
fectuarea acestora in condițiile de ca
litate și densitate cerute de normele 
agrotehnicii. Vă asigurăm, mult sti
mate și iubite tovarășe secrștar ge
neral — se arată în telegramă — că 
sucevenii, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, sint ferm 
hotăriți să traducă in fante hotărî- 
rile Congresului țărănimii;

AU TERMINAT 
SEMĂNATUL PORUMBULUI
TOATE ÎNTREPRINDERILE A- 

GRICOLE DE STAT DIN JUDEȚUL 
ARAD. După o muncă dirză. lucră
torii din unitățile aparținînd Trustu
lui I.A.S. raportează încheierea se
mănatului porumbului pe cele 18 700 
hectare prevăzute. Insămințarea po- 
rumburtii se apropie de finalizare în 

1 întregul județ. Ieri, alte 20 de coo- 
nerative agricole — cele din Gat. 
Șagu, Galșa. Zăbrani. Sînpetru Ger
man etc. — au insămințat toate su
prafețele ; avansate sînt lucrările în 
unitățile din consiliile agroindustriale 
Șiria. Sintana și Felnac. (Mircea 
Dorgoșan).

ALTE 11 CONSILII AGROINDUS
TRIALE DIN JUDEȚUL DOLJ. Iferl. 
unitățile din Consiliile agroindustriale 
Băilești. Boureni. Perișor. Plenita. 
Virvor, Filiași și altele au raportat 
încheierea insămințării porumbului ; 
ele se adaugă celor 9 consilii care au 
terminat această lucrare în zilele pre
cedente. Pină vineri seara, in județ 
au fost însămințate cu porumb 146 355 
hectare, creindu-se posibilități ca as
tăzi să fie semănată întreaga supra
față. (Nicolae Petolescu).

34 DE UNITATI AGRICOLE DIN 
JUDEȚUL TULCEA. Prin • folosirea 
intensă a timpului bun de lucru si 
a mijloacelor mecanice, oamenii mun
cii din 34 de unități agricole. în 
frunte cu cei din consiliile agroindus
triale Babadag. Tulcea. Ceamurlia de 
Jos raportează dă au incheiat semă
natul porumbului. Pină joi ser. 'în 
județ au fost însămințate 63 500 hec
tare cu porumb. (Neculai Amihule- 
sei).

CONSILIUL AGROINDUSTRIAL 
POȘTA-CÎLNAU. Deși se află într-o 
zonă cu condiții climatice mai 
aspre, mecanizatorii și cooperatorii 
din unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Posta-Cilnău au in
cheiat semănatul porumbului pe cele. 
5 846 htectare prevăzute ' în plan.

satu mare In brazdă -toți cei care 
cunosc conducerea tractorului

însămînțarea porumbului a devenit 
sarcina nr. 1 și pe agenda lucrători
lor din agricultura județului Satu 
Mare. Faptul este relevat și de viteza 
tot mai ridicată de lucru de la o zi la 
alta. Ieri s-a atins o viteză de peste 
9 000 hectare insămîntate, suprafața 
realizată pină Ia această dată fiind de 
49 000 hectare din cele 74 150 hectare 
planificate. Printre unitățile care au 
încheiat această lucrare se află coo
perativele agricole Pișcolț,. „Some- 
șul“-Satu Mare, I.A.S. Odoreu și al
tele. Explicația acestui ritm bun re
zidă în primul rînd în organizarea 
muncii în două schimburi. în timp ce 
la însămîntatul porumbului se lu
crează întreaga zi-lumină, de la ora 
6 dimineața Pină. seara, noaptea se 
lucrează la arat și pregătirea tere
nului pentru însămintatul porumbu
lui. acțiune la care sint antrenați 
mecanicii din atelierele secțiilor de 
mecanizare, precum și foști mecani-

zatori. care în prezent sînt încadrați 
în alte unități și care în aceste zile 
au fost detașați temporar în agricul
tură. Activiștii de partid sînt prezenți 
pe teren, sprijinind buna desfășurare 
a lucrărilor. Bunăoară, in consiliul 
agroindustrial Negrești-Oaș, printr-o 
intervenție energică împotriva unor 
stări de inerție, au fost puse la dis
poziția secțiilor fle mecanizare pen
tru pregătirea terenului și semănatul 
porumbului 15 tractoare de la C.L.F. 
și liceul agroindustrial.' Mecanizatorii 
pentru aceste tractoare s-au asigurat 
în mare măsură din rîndul maiștri- 
lor-instructori și al elevilor din cla
sele mai mari, aflați în vacanță. Tre
buie evidențiată și inițiativa a 12 
mineri de. la mina Turț, care, după 
ieșirea din șut, fiind calificați și ca 
mecanizatori, se urcă pe tractor și 
ajută la pregătirea terenului pentru 
semănatul porumbului.

Octav GRUMEZA

Șefa fermei unu, de la C.A.P. Adunații Copăceni, județul Giurgiu, tovarășa Maria Buță, urmărește permanent insămințarea porumbului in condiții de bună 
calitate •

în atentia lucrătorilor

din agricultură

Un val de aer rece s-a abătut asu
pra zonei de est a Europei. Institutul 
de meteorologie si hidrologie infor
mează că ieri, 17 aprilie, la ora 2 
noaptea, s-au înregistrat următoarele 
temperaturi : Helsinki — minus 2 
grade, Moscova — minus 3 grade, 
Varșovia — 0 grade, Berlin — plus 2 
grade, Praga — minus 1 grad, Viena 
plus 1 grad. Belgrad — plus 4 grade.

Si in (ara noastră timpul s-a răcit 
simțitor. Temperaturile minime au 
coborit pină la minus 1—3 grade in 
nordul Moldovei, nordul Transilvaniei 
și Maramureș, in sudul tării, sud- 
vestul Transilvaniei, Banat si Cri.șana 
temperaturile minime au fost cu
prinse intre zero și plus 5 grade. Au 
căzut precipitații reduse in estul Mol
dovei si Transilvaniei, in nordul Bă
răganului și în zona subcarpatică de 
sud.

Specialiștii in agrometeoroloaie 
apreciază că datorită căldurii acumu
late anterior, pe care o pierde mai 
lent, temperatura solului la adincimea 
de 10 cm s-a menținut ieri intre plus 
7 și 9 grade in Moldova, in cea mai 
mare parte a Transilvaniei șt Mara
mureș ; intre 10 și 13 grade in sudul 
Moldovei, nordul Bărăganului si in 
cimpia de vest, intre 13—15 grade in 
cimpia de sud a țării, tn următoarele 
două zile solul se va răci cu numai 
1—2 grade. Prin urmare, in cea mai 
mare parte a tării temperatura solu
lui se menține in limite favorabile 
insămințării culturilor. Este insă ne
cesar ca in nordul tării să fie luate 
măsuri pentru protejarea pomilor în
floriți și a legumelor plantate în cîmp.

Meteorologii apreciază că. după o 
răcire temporară de două zile, timpul 
se va încălzi incepînd cu zonele din 
sud-vestul tării. De aceea se impune 
ca insămințările și alte lucrări agri
cole de sezon să continue intens.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în unități industriale și agricole din județele Sibiu, Olt și Teleorman

(Urmare din pag. I)
din partea beneficiarilor interni si de 
peste hotare, pentru îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a sarcinilor 
de plan pe anul in curs și pe între
gul cincinal.

După vizitarea întreprinderii me
canice de la Mîrșa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a luat cunoștință, în CO
MUNA AVRIG, de felul în care 
se acționează în județul Sibiu ca. 
paralel cu creșterea si modernizarea 
industriei, să se dezvolte si o agri
cultură puternică, în strînsă legă
tură cu condițiile pedoclimatice din 
această parte a tării, cu baza mate
rială, cu îndelungata tradiție a sibie- 
nilor in practicarea unei agriculturi 
intensive.

Directorul direcției județene a agri
culturii și industriei alimentare, I. Tă- 
roșan, prezintă structura culturilor 
vegetale, precum și cea a zootehniei. 
Secretarul general al partidului arată 
că județul are încă mari posibilități 
pentru a da tării cantităti mult mai 
mari de cereale si plante tehnice, de 
a-si spori contribuția la aproviziona
rea populației cu lapte, carne, ouă 
etc. S-a indicat să se acorde o aten
ție mult mai mare .sporirii producției 
la hectar printr-o mai rațională fo
losire a pămîntului, tehnicii si tehno
logiilor, printr-o mai bună folosire 
a forței de muncă.

Vizitind complexul de selecție și 
testare a porcilor din localitate, care 
dispune acum de 19 000 capete si a- 
sigură purcei pentru prăsilă pentru 
23 județe ale țării. tovarășul 
Nicolae Ceausescu subliniază răspun
derea ce revine acestei unităti în e- 
fortul general pentru dezvoltarea 
zootehniei țării și remarcă faptul că 
și aici există multe rezerve care tre
buie puse în valoare, cum ar ti 
natalitatea, ce se menține la un 
nivel scăzut. Se recomandă zootehnis- 
tilor de la Avrig să studieze expe
riența bună acumulată în unităti si
milare din țară, de exemplu din 
Vrancea. care în condiții asemănătoa
re sau apropiate obțin un indice de 
natalitate mai bun.

Pe stadionul din Mirșa. de unde a 
decolat elicopterul prezidențial, se re
găsește aceeași atmosferă entuziastă și 
se dă expresie acelorași sentimente de 
stimă și respect cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost înconjurat 
de puternicul colectiv muncitoresc de 
la Mirșa si de zootehniștii din Avrig. 
Se aclamă din nou cu putere pentru 
partidul comunist Si secretarul său 
general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs,- 
punde cu prietenie acestor alese sen
timente și. adresîndu-se mulțimii de 
pe stadion, spune: ..Vă adresez dum
neavoastră. locuitorilor localității 
Mirșa. cele mai' calde felicitări pen
tru bunele rezultate obținute în 
muncă. Mi-au făcut o impresie deo
sebită ritmul în care s-a dezvoltat 
întreprinderea mecanică. calitatea 
deosebită a produselor care se reali
zează aici. Felicit locuitorii Mjrșei 
pentru tot oe ■, au făclit. le doresc 
multă sănătate, mari succese viițpare 
și multă fericire !“.

Elicopterul prezidențial traversează 
Carpații pe Valea Oltului și ateri
zează in orașul Balș — localitate 
care, în ultimii 15 ani. a cunoscut o 
puternică dezvoltare economico-so- 
cială.

Pe stadionul orașului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat de 
tovarășul Ion Albulețu. prim-secretar 
al Comitetului județean Olt al P.C.R., 
de Dumitru Zamfir, primarul orașu
lui. de alți -reprezentapți ai organelor 
locale de partid și de stat. Mulțimea 
venită în întîmpinare face o primire 
entuziastă. O formațiune alcătuită din 
membri ai gărzilor patriotice pre
zintă onorul.

Potrivit unei străvechi tradiții, to
varășul Nicolae Ceaușescu este invi
tat să guste din piinea ospitalității. 
Un grup de tineri și tinere. îmbrăcat! 
in straie oltenești, pionieri îi înmî- 
nează buchete de flori. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“.

Primul obiectiv înscris pe agenda 
noii vizite in această parte a țării a 
W ÎNTREPRINDEREA DE 
OSII Șl BOGHIURI DIN 
balș, cel mai mare obiectiv indus
trial al localității și unicul cu acest 
profil din țara noastră, de care este 
legată însăși dezvoltarea economică și 
socială a orașului. Aici, secretarul ge
neral al partidului este întîmpinat de 
Ion Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, de membri ai 
consiliului oamenilor muncii. Directo
rul tehnic al întreprinderii, inginer Pe
tre Enescu. prezintă. în fața unei ma
chete. dezvoltarea unității si dinami
ca ne care au cunoscut-o principalii 
indicatori tehnici si economici, modul 
cum se acționează pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce rezultă pentru cei pește 
7 500 de muncitori, ingineri si tehni
cieni ai întreprinderii din hotărîrile 
celui de-al XlI-lea Congres al parti
dului. din actualul cincinal. Dacă în 
1970 — anul punerii în funcțiune — 
capacitatea de producție era de 50 000 
osii montate cu roti monobloc. in 
două variante, in prezent, potențialul 
său a ajuns la 116 000 osii în 18 tipuri 
și 20 000 boghiuri. Simultan cu asigu
rarea cerințelor întreprinderilor pro
ducătoare de material rulant din tară, 
unitatea exportă produsele sale în 20 
de țări din Europa. Asia si America.

Secretarul general al partidului este 
invitat să viziteze principalele secții 
de fabricație, a căror dotare tehnică 
modernă asigură realizarea unor pro
duse cu caracteristici superioare. Se 
informează că o însemnată parte 
dintre utilajele si instalațiile unității 
au fost furnizate de întreprinderi 
constructoare de mașini din tară sau 
realizate cu forte proprii. în cadrul 
acțiunilor de autoutilare. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu asistă la forjarea 
unei roti. Comenzile din cabina liniei 
de profil sînt date cu îndemînare. cu 
gingășie chiar, de o tînără muncitoa
re. operatoarea Georgeta Zamfirescu. 
una din cele aproape 1 900 de femei 
calificate in diferite meserii prin 
scoală profesională sau direct la locul 
de producție.

La linia de forjare a osiilor, gazde
le informează că, in comparație cu

La întreprinderea mecanica din Mirșa se examinează piese realizate prin tehnologii moderne

sistemele folosite in trecut, noua 
tehnologie adoptată asigură redu
cerea cu pînă Ia 50 la sută a adao
surilor de prelucrare, cale de dimi
nuare a consumului de metal, de 
creștere a producției nete.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă specialiștilor uzinei să se do
cumenteze asupra unor metode și so
luții constructive noi adoptate în 
unele țări cu tradiție. în scopul re
ducerii în continuare a consumului 
de metal in fabricația de osii. ca. de 
pildă, realizarea de osii tubulare. A- 
preciind rezultatele bune de pină a- 
cum, îndeosebi pe 'cele din primul 
trimestru al noului cincinal, secre
tarul general al partidului recomandă 
să fie luate măsuri pentru folosirea 
mai judicioasă, mai eficientă a spa
tiilor de producție, prin dotarea" lor 
cu noi utilaje, pentru întreținerea co
respunzătoare a mașinilor-unelte din 
secția de prelucrări mecanice a ro
ților, creșterea siguranței în exploa
tare și a fiabilității acestora.

Luîndu-și rămas ■ bun de la con
structorii de mașini din Balș, tova
rășul Nicolae Ceaușescu le-a urat să 
obțină noi succese, să amplifice reali
zările de pină acum, să facă din ti- 
năra unitate o întreprindere model, 
fruntașă pe ramură și chiar pe tară.

în drum spre COOPERATIVA 
AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE 
PIATRA OLT, următorul obiectiv 
înscris pe itinerarul vizitei, secreta
rul general al partidului s-a oprit pe 
o tarla semănată cu grîu pentru a 
examina stadiul de vegetație și den
sitatea plantelor. Remarcă faptul că, 
deși cultura este dezvoltată cores
punzător perioadei, numărul de plan
te ne metru pătrat putea fi și mai 
mare.

La cooperativa agricolă de produc
ție se vizitează ferma zootehnică pro
filată pe creșterea vacilor cu lapte 
și a vițeilor. Inginerul Ilie Vasile, 
președintele unității, prezintă struc
tura sectorului și ponderea lui în 
veniturile cooperativei, măsurile lua
te pentru creșterea producțiilor de 
lapte.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. a- 
preciind înfăptuirile dobîndite oină 
acum, indică să se continue acțiunea 
de modernizare a grajdurilor si sis
temelor de distribuire a hranei si 
apei, precum și a celor de evacuare 
a dejecțiilor, preluîndu-se experien
ța bună a crescătorilor de animale 
din județul Covasna. să se acționeze 
cu hotărire pentru sporirea continuă 
a producției de lapte pe Cap de vacă 
furajată, pentru ridicarea indicelui de 
natalitate.

Luîndu-și rămas bun de la zooteh- 
nistii din Piatra Olt. cărora Ie urează 
noi succese si multă sănătate, secre
tarul' general al partidului se în
dreaptă către o parcelă de pe care 
tocmai se recolta răpită furajeră. A- 
preciind producția bună obținută la 
hectar, recomandă ca pe terenurile re
coltate, înainte ca suprafețele res
pective să fie arate si semănate cu 
porumb sau alte culturi succesive, să 
fie scoase bovinele si ovinele la 
pășunat, valorificindu-se astfel în 
întregime cantitatea de masă verde.

Vizita continuă la COOPERA
TIVA AGRICOLĂ DE PRO
DUCȚIE OSICA. Secretarul ge
neral al partidului este informat de 
președintele cooperativei. Tudor Co- 
tulbea. despre măsurile luate pentru 
creșterea numărului si îmbunătățirea 
raselor de animale, care sint indicii 
de natalitate, producțiile de lapte si 
perspectivele de creștere a ponderii 
sectorului zootehnic in producția glo
bală a unității. Și aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă extin
derea si modernizarea grajdurilor, 
îmbunătățirea structurii balanței fu
rajere. pentru a se asigura. într-o pe
rioadă scurtă, cel puțin dublarea ac
tualelor producții de lapte. Primarul 
localității. Maria Dude, informează 
că. vineri. în comună s-a încheiat se
mănatul porumbului, soiei. al celor
lalte culturi din campania de pri
măvară.

„Aveți pămînt bun. animale bune. 
Dispuneți de condiții materiale pen
tru a vă situa in frunte pe județ și

chiar pe țară. Vă doresc să obțineți 
succese pe măsură" — a spus secre
tarul general al partidului la des
părțirea ' de sătenii din Osica.

Problemele complexe ale dezvoltă
rii zootehniei au făcut obiectul dia
logului ' purtat și cu crescătorii de 
animale de la COOPERATIVA 
AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE 
DOBROSLOVENI. Președintele 
unității. Constantin Cioboată, înfăți
șează secretarului general al parti
dului situația actuală a efectivelor 
de animale, programul stabilit pen
tru continua Îmbunătățire a struc
turii raselor și creșterii producțiilor 
de lapte și carne la nivelul obiecti
velor impuse de cerințelă rioii revo
luții în agricultură.

Apreciind faptul că unitatea își 
asigură în întregime baza furajeră 
din producția proprie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă mai 
buna folosire a spațiilor dintre graj
duri prin insămînțarea lor cu po
rumb pehtru masă verde si sfeclă 
furajeră^ precum și' raționalizarea 
amplasării animalelor in grajduri și 
modernizarea sistemului de distri
buire a hranei în vederea reducerii 
volumului de muncă manuală, creș
terii productivității. Se recomandă, 
de asemenea, sistematizarea spatiilor 
de adăpostire a bovinelor si por
cinelor, pentru a se reduce efortul de 
investiții și a se crea condiții in ve
derea ridicării gradului de mecani
zare cu mijloace cit mai simple.

în numele cooperatorilor, pre
ședintele unității s-a angajat să ia 
toate măsurile pentru ridicarea pro
ducțiilor in zootehnie la nivelul ce
lor obținute la culturile de cîmp.

Ultimul obiectiv al vizitei în jude
țul oit a fost STAȚIUNEA DE 
CERCETĂRI AGRICOLE DE 
LA CARACAL, unde secretarul 
general al partidului a luat cunoș
tință de rezultatele cercetărilor în
treprinse de specialiștii unității in 
direcția creării și ameliorării unor 
soiuri de cereale și plante tehnice de 
înaltă productivitate, cu o valoare e- 
conomică și nutritivă ridicată și cu 
perioade de vegetație cit mai scurte. 
Directorul stațiunii, ing. dr. Con
stantin Olaru. informează că spe
cialiștii de aici au realizat integral 
sarcinile ce le revin din pro
gramul national de cercetare si au 
creat în fiecare consiliu unic agroin
dustrial de stat si cooperatist din 
județ loturi experimentale pentru ve
rificarea în producție a unor soiuri 
si tehnologii în scopul obținerii de 
producții cit mai mari. Tot aici, secre
tarului general al partidului i-a fost 
prezentat de către ing. Doru Rădu- 
lescu. directorul general al direcției 
agricole județene, programul unitar 
de măsuri de creștere a producțiilor 
în actualul cincinal, adoptate în uni
tăti pentru sporirea contribuției ju- 
.detului Olt la înfăptuirea programu
lui stabilit de cel de-al doilea Con
gres al agriculturii.

în continuare se vizitează loturi 
demonstrative ale stațiunii, unde 
s-au obținut producții sporite de griu. 
răpită, de alte culturi, atît în sistem 
irigat, cît și neirigat.

Tovarășul Nicolae Ceausescu reco
mandă generalizarea cît mai grabni
că a rezultatelor cercetărilor de pină 
acum în unitățile direct productive 
sub îndrumarea nemijlocită a spe
cialiștilor stațiunii din Caracal.

Din județul Olt se trece în Teleor
man, pentru a se vizita o unitate 
fruntașă a agriculturii noastre socia- 
list« - C.A.P. PUTINEIU - 
un tînăr vlăstar al industriei moder
ne — întreprinderea de rulmenți 
Alexandria.

Burnițează mărunt, dar populația a- 
cestei localități din sudul Bărăganului 
a ieșit, cu mic cu mare. în intimp.i- 
narea celui mai de seamă și mai iubit 
oaspete — secretarul general al 
partidului, președintele republicii.

Primul secretar al Comitetului ju
dețean Teleorman al P.C.R.. Teodor 
Roman, ii adresează. in numele co
muniștilor, al tuturor locuitorilor ju
dețului, cele mai calde urări de bun 
sosit.

O gardă, formată din formațiuni de 
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei, prezintă onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să guste din pîinea ospitali
tății, plămădită din griul roditoarelor 
cimpii din sudul țării.

Se vizitează ferma zootehnică. 
Grajduri moderne, bine întreținute, 
adăpostesc peste 1 800 de vaci cu 
lapte și viței. Președinta cooperativei 
agricole, Ștefania Ionescu, arată că 
la Putineiu s-a acordat o mare aten
ție obținerii unei rase care să se 
adapteze, cît mai bine condițiilor cli
materice din zonă. Din încrucișare a 
brunei românești cu o rasă străină 
s-au obținut metiși care dau aici, in 
sudul țării, bune rezultate. Anul tre
cut. de exemplu, de la fiecare vacă 
de lapte furajată s-au obținut' cită 
4 220 litri de lapte, un indiciu al na-' 
talității ridicate, și sporuri rapide în 
creșterea vițeilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat preocupările zootehniștilor 
de la Putineiu și le recomandă să 
persevereze in dezvoltarea zootehniei, 
care trebuie să dețină o pondere tot 
mai mare in ansamblul producției 
agricole.

Specialiștii cooperativei agricole 
de producție îl asigură că vor acorda 
și in viitor o atenție deosebită a- 
cestui sector, în fața căruia stau in 
momentul de fată sarcini deosebite.

ÎNTREPRINDEREA DE 
RULMENȚI DIN ALEXAN
DRIA, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este primit cu deosebit entuziasm de 
mii de. muncitori, care i-au ieșit in 
întimpmare cu steaguri roșii și tri
colore. cu pancarte pe care erau În
scrise urări in cinstea partidului și 
patriei.

în una din hale. în fata . unor 
grafice, directorul întreprinderii. Ma
rin Florea, prezintă principalii indi
catori ai planului, evoluția pe care 
a cunoscut-o producția de rulmenți 
in perioada care a trecut de la darea 
in folosință a acestei moderne uni
tăti a industriei noastre socialiste. 
Dacă in 1974 aici s-au produs peste 
8 milioane rulmenți, anul acesta vo
lumul producției fizice este dimen
sionat la 32 milioane, pentru ca în 
1985 să ajungă la 45 milioane. Prin 
intermediul unei expoziții, se prezintă 
paleta largă a tipurilor de rulmenți 
folosiți acum în industria construc
toare de mașini.

Secretarului general al partidului 
i se prezintă gama modernă a apa
ratelor de măsură și control prin uti
lizarea cărora se asigură rulmenților 
românești un grad tot mai înalt de 
competitivitate pe piața mondială.

Tovarășul Nicolae Ceausescu apre
ciază rezultatele obținute pînă acum 
și cere colectivului întreprinderii să 
nu slăbească grija pentru calitatea 
ireproșabilă a rulmenților produși la 
Alexandria.

La plecare se regăsește aceeași 
atmosferă entuziastă. Miile de mun
citori dau. prin urale și aplauze, ex
presie sentimentelor de stimă și pre
țuire ce le nutresc față de condu
cătorul partidului și statului nostru, 
preocupat statornic de ridicarea pa
triei socialiste pe noi culmi de pro
gres și civilizație, de creșterea pres
tigiului ei internațional. Această 
preocupare permanentă a fost pusă 
încă o dată in evidență de amplul 
dialog purtat cu muncitori, țărani 
cooperatori, specialiști din cele pa
tru județe ale tării, vizitate în zi
lele de joi și vineri. în care s-a ur
mărit găsirea celor mai eficiente mo
dalități pentru creșterea și moderni
zarea producției, pentru sporirea e- 
ficientei ei. impulsionarea dezvoltă
rii zootehniei, ramură de mare im
portantă a agriculturii noastre socia
liste. Căldura cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat 
peste tot, în Argeș ca și în Sibiu, 
în Olt ca și in Teleorman, sentimen
tele de aleasă stimă și profundă dra
goste cu care a fost înconjurat dau 
dimensiunea hotărîrii cu care toti cei 
ce muncesc. întregul nostru popor 
este hotărît să muncească cu abne
gație pentru înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de Congresul £1 XlI-lea al 
partidului.

La "C.A.P. Piatra Olt sint prezentate furaje din prima recoltă

In timpul vizitei la ferma zootehnică a cooperativei agricole de producție din Putineiu

Intr-una din secțiile de producție ale întreprinderii de osii și boghiuri din Balș

Se analizează stadiul realizării sarcinilor ce revin Stațiunii de cercetări agricole de la Caracal
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Manifestări 
politico- 

educative 
și cultural- 

artistice 
consacrate

aniversării partidului
Simpozion național

Vineri au fost inaugurate în Ca
pitală lucrările simpozionului na
tional „Contribuția dreptului și 
practicii aplicării dreptului la reali
zarea politicii Partidului Comunist 
Român de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate14, 
organizat de Asociația juriștilor din 
Republica Socialistă România.

In numele tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partiaului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. participanții la simpozion au 
fost salutați de tovarășul Ion 
Coman. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

La ședința festivă au prezentat 
comunicări : Constantin Flitan. pre
ședintele Asociației Juriștilor — 
„Juriștii din tara noastră sărbăto
resc împreună cu întregul popor 
împlinirea a 60 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român". loan 
Ceterchi, ministrul justiției — 
„Partidul Comunist Român, luptător 
consecvent pentru libertate, justiție 
și dreptate", Nicolae Popovici, 
procuror general — „Partidul Co
munist Român, promotor consecvent 
al idealurilor de adevăr și dreptate, 
al respectării neabătute a legalită
ții socialiste", loan Sălăjan. pre
ședintele Tribunalului Suprem — 
„Tribunalul Suprem la cea de-a

60-a aniversare a Partidului Comu
nist Român", general-maior Con
stantin Vasile Nuță, adjunct al 
ministrului de interne, șeful Inspec
toratului General al Miliției — „Ro
lul si sarcinile miliției în înfăp
tuirea politicii partidului si statului 
de apărare a cuceririlor revoluțio
nare ale poporului, a legalității si 
ordinii de drept socialiste".

Participanții au adresat o tele
gramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în care se spune: 
Participanții la lucrările simpozio
nului național organizat în cinstea 
aniversării a 60 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român, eveni
ment crucial în istoria poporului 
nostru, exprimă cele mai alese sen
timente de mindrie patriotică si 
dragoste nețărmurită. înaltă stimă 
și profund respect pentru excepțio
nala dumneavoastră activitate dedi
cată înfăptuirii sarcinilor stabilite 
de Congresul al XII-lea al partidu
lui. ridicării pe noi culmi de Pro
gres și civilizație a scumpei noastre 
patrii, instaurarea unui climat de 
pace și înțelegere între toate po
poarele și făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte, fără arme si 
fără războaie Pe planeta noastră. 
Vă asigurăm că vom acționa. în 
întreaga activitate, pentru respec
tarea neabătută a Constituției si 
legilor tării.

Lucrările simpozionului continuă.

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT
în orașele, comunele și satele pa

triei continuă seria manifestărilor 
omagiale — simpozioane, sesiuni 
de comunicări științifice, expuneri, 
expoziții ș.a. — dedicate aniversării 
partidului.

în municipiul Tîrgu Mureș a 
avut loc, timp de trei zile, colocviul 
național cu tema : „Continuitatea 
populației autohtone în spațiul car- 
pato-dunăreano-pontic și relațiile ei 
cu unele populații în migrație", or
ganizat de Ministerul Educației și 
Invățămîntului, Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, Academia de 
științe sociale și politice. Comite
tul național al istoricilor. Institutul 
de arheologie București. Cuvîntul 
de deschidere a fost rostit de to
varășul Nicolae Vereș, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Mureș 
al P.C.R. Au prezentat comunicări 
acad. prof. dr. docent Ștefan Pascu, 
președintele secției de științe isto
rice a Academiei Republicii Socia
liste România, directorul Institutu
lui de istorie, și arheplogie, din 
(țjUj-Napoca^ 'prof.j'țițțjv,, dr.,„.Ha- . 
drian Daicoviciu, directorul Muzeu
lui de istorie al Transilvaniei din 
Cluj-Napoca, dr. Valeriu Lazăr, di
rectorul Muzeului județean Mureș. 
Cu acest prilej, la Tg. Mureș a fost 
deschisă expoziția „Mărturii arheo
logice privind continuitatea poporu
lui român (secolele III—VII e.n.) în 
județul Mureș".

La Școala interjudețeană de partid 
Craiova, sub egida Consiliului jude
țean de educație politică și cultură 
socialistă, în colaborare cu Muzeul 
Olteniei și Universitatea din Craio
va, s-au desfășurat lucrările sesiunii 
de comunicări științifice intitulate 
„Omagiu partidului". în cadrul celor 
17 secțiuni, activiști de partid și de 
stat, oameni de știință, artă și cul
tură, cadre de la universitățile din 
Craiova și București, de la Acade
mia „Ștefan Gheorghiu", din insti
tute de cercetări istorice au prezen
tat comunicări științifice în care au 
fost evocate momente semnificative 
din epopeea făuririi partidului nos
tru, aspecte din lupta clasei mun
citoare pentru eliberare socială si 
națională, relevindu-se. totodată, 
marile transformări revoluționare 
ce au avut loc in România in pe
rioada de edificare a socialismului.

La Liceul militar de marină 
„AI. I. Cuza" din Constanta a avut 
loc sesiunea de comunicări și refe
rate intitulată „Nicolae Ceaușescu — 
ctitor de istorie nouă, revoluțio
nară". in cadrul căreia a fost pre
zentată prodigioasa activitate a 
secretarului general al partidului 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru întă
rirea capacității de apărare a pa
triei.

în municipiul Bacău s-a desfășu
rat simpozionul pe tema „înfăptui
rea operei de construire a societății 
socialiste sub conducerea P.C.R. ; 
contribuția tovarășului Nicolae

Ceaușescu la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru".

La întreprinderea de scule și 
elemente hidraulice Focșani a avut 
loc simpozionul cu tema „Docu
mentele Congresului al XII-lea al 
partidului cu privire la rolul și di
namica orinduirii socialiste în ac
tuala etapă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate". 
Sub genericul „60 de ani glorioși", 
la Casa orășenească de cultură din 
Reghin a avut loc un simpozion 
la care activiști de partid, cercetă
tori științifici și muzeografi au pre
zentat comunicările : „Reghinul in 
cel de-al 60-lea an de la făurirea 
Partidului Comunist Român", „Tra
diție și continuitate în mișcarea 
muncitorească din România". „Lupta 
comună a muncitorilor din Reghin 
pentru realizarea Frontului unic îm
potriva exploatării sociale în anii 
1934—1939“ și „Procesul de democra
tizare a vieții social-politice din 
valea superioară a Mureșului 
în anii 1944—1947“., In .centrul 
muncitoresc Tomeștl, județul Ti
miș, a «avut loc simpozionul 
„Tradiții de luptă ale P.C.R., ale 
întregului nostru popor pentru li
bertate socială și națională, pentru 
independența patriei", la care și-au 
adus contribuția cadre didactice 
universitare din Timișoara. Casa 
armatei din Ploiești a organi
zat evocarea istorică „Lupta P.C.R. 
pentru apărarea intereselor vi
tale ale poporului român, pentru 
libertate națională si dreptate so
cială. pentru triumful socialismului 
pe pămintul României".

Ștafetele și concursurile organiza
te cu ocazia momentului aniversar 
se bucură de o largă participare. 
Astfel, intre 8 aprilie și 8 mai se 
desfășoară ștafeta omagială a tine
retului buzoian organizată de Comi
tetul județean Buzău al U.T.C. în 
cadrul acestei manifestări se pre
zintă aspecte semnificative din 
munca și viața tineretului. Traseul 
ștafetei trece prin principalele lo
calități ale județului, prilejuind 
desfășurarea unor ample manifes
tări politico-ideologice și cultural- 
educative. în județul Gorj a fost 
lansat concursul județean de crea
ție literar-artistică „Omagiu parti
dului". Dedicată apropiatei aniver
sări a 60 de ani de la crearea 
P.C.R., manifestarea are drept scop 
să stimuleze creația .originală — 
poezie, proză, teatru scurt, reporta
je și montaje literare, artă plastică 
etc. La casele pionierilor și șoimilor 
patriei din Mehedinți s-au încheiat 
fazele zonale ale concursului gen 
„Cine știe ciștigă", desfășurat sub 
genericul „File din istoria glorioasă 
a P.C.R.". în școlile din orașele și 
comunele județului Vrancea se des
fășoară concursuri cu public intitu
late „Partid iubit, iți mulțumim", 
iar la căminele culturale concursuri 
gen „Cine știe, ciștigă" cu tema 
„60 de trepte de lumină".

t V
PROGRAMUL 1

9,00 — 16,20 Teleșcoală
10,25 Film artistic
12,00 Concert educativ. Filarmonica din 

Arad (I). orchestra simfonică diri
jată de Victor Golescu

13,00 Mozaic cultural-artistic-sportiv
18,20 Zimbabwe — Prima aniversare. Re

portaj de Nicolae Melinescu
18,35 Săptămîna politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,30 Actualitatea economică
19.50 Teleenciclapedla • Evoluția civili

zațiilor. Preistoria Europei • Bio
fizică contemporană. Contribuții

românești • Artă universală 
• Cosmos. Planeta Saturn

20,35 Șlagăre în devenire și șlagăre con
sacrate... in păs de dans

21.15 Film serial : Dallas. Episodul 5 
22,05 Telejurnal
22,25 Nocturnă TV cu violonistul Tudor 

Pană și orchestra sa

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19.30 Actualitatea economică
19,50 Muzică de jaz. Pe scena Festivalu

lui de la Sibiu
20.15 Două decenii din era cosmică. Re

portaj documentar de Alexandru 
Stark

20.30 Meridianele cîntecului și dansului
21,20 Orizont tehnico-ștlințific
22,05 Telejurnal
22,25 Nocturnă TV cu violonistul Tudor 

Pană și orchestra sa

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Filumena Marturano — 15, Caligy- 
la — 19,30, (sala Atelier) : Aștep- 
tîndu-1 pe Godot — 15, Gimnastică 
sentimentală — 19.
o Filarmonica „George Enescu4* 
(sala Studio) : Treptele afirmării 
artistice. Matei Corvin-flaut, Eugen 
Clăvan — oboi, Dorel Teican — fa
got — 18.
• Opera Română fla Sala Pala
tului) : Aida — 18.
• Teatrul de operetă : Prințesa 
circului — 19,30.

• Teatrul „Lucia sturdza Bu-
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Mobilă și durere — 15, Voluptatea 
onoarei — 19,30, (sala Grădina
Icoanei) • Cum se numeau cei pa
tru Beatles ? — 15. Infidelitate con
jugală — 19,30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 15, 
Să îmbrăcăm pe cei goi — 20.
• Teatrul Foarte Mic : Necunoscu
ta și funcționarul — 15, Mîriiala 
— 20.
• Teatrul de comedie : Pețitoarea 
— 19,30.
• Teatrul „Nottara44 (sala .Maghe-
ru) : De ce dormi, iubito ? — 15; 
Idioata — 19,30, (sala Studio) : 
Sentimente și naftalină — 14,30,
Scoica de lemn — 19.

Casa de cultură din Lugoj

Teatrul, școală de educație

pe 
care 
epo-

au

Schiller afirma că o 
instituție de spectaco
le are dreptul de a în
scrie pe frontispiciul e- 
dificiului său numele 
de teatru dacă este o 
școală a moralei. Pri
mele teatre stabile, 
profesioniste ‘ de 
plaiurile noastre, 
au luat naștere în 
ca iluminismului,
pus la baza activității 
lor un astfel de dezi
derat. De la început, 
profesiunea de credin
ță a teatrului, a sluji
torilor lui a fost de a 
înnobila și îmbogăți 
sufletul uman. O ast
fel de artă nu poate ' 
trăi 
prin 
tori, 
sala 
aspirații pentru o via
ță mai demnă de om, 
iar viața spectatorilor 
reprezentind un izvor 
nesecat de inspirație 
pentru cei din scenă 
— iată reciprocitatea 
fecundă, eternă a re
lației dintre public și 
teatru. Relația este ar
monioasă cînd realita
tea îi oferă idealuri a- 
devărate creatorului, 
iar arta nu este obli
gată să-și pună forța 
ei modelatoare in sluj
ba unor pseudoidei.

îmbinarea faptelor 
vieții cu visurile ome
nirii a devenit reali
tate în anii socialis
mului. Romain Rol
land, cîndva, a visat la 
un teatru popular, pe 
scena căruia să fie în
truchipate problemele 
de fond ale soartei u- 
nui popor. Acest tea
tru a devenit realitate 
la noi în zilele . noas
tre: nu există institu
ție de spectacole care 
să nu fie, totodată, prin 
mijloacele specifice ar
tei noastre, o tribună 
obștească. O 
grăitoare a

. fapt ește afluența pu
blicului către sălile de 
spectacole. Dacă aces-

! te spectacole ar fi con
formiste. lipsite de 
probleme adevărate, 
semnificative, arzătoa- . 
re, i neînsuflețite de 
flacăra idealului, a- u- 
manismului socialist, 
ele ar fi refuzate de 
spectatori. Dar nu sînt, 
și aderența publicului

în sine, ci numai 
și pentru specta- 
Scena stimulează 
de spectacole la

dovadă 
acestui

Concluzii practice privind
practica în producție a studenților

într-o sală marc, încăpătoare, sînt 
prezenți secretarii și secretarii 'ad
juncți ai organizațiilor și comitetelor 
de partid, prodecani și rectori de fa
cultăți și institute, reprezentanți ai 
U.A.S.C. din Centrul universitar Cluj- 
Napoca, alte cadre din activul de 
partid. într-un cuvînt, aproape toți 
factorii care răspund de problemele 
învățămîntului superior. Ce eveni
ment deosebit a determinat reunirea 
acestor forțe într-un cadru atît de 
larg ?

Primim explicația de la tovarășul 
profesor universitar Vasile Ilea, se
cretar adjunct cu problemele profe- 
sional-științifice al comitetului de 
partid din cadrul centrului universi
tar : „Cu cîtva timp în urmă, biroul 
comitetului de partid al centrului 
universitar a analizat modul în care 
se desfășoară practica studenților, în 
care se asigură integrarea cit mai 
eficientă a invățămîntului cu cerce
tarea și producția. Materialul, care a 

. făcut obiectul analizei a fost rezulta
tul unui studiu complex efectuat de 
comisia pentru problemele profesio
nale a comitetului de partid și a ofe
rit dezbaterii o multitudine de fapte 
și concluzii care, prin acuitatea lor, 
se cereau cunoscute de toți factorii 
cu răspundere in organizarea și des
fășurarea practicii în producție a ye- 
lor circa 20 000 de studenți din cen
trul nostru universitar. Acest fapt a 
determinat comitetul de partid să 
propună ca studiul respectiv să con
stituie tema unei dezbateri într-un 
cadru mai larg, să reprezinte baza 
unui schimb de experiență. Măsură 
care, așa cum vedeți, <■ s-a și fina
lizat".

Ce concluzii de strictă actualitate 
s-au impus atenției in urma acestei 
dezbateri ?

O sistematizare atentă a lor le îm
parte în două categorii : a) concluzii 
privind răspunderea conducerilor de 
facultăți și institute pentru perfecțio
narea in continuare a activității prac
tice ; b) concluzii privind asigurarea 
unei colaborări mai strinse între co
mitetul de partid al centrului univer
sitar și comitetele de partid din în
treprinderile industriale în care stu
denții își desfășoară practica.

In cadrul schimbului de experiență 
s-a apreciat ca pozitivă preocuparea 
Facultății de electrotehnică de a evita 
aglomerarea practicii studenților nu
mai in întreprinderi din municipiul 
Cluj-Napoca. Pe de o parte, pentru 
că municipiul de pe Someș nu dis
pune de suficiente unități cu profil 
electrotehnic. Pe de alta, pentru că 
în țară există atit unități cu o dotare 
tehnică superioaTă, cît și cerințe mai 
mari pentru integrarea temporara a 
studenților în procesul de producție 
al respectivelor întreprinderi. în pri
mul semestru, studenții acestei facul
tăți au efectuat practica — pe lingă 
unitățile din Cluj-Napoca — și în. în
treprinderi de profil din Baia Mare, 
Bacău, Onești și Tg. Mureș. O orien
tare asemănătoare a existat și la In
stitutul agronomic — Facultatea de 
agricultură și horticultura — unde 
practica productivă a studenților s-a 
desfășurat la Stațiunea didactică ex
perimentală din Cluj și la I.A.S. 
Jidvei din județul Alba. Experiența 
celort t două tTanstifuții <je învățămint 
.stipeftW'#-# WMtltuit într-oifnvrtatie 
și pentru celelalte facultăți și insti
tute de a acționa cu mai multă ini
țiativă și perseverență în vederea gă
sirii unor locuri de practică, pentru 
student!. mai puțin aglomerate și cu 
condiții mai bune de integrare in 
procese de producție noi, moderne. O 
invitație care vizează în special si
tuația studenților de la Facilitatea de 
construcții, Facultatea de mecanică, 
Facultatea de medicină și altele care, 
prin numărul mare al studenților, nu

găsesc întotdeauna în municipiul 
Cluj-Napoca cele mai fertile condiții 
de practică. O invitație care demon
strează că măsura stabilită in acest 
sens de comitetul de partid al cen
trului universitar — de a se găsi 
locuri de practică pentru studenți și 
în județele invecinate, in întreprin
deri cu o bună dotare tehnică — este 
pe deplin realizabilă atunci cînd exis
tă preocupare și interes.

_ Cea mai importantă problemă re
liefată de analiza efectuată de co
mitetul de partid al centrului uni
versitar se referă însă la modul in 
care se asigură îndrumarea practicii 
studenților. Atît măsuri anterioare 
stabilite de comitetul de partid, cit

organizației de partid, s-au reparti
zat conducători de practică la ate
lierul propriu pe întregul semestru. 
Soluția, așa cum au subliniat cei 
prezenți la schimbul de experiență, 
este valabilă în cazul tuturor atelie
relor proprii și ea trebuie aplicată în 
semestrul următor în toate institu
tele. Pe ansamblu insă, secretarii 
adjuncți ai organizațiilor' de partid 
eu probleme profesionale au opinat 
că asigurarea unei îndrumări conti
nue a practicii de către cadrele di
dactice este posibilă numai prin co
masarea unei părți din practică (cir
ca 2/3) după sesiunea de vară, cînd 
cadrele didactice nu mai sînt impli
cate in activități de învățămint. Q 
concluzie care va trebui să fie stu
diată cu toată atenția.

Evident, schimbul de experiență 
organizat de comitetul dc partid al. 
Centrului universitar Cluj-Napoca a 
prilejuit multe alte constatări, care 
au făcut și vor face, in continuare, 
obiectul unor analize pentru conti
nua perfecționare a practicii în pro
ducție a studenților, cum ar fi : a- 
bundența prea mare de munci neca
lificate la Facultatea de construcții 
și unele facultăți ale Institutului a- 
gronomic interesul scăzut pentru 
îndrumarea practicii din partea spe
cialiștilor din întreprinderi, reparti
zați să facă acest. lucru ; aplicarea 
unor tehnologii rămase in urmă în 
unele unități de pragtică — cazul 
studenților de la Facultatea de zoo
tehnie și Facultatea de construcții.

Inițiativa comitetului de partid al 
centrului universitar și-a ciștigat a- 
precierea tuturor celor prezenți. E- 
courile ei favorabile s-au resimțit 
pe loc, prin schimbul de idei pe care 
l-a generat, prin preocupările anun
țate in acest sens de factorii impli
cați, prin măsurile politice șț orga
nizatorice adoptate de> comitetul ■ de 
partid. Eficiența ei ar fi fost, fără 
îndoială, și mai mare dacă erau in
vitați să participe la această dezba
tere și secretarii 
tid din unitățile 
ale municipiului 
primesc studenți 
că, in cazul orașului de pe Someș, 
unde fac practică mii de studenți, 
răspunderea pentru pregătirea cit 

• mai temeinică a acestora o au și tre
buie s-o aibă și organizațiile de par
tid din unitățile industriale, Atît in 
interesul întreprinderilor de aici, 
unde vor fi repartizați o parte din 
viitorii specialiști, cit și al econo
miei naționale.

jucîndu-i printre pri
mii nu numai pe Siito 
Andrăs, Csiki Lâszlo, 
Koksis Istvân, Szekely 
Iânos, ci și pe Titus 
Popovici („Puterea și 
adevărul"), Paul Eve- 
rac („A cincea lebă
dă"). Horia Lovinescu, 
Ecaterina Oproiu, Teo
dor Mazilu, Iosif Na- 
ghiu, ele au contribuit 
la afirmarea drama
turgiei de actualitate, 
la desăvirșirea scrisu
lui scenic și la înflo
rirea (citește: valoa
rea) și enciența tea
trului românesc.

Dacă ideea lui Schil
ler despre „moralische 
Anstalt" o socotim ca 
un criteriu de valoare, 
putem constata că tea
trele răspund cu „da" 
solicitărilor prezentu
lui ; numai că acțiunea 
morală a teatrului 
nostru vizează, mode
lează conștiința mase
lor largi, formarea a- 
celor convingeri care 
să facă din oameni — 
demni, puternici trans
formatori ai lumii.

Abordînd tema sta
diului dezvoltării miș
cării teatrale din țara 
noastră nu putem o- 
mite faptul — și acest 
fenomen îl Constatăm 
cu bucurie — că pen
tru exprimarea 
nutului angajat 
tivele artistice 
găsit mijloacele 
vate, școala româneas
că regizorală și actori
cească vorbește un 
limbaj modern, apt de 
a reda sentimentele de 
viață ale spectatorului 
contemporan.

Satisfacții avem, dar 
mulțumirea de sine ar 
duce la stagnare. Pen
tru a păși spre ’ noi 
cuhni ale artei inter
pretative este necesa
ră păstrarea deschide
rii spre viață, spre care 
ne îndeamnă mereu 

s partidul, secretarul său 
'•țwaeral; această anga- . 

■V. gate față de realitate, ’
i această fermitate ideo-
i logică, acest talent și
i a.ceastă receptivitate

față de ultimele cuce
riri ale mișcării tea
trale, acest spirit de 
înnoire apt să expri
me înnoirile vieții și 
complexitatea cunoș
tințelor contemporane.

a- 
îl 

cu

la teatru este în con
tinuă creștere.

Este firesc că un 
semenea program 
poți înfăptui numai
ajutorul unui reperto
riu bazat pe drama
turgia originală. Nu 
este întîmplător că nu
mărul premierelor ab
solute este foarte ri
dicat, că putem vorbi 
de un reviriment 
dramaturgiei 
nești 
lui 
Siita 
zilu, 
sînt montate în zeci de 
teatre, iar spectacolele,

însemnări de la o dezba
tere a activului comitetului 
de partid din Centrul uni

versitar Cluj-Napoca

actuale. 
D. R. 
Andrăs, 
Marin

al 
româ- 

Operele 
Popescu, 

T. Ma- 
Sorescu

Opinii de
BISZTRAI Măria

ia rîndul lor, sînt asal
tate de spectatori. Tea
trele și-au dat seama 
că nu pot trăi fără a 
măsura fiecare bătaie 
de inimă a vieții, și 
pentru acest lucru sin
gura cale este însăși 
redarea vieții — prin 
dramaturgia inspirată 
din realitatea noastră 
actuală, a construirii 
sbcialismului și comu
nismului 
noastră.

Au fost 
orice 
dintre viata teatrală și 
creația dramatică, spre 
folosul tuturo» Așa 
cum viața de toate zi
lele, munca de con
strucție a țării oferă 
fapte eroice, pentru a 
cuceri noi și noi piscuri 
ale civilizației și pro
gresului in patria noas
tră, teatrul și drama
turgia, în strădania lor 
de a reda viața, popu
larizează de pe scenă 
exemplul mobilizator 
al eroului cotidian.

Teatrele maghiare 
din România —I inte
grate" br^ăTTic in cir-( 
cuitub spiritual ial ță- 
rii, îrhbogățind ' prin 
cultura lor specifică în 
limba maternă paleta 
multicoloră a culturii 
noastre socialiste uni
tare — trăiesc o peri
oadă de înflorire. Fruc- 
tificînd valențele crea
toare ale dramaturgilor 
români și maghiari —

în patria

înlăturate 
necomunicări

conți- 
colec- 
și-au 
adec-

și indicații ale Ministerului Educa
ției și învățămîntului prevăd ca în
drumarea practicii studenților să fie 
făcută numai de cadre didactice și în 
mod continuu (fără alte activități în 
acea perioadă). Or, acest deziderat — 
cum a rezultat din analiza efectuată 
de comisia pentru problemele profe
sionale a comitetului de partid — 
nu s-a realizat în cadrul nici unei fa
cultăți sau institut. De ce ? Pe de o 
parte, pentru că nici organizațiile de 
partid nu au situat permanent în cen
trul preocupărilor o asemenea pro
blemă de cea mai mare importanță 
pentru eficiența practicii în producție 
a studenților. Pe de alta, nici orga
nele de invățămînt, rectoratele nu au 
asigurat o corelare mai bună între 
numărul de ore ale unui cadru di
dactic destinate îndrumării practicii 
și numărul de ore pe care trebuie să 
le efectueze, conform planului de in
vățămînt, fiecare student.

Obiective sau subiective, asemenea 
cauze există. înlăturarea lor cit mai 
grabnică este posibilă — s-a subli
niat în cadrul schimbului de expe
riență — printr-o analizare atentă a 
fiecăreia de către factorii competenți 
din sistemul învățămîntului și de că
tre organizațiile de partid din fiecare 
facultate sau institut. Dar și prin- 
tr-un efort mai mare de inițiativă și 
acțiune din partea organizațiilor de 
partid, a conducerilor de facultăți și 
institute. De pildă, la Facultatea de 
mecanică, ca urmare a insistenței

comitetelor de par- 
economico-sociale 
Cluj-Napoca care 

in practică. Pentru

Constantin PRIESCU 
Alexandru MUREȘAN

r

Mesajul moral
al poeziei

sub- 
râs- ■ 
e ste,....

de altâ parte. în 
siditiri neliniștea 
pmdită de ele 
întețită pînâ la simp- 
tome de exasperare 
de locuirea intr-o ci
vilizație golită de suflu 
vital și ruptă de o 
natură aflată, ea în
săși, în stare de de
zagregare. Poemele se 
vădesc astfel. pro
iecții — amplificate de 
microscopul unei sen
sibilități alarmate — 
ale unor maladii 
preocupă intens 
ritele 
pretutindeni ; ;
legăturilor, a 
țității umane, 
gurarea ființei, 
rădăcinarea din hj'nț.u- 
sul propriei dc.—..ri
istorice, 
individului, 
rea 
fierea 
toate 
bile 
umane 
traversat de mari con
tradicții. Fizicește, 
ceasta 
mânui"

nici ,nu avem aici de-a 
face cu poezie lirica 
propriu-zisă, ei mai 
degrabă cu o proză 
poetică bine regizată 
(scenografiatâ) in ga
ma fantasticului me
nit mai mult să irite 
spiritul, i 
decît să 
consolator, 
la ireal se 
vestibulul 
ficiu literar destul de 
bine cunoscut : atras 
irezistibil de mirajul 
„insulei din zare", un 
tinăr face o tentativă 
de traversare a mării, 
dar va fi găsit tîrziu, 
îmbătrinit, lepădat de 
valuri la țărmul visat. 
Asupra lui se află 
insă un caiet cu poe-' 
mele despre „Cetatea 
nimănui" și ele alcă
tuiesc volumul pe 
care-1 citim. Autorul 
apelează deci la arti
ficiul „manuscrisului 
găsit" (eroul 
este un tinăr 
rar care, în 
valurilor, 
„chilia lui cu cărți" 
consolatoare). Iar poe
mele astfel „descope
rite" vor trebui citite, 
spre a ne conforma 
regulii jocului, aido
ma mesajelor pline de 
avertismente pe care, 
se știe de mult, din 
literatură, o civilizație, 
dispărută le lasă moș
tenire celor din viitor 
spre a ști ce nu tre
buie să uite. 
pină la un 
„literatură".
în fine, trebuie spus 
că insolitul acestor 
proze poetice nu este 
gratuit, are o precisă 
funcție morală. Prin 
ele autorul organi
zează in chip rațio
nal, dar în formula 
poemului fantastic de 
relativ largă circu
lație. o difuză și per
sistentă neliniște a 
spiritului modern în 
fața înmulțirii feno
menelor de opacizare 
ori blocare a 
nicării umane, 
țele din „cetatea

. mânui" 
trucîtva 
fantome, 
strase, însingurate care 
populează fără a le 
da viață „orașele" in
solite din pinzele lui 
Georgio de Chirico, Pe

i Poezii „crude si in- 
I splițe", țnoițpton de 
1 unitare prin manieră 

și orizont tematic, ci
tim in „Amintiri din 
cetatea nimănui" de 
George Arion (edi
tura „Cartea Roma
nească"). Volumul este 
de fapt un lung poem 
dramatic sau scenariu 
liric elaborat cu răcea
lă de clinician în sec
vențe ce evocă — ori 
anticipează ? —o lume 
și un spațiu imagi
nare. cu „mecanisme 
umane" scoase parcă 
dintr-un neliniștitor 
roman științifico-fan- 
tastic. Atmosfera 
învăluie bizara 
tate a nimănui" 
dominată de o 
roare de origine 
cunoscută, ca în 
piile despre 
marțienilor.
roase de o carie insi
dioasă, sînt înghițite 
de vegetația carni
voră-, iar ființele, ame
țite de un dor greu 
de priâeput, sint me- 

în așteptarea a 
ce , nici ele nu 
Un cocor, hiero- 

unei amintiri 
uitate, brăzdează 
rul gol, părînd 
aduce o veste ce 
mine neînțeleasă : 
„Plutea in înălțimi ca 
o nălucă / Și lin bătea 
din aripi uriașe / Incit 
o boare s-a stimit pină 
la noi / Și toți și-au 
potolit îndată plinsul. I 
Trecea cocorul peste 
străzi și case / Și n-a 
oprit 
dată / Ci doar o 
te a lăsat țipind 
cărei tilc il vom 
la noapte /.../ Sau 
te iarăși nu-l 
ști pricepe". 
pe străzile 
aprind focuri la 
mina 
tică 
lese, 
Este 
cam 
de „compus" : el evocă 
îndeaproape 
rău, tărîmul 
„infernal" din 
tura fantastică 
basme), 
tenței morale 
vini altfel greu 
ispășit pe calea 

a prozei 
Căci, de

să-l înfioare 
emoționeze 
De la real 
trece prin 
unui arti-

ce 
spi- 

de

mozartieneoperei
SCÎNTEII"LA „GALA

Tineri interpret ai
Cred că Pablo Casals a 

fost acel muzician care a 
apreciat că recunoașterea 
valorii lui Mozart s-a pro
dus, intr-adevăr, abia la în
ceputul secolului nostru, 
(după o perioadă în care an
samblurile simfonice cîntau 
mai ales Beethoven, Wag
ner), mai mult, a crescut 
vertiginos pe măsură ce se 
răspindea muzica mai greu 
accesibilă și se impunea, in 
același timp, dorința mili
oanelor de oameni de a se 
apropia de frumos, de mă
reția marii muzici. Mozart, 
adică grație și uluitoare 
simplitate, nesecată fante
zie, neliniștea cascadelor 
melodice, adincul armoniilor 
lirripezi, bucuria creației, 
bucuria de a dezvălui in 
permanență gîndurile, fără 
arabescuri, fără labirinturi, 
Mozart, adică necesitate și 
natural, senin și cutremu
rător dramatism, siguranță 
și neprevăzut... Cum altfel 
poate să deschidă porțile 
măiestriei un ascultător sau 
un interpret, un compozitor, 
un cercetător al tainelor 
muzicii decît înțelegîndu-1 
pe Mozart ?

Și iată in acest sens un 
„examen" edificator : tineri 
muzicieni, studenți ai anu
lui II la Conservatorul 
bucureștean interpretind 
Mozart. împlinind în cadrul 
„Galei Scînteii" — manifes
tare realizată în colaborare 
cu Asociația oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale 
și muzicale, sub auspiciile 
Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste — un spec
tacol .,Mozart", 
zis. o frumoasă călătorie în 
lumea muzicii

^Pentru că istoria

Mai bine

mozartiene. 
liedului

german nu s-ar fi scris fără 
romanțele și cîntecele lui 
Mozart, fără cele 34 de 
compoziții de gen, precum 
„Inserare", „Avertisment", 
„Către Chloe" (lieduri as
cultate in concertul amin
tit), rodite din ritmul, 
din prospețimea melosului 
popular. Pentru că nici o 
demonstrație asupra evolu
ției liniilor melodice de-a 
lungul vremurilor nu ar pu
tea ocoli strălucitul stil, in
ventivitatea, farmecul de- 
săvîrșit al cantinelelor mp- 
zarțiene, nu ar putea să nu 
aprecieze că melodia este 
elementul primordial în 
construcția muzicală a ma
rilor și micilor opusuri 
semnate de Mozart. Exem
ple ? Se pot da mii, se pot 
cita sute de teme din sim
fonii, arii de concert (așa 
cum au răsunat „Exultate 
jubilate" sau „Misera dove 
son"). în partituri camera
le etc. Iar o incursiune pe

tărîmul fascinant al operei 
nu ar fi convingătoare de- 
cit zăbovind asupra marelui 
condei care a făurit Opera 
germană, care a intuit că 
opera ideală (ne gîndim la 
„Don Giovanni", „Flautul 
fermecat", „Nunta lui Figa
ro", „Răpirea din Serai") nu tului, prin 

exprima cît mai 
stilul atît de pregnant — 
un portret ,.Mozart". O 
clasă de canto, un grup 
de soliști vocali, generația 
de mîine a scenelor noastre 
lirice, pregătiți . de soprana 
Georgeta Stoleru, de regi
zorul A. I. Arbore, de pia
nista Doina Micu, care au 
convins, la „Gala Scinteii", 
că pentru a înțelege muzica 
lui Mozart, interpreții, as
cultătorii (oare nu tot Pa
blo Casals a spus aceste 

“) — trebuie să se 
lase învăluiți într-o sinceră 
emoție.

de afirmare artistică, cău- 
tînd să-1 descopere, să-1 ■ 
înțeleagă pe Mozart — 
poet, dramaturg, compozi
torul veșnic îndrăgostit de 
cintec, de 
șind să 
verva, prin

se poate naște decît atunci 
cînd compozitorul este în 
același timp și un înțelept 
poet...

...O călătorie în lumea 
muzicii lui Mozart, la care 
ne-au invitat, după 
spuneam, opt studenți 
anului II, clasa 
Conservatorului 
Porumbescu", anume_: 
pranele Mihaela 
Emilia Oprea 
Georgeta Oprea, Ileana Ga- 
liceanu, mezzosoprana Roț 
xana Ghiorma, tenorii Ște- yor _ ■) 
făniță Lascu, Adrian 
nescu. bas-baritonul 
Ciurdea. Opt tineri 
cieni aflati în plin

cum 
ai 

Canto a 
„Ciprian 

so- 
Geantă, 

Ciurdea,

Dami- 
Viorel 
muzi- 
proces

melodie... reu- 
contureze prin 
simplitatea ges- 
strădania de a 

limpede

Smaranda OȚEANU

ce 
„ce- 
este 
te- 
ne- 

uto-
venirea 

Clădirile,

însuși 
cărtu- 

mij locul 
visează la

ce
ea 

ra

aici nici . astă 
ves- 
/ Al 
afla 

poa- 
vom 

Noaptea 
cetății se 

lu- 
cărora se prac- 

ritualuri neințe- 
golițe de sens, 
aici un univers 
artificial, destul

Așadar, 
punct... 

Fiindcă,

spațiul 
interzis, 

litera- 
fși din 

loc al peni- 
pentru 

de
„pe- 
rea- 
fapt,

comu- 
Fiin- 

ni- 
seamănă în- 

cu ciudatele 
siluete ab-

umaniste 
absența 
solida- 
însin- 

, dez-
dek-Mri 

anonimizarea 
prolifera- 

indiferenței, atro- 
simțului moral, 
maladii posi- 
ale condiției 
intr-un secol

a- 
ni- 
in- 

floritor al reziduurilor 
umanității ultragiate 
de inechități, calamități 
și războaie — pare un 
oraș peste care a tre
cut un cataclism ato
mic : norii cern la 
nesfîrșit o întunecată 
pulbere lunară, ier- 
bile sînt îngropate in 
nisip, corăbiile , încre
menesc la țărm, pes
cărușii, paralizați în 
zbor, rămîn aninați, 
prinși în aerul sticlos, 
valurile înălțate nu 
mai cad înapoi etc. 
Universul acesta, 
oameni și lucruri deo
potrivă. suferă de un 
grav simptom amne
zic. Autorul îl 
crie în tablouri 
sea sumbre, ieșite 
tr-o imaginație 
zuală, capabilă i 
să dea formă

unui

„cetate a
— cimitir

des-

adică 
plas

tică unui coșmar : 
existența ființelor care 
și-au uitat trecutul, 
care nu mai știu de 
unde vin și încotro se 
duc.

Paralizia memoriei, 
ca și somnul rațiunii, 
naște monștri — este 
mesajul acestor inso
lite „Amintiri din ce
tatea nimănui".

C. STĂNESCUy

t

• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
Haina cu două fețe — 15, Cum s-a 
făcut de-a rămas Catinca fată bă- 
trînă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Hasie 
orfana — 18,30.
• Teatrul „Constantin Tănase44 
(sala Savoy) : Dai un Biban... dar 
face — 19,30, (sala Victoria) : 
Idolul femeilor — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română4*: 
Așa se cîntă pe la noi — 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu** : Dul
cea ipocrizie a bărbatului matur 
— 19,30.
• TeatrUl „Ion Creangă*' : Cine 
se teme de crocodil ? — 10.
• Teatrul „Țăndărică** : Don Qui- 
jote ■— 9,30.

• Circul București: Mondo-circ — 
16; 19,30.
• Studioul de teatru „Casandra*4: 
Tango — 19,30.

cinema
• Croaziera : SCALA — 9; 11,30;
14; 16,30; 19, GRIVIȚA — 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20 15. FLOREASCA 
— 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Superman : SALA MICA A 
PALATULUI - 16; 19.
• Bambi — 9; 11; 13; 15, Specta
colul spectacolelor — 16,30; 18,15;
20 : CAPITOL.

• îmi sare țandăra : PATRIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Love story pe ring : STUDIO 
— 10; 12; 14,15; 20.
e Stele de iarnă : STUDIO — 16; 
18, FLAMURA — 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Sacrificiul din dragoste : BUCU
REȘTI — 9; 12,15; 15,45; 19,15, LU- 
CEÂFĂRUL — 9; 12,15; 16; 19,15.
MELODIA - 9; 12; 16; 19.
• Circuit închis : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Par și impar : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15, MUN
CA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.

• Pinocchio : DOINA — 9,15; 11; 
12,45; 14,30; 16,15, TIMPURI NOI — 
10; 11,45; 13.30.
• Amatorul : DOINA — 18; 20.
• Serata : TIMPURI NOI — 15,45; 
18; 20.
• Nicki — 9,30; 11,30, Tereza — 
13,30, Moscova nu crede în lacrimi 
— 16; 19 : CENTRAL.
• Rocky : EFORIE — 9; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Omul și fiara : FEROVIAR — 
8,15; 11; 14; 17; 20, GLORIA — 
8.30: 11,30; 14,30; 17,30; 20.15, CUL
TURAL — 9; 12; 16; 19.
• Detectivul : BUZEȘTI — 14,30;
17,15; 20.
• Febra aurului : DACIA ■— 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

• ‘Magnolia înflorește din nou: 
LIRA — 18; 20.
• Lancea de argint : AURORA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, DRU
MUL SĂRII — 15.30; 18; 20.
O Castelul din Carpați : TOMIS 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
GIULEȘTI — 13,15; 15,30; 17,45; 30.
• Jandarmul și extraterestrii : 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15.45: 
18: 20,15, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
o Drumul razelor de soare — 17,15, 
Șantaj — 19.30 : COTROCENI.
• Ultima romanță de dragoste : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Iancu Jianu Zapciul; Iancu
Jianu Haiducul • PACEA — 15;
18,30.
• Omul pe^ care nu trebuie să-I

uităm — 15,30, Contrabandiștii din 
Rajgrod - 17,30; 19,30 : POPULAR.
• Misiune primejdioasă — 16, în
toarcerea lui Hordubal — 18; 20 ; 
PROGRESUL.
• Infernul din zgîrie-nori : FLA- 
CARA - 11,30; 15; 18,30.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
COSMOS — 15,45; 17,45; 19,45.
o Comandantul bateriei de coastă
— 15.30, Maluala — 17,30; 19,30 :
VIITORUL.
O Soarta Aurei și Argentinei — 
15,30; 17,30. Capcana mercenarilor
— 19,30 ; FERENTARI.
• Program de vacantă — FLA
MURA — 9: 11, LIRA - 15,30. GIU
LEȘTI — 9; 11, COTROCENI — 15. 
PACEA — 11, FLACARA — 9.30,
COSMOS — 10; 12; 14, FERENTARI
— 10,30.
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Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania

Dragă tovarășe Honecker,

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 
vă adresez cele mai cordiale felicitări, împreună cu urarea de noi succese 
în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al X-Iea Congres al Partidului Socialist 
Unit din Germania, consacrate edificării societății socialiste dezvoltate în 
Republica Democrată Germană.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare multi
laterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată 
Germană se vor dezvolta continuu, în spiritul stimei și respectului re
ciproc, în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului, păcii și 
colaborării internaționale.

Cu salutări comuniste !

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

~COTIDIAN

Cu prilejul celei de-a XXXV-a a- 
niversări a Zilei naționale a Repu
blicii Arabe Siriene. însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al acestei țări la 
București, Youssef Orfl, a oferit, vi
neri după-amiază. o recepție in sa
loanele Restaurantului Athenăe Pa
lace.

Au participat tovarășii Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, loan Ceterchi, 
ministrul justiției. Emil Drăgănescu, 
ministrul turismului și sportului. Ma
rin Rădoi, adjunct al ministrului e- 
ducatiei și invătămintului. Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai conducerii 
altor ministere, reprezentanți ai unor 
organizații de masă și obștești, ai 
Asociației de prietenie româno-siria- 
nă. ai altor instituții centrale, oa
meni de artă și cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditat! la București, 
alti membri ai corpului diplomatic.

Cu același prilej, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii A- 
rabe Siriene a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și televi
ziune. ț

★
Cu prilejul celei de-a XX-a aniver

sări a victoriei de la Playa Giron, am
basadorul Republicii Cuba la Bucu

rești, Humberto Castello, a oferit, vi
neri, un cocteil.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai unor instituții 
centrale, generali și ofițeri superiori, 
alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în țara 
noastră, membri ai corpului diplo
matic.

★
Cu ocazia aniversării Zilei națio

nale a Republicii Zimbabwe, un an 
de la proclamarea independenței, vi
neri după-amiază a avut loc in Ca
pitală o manifestare culturală, orga
nizată de Institutul român pentru 
relații culturale cu străinătatea.

Cu acest prilej, ziaristul Nicolae 
Melinescu a prezentat impresii de că
lătorie dfn Republica Zimbabwe și a 
evocat aspecte din viața, preocupările 
și eforturile depuse de poporul Zim
babwe prieten pe calea reconstruc
ției și dezvoltării economico-sociale a 
patriei sale, a consolidării indepen
denței și suveranității naționale.

La manifestare au participat 
membri ai conducerii I.R.R.C.S., ai 
Ligii române de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, reprezentanți 
ai M.A.E., Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, numeroși oameni ai 
muncii, tineri din țara prietenă aflați 
la studii in țara noastră,

în cadrul programului de schimburi 
culturale româno-irakiene. vineri s-a 
deschis, la sala Dalles din Capitală, 
o expoziție de artizanat și fotografii 
din Irak. Lucrările de artă populară 
prezentate ilustrează bogăția și 

i frumusețea creației artizanale ira
kiene, înaltele însușiri artistice ale 
creatorilor populari de pe aceste stră
vechi meleaguri. La rîndul lor, imagi
nile fotografice redau aspecte semni
ficative din realitățile contemporane 
ale Irakului, din viața și activitatea 
poporului irakian angajat pe calea 
luptei pentru progres și bunăstare.

La vernisaj au rostit alocuțiuni pic
torul Agripa Mocanu Aurel și prof. 
Samira Aii. Au fost relevate bunele 
relații de colaborare și cooperare ro
mâno-irakiene. subliniindu-se diversi
tatea contactelor culturale dintre cele 
două țări, contribuția acestora la mai 
buna cunoaștere reciprocă, la adin- 
cirea raporturilor de prietenie dintre 
România și Irak.

■ La deschiderea expoziției au asistat 
reprezentanți ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Ministerului 
Afacerilor Externe, Asociației de prie
tenie româno-irakiană, alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Dhiab M. AI-Al- 
gawi. ambasadorul Republicii Irak la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

A REPUBLICII ZIMBABWE

Relatdri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

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

Tovarășului CANAAN SODINDO BANANA
Președintele Republicii Zimbabwe

Tovarășului ROBERT GABRIEL MUGABE
Prjm-ministru al Republicii Zimbabwe

SALISBURY

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Zimbabwe — prima aniversare 
a proclamării independenței țării dumneavoastră — ne oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa, in numele Partidului Comunist Român, al Guvernului 
Republicii Socialiste România, ăl poporului român și al nostru personal, 
sincere felicitări și cele mai bune urări de succes Uniunii Naționale Africane 
din Zimbabwe, Guvernului Republicii Zimbabwe și poporului zimbabwean 
prieten, pe calea edificării noii societăți, a dezvoltării independente a tării.

Proclamarea independenței Republicii Zimbabwe a constituit un eveniment 
istoric de importanță crucială in viața poporului dumneavoastră, de largă’ 
rezonanță pe plan african și internațional, o contribuție de seamă la politica 
generală de pace, independență națională șl colaborare intre popoare.

Ne exprimăm convingerea fermă că raporturile de strînsă prietenie, 
solidaritate militantă și conlucrare activă dintre Partidul Comunist Român 
și- Uniunea Națională Africană din Zimbabwe, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Zimbabwe se vor aprofunda continuu, in interesul 
popoarelor român și zimbabwean, al luptei Împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialismului și ’discriminării rasiale, al cauzei păcii, 
destinderii și ințelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

• în comuna Pietrari, ■■ județul 
Vîlcea, s-a deschis prima carieră 
de exploatare a tufului vulcanic, 
din care urmează să se obțină 
direct, prin tăiere, la dimensiuni 
reglabile, blocuri de tuf. Acestea 
vor 'nlocui cărămida, betonul celu
lar auioclavizat și alte- materiale 
tradiționale de zidărie energointen- 
sive,

■ Stațiunea de cercetare și pro
ducție pomicolă Fălticeni a pus la 
dispoziția cetățenilor peste 60 000 
pomi fructiferi. Fiind vorba de so
iuri valoroase de meri și peri,. a- 
daptate condițiilor climatice ale ju
dețului Suceava, se așteaptă ca și 
roadele să fie pe măsură.

■ Prin aplicarea unor măsuri 
ferme și a unor ingenioase soluții 
tehnice, la întreprinderea „Unio" 
din Satu Mare s-a realizat in acest 
an o economie de 50 MWh energie 
electrică și 450 tone combustibil 
convențional. De unde concluzia : 
colectivul unității nu face economie, 
ci o adevărată „risipă" de inteli
gență tehnică I

H Colectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea chimică 
„Prodcomplex" din Tg. Mureș, în 
colaborare cu specialiști din loca
litate, a realizat o stație-pilot pen
tru fabricarea unor medicamente 
din extracte de plante. 'Firește, me
dicinale.

El In clădirea O.J.T, din Baia 
Mare funcționează un „Pati-Bar" 
care își servește clienții cu... uși
le închise, printr-o deschizătură. Mo
tivul : „să nu se facă dezordine" — 
zice responsabilul său, Nicolae 
Paka. Cine face ordine în aceas
tă... dezordine negustorească ?

■ La întrebarea adresată de ci
titorul nostru P. Damlan : „Unde se 
pot repara umbrele ?", cooperativa 
„Prestarea" din București ne-a răs
puns cu o... ploaie de 11 unități 
specializate, la adresele : str. Bu- 
zești 32 ; Bibescu Vodă 23 ; Pasa
jul francez 2 ; Smîrdan 30 ; Bd. 
1 Mai 42 ; pasajul Bijuteria (Ca
lea Victoriei) ; str. Sf. Vineri 23 ; 
Nicolae Golescu 20 ; Galați 123 ; 
Bd. Leontin Sălăjan (la intersecția 
cu Bd. Ion Șulea) ; Șos. Pantelimon 
239. Ploaie să fie (cind și cîtă tre
buie)/'^ ateliere de reparat um
brele se găsesc I

B Hameiul, necesar pentru fa
bricarea berii, se bucură de o a-

tenție deosebită la Institutul agro
nomic din Cluj-Napoca. Aici au fost 
puse la punct tehnologii moderne 
pentru cultivarea, întreținerea și re
coltarea hameiului. Și berea se face 
cu... știință I

■ ' „Trecînd prin comuna Ulmeni, 
județul Buzău - net scrie cititorul 
nostru Virgil Popescu — am rămas 
plăcut impresionat atit de tranda
firii care te însoțesc de o parte și 
de alta a șoselei naționale, cît și. 
de porțiunile de teren dintre șan
țuri și garduri, cultivate cu legu
me. Oameni gospodari, nu glumă", 
într-adevăr I

■ La întreprinderea de in și cî- 
nepă din Cărei se lucrează în pre
zent la amenajarea și captarea u- 
nor izvoare .de apă termală, des
coperite recent chiqr în incinta u- 
nității, spre a fi folosite în proce
sul de fabricație. Avantajele valo
rificării acestor ape calde : impor
tante economii de combustibil și 
energie. Felicitările noastre sînt la 
fel de... călduroase.

■ Primele solarii din comuna 
Hida, județul Sălaj, au apărut în 
această primăvară în ogrăzile lucră
torilor de la primărie, pentru a fi... 
primii. Dar nu și ultimii. Acum, în-* 
treaga comună este o grădină, din 
care in curînd se vor recolta legu
me proaspete.

■ Locatarii blocului 82 din car
tierul „Mihail Kogălniceânu" din o- 
rașul Sebeș se adună zilnic pe te
renul din fața blocului, pentru a-și 
omorî timpul, jucînd table și șah. 
Cineva văzînd atîta teren nefolosit, 
le-a strigat : „Mai bine ați pune 
mina și ați planta legume. Sau mă
car flori...".

■ Din inițiativa învățătorului A- 
melian Chirilă, de la Școala gene
rală din Tulucești, județul Galați, a 
fost amenajat un colț muzeal unde 
se păstrează diferite vestigii arheo
logice descoperite pe raza comu
nei. Inițiativa învățătorului — de 
nota 10.

■ 5 milioane de răsaduri de ro
șii, varză, ardei și vinete au fost 
pregătite în serele de la Pitești pen
tru solariile unităților agricole și 
ale gospodăriilor populației din ju
dețul Argeș. Alte 5 milioane s-au 
pregătit pentru cultura din cîmp, 
unde vor fi în curînd plantate, pen
tru a crește... ca din pămînt I

ACTUALITATEA
• Comitetul Federației internațio

nale de gimnastică, întrunit la Bienne 
(Elveția), a hotărît ca ediția din acest 
an a Campionatelor mondiale de gim
nastică să se desfășoare la Moscova 
între 20 și 27 noiembrie.

Inițial, întrecerea fusese atribuită 
federației de specialitate din Mexic, 
dar aceasta a renunțat din cauza unor 
dificultăți organizatorice.

LA GIMNASTICĂ
Comentînd ultimele întreceri inter

naționale de gimnastică, ziarul pari
zian „L’Equipe" apreciază elogios 
evoluția româncei Cristina Grigoraș : 
„O tînără gimnastă în plină ascen
siune, care, după ce s-a distins anul 
trecut la Olimpiadă, a cîștigat recent 
„Turneul campionilor" de la Londra 
în fața americancei Kathy Johnson, 
performanță ce situează la o cotă 
inaltă valoarea sa".

Sportivi români în întreceri internaționale
• în prima grupă valorică a com

petiției feminine pe echipe din cadrul 
Campionatelor mondiale de tenis de 
masă de la Novi Sad, selecționata 
României a învins cu scorul de 3—1 
formația Indiei. Rezultate tehnice : 
Eva Ferenczi— Puri Indu 2—0 (21— 
17, 21—13) ; Salohe Saiala — Olga 
Nemeș 2—0 (21—10, 21—10) ; Eva Fe
renczi, Maria Alboiu — Puri Indu, 
Salohe Saiala 2—0 (21—19. 23—21) ; 
Eva Ferenczi — Salohe Saiala 2—0 
(21—5, 21—10).

în concursul masculin (grupa a doua 
valorică), selecționata României a în
trecut cu scorul de 5—2 echipa Țării 
Galilor.
• în cadrul turneului internațional 

de polo pe apă pentru echipe de ju
niori de la Sofia, selecționata Româ
niei a invins cu scorul de 14—4 (3—1, 
4—0, 3—3, 4—0) formația Greciei și 
a pierdut cu 8—10 (2—2, 2—2, 2—4, 
2—2) meciul susținut cu reprezenta
tiva Iugoslaviei.
• în runda a 9-a a turneului in

ternațional de șah de la Moscova,

marele maestru român Florin Gheor
ghiu (cu piesele negre) a remizat (a 
9-a remiză consecutivă I) cu marele 
maestru filipinez Eugenio Torre și se 
află pe locul 7.

® Au continuat întrecerile compe
tiției internaționale masculine de 
baschet dotate cu „Marele Premiu" 
al orașului Sofia.

în turneul pentru locurile 5—8, se
lecționata orașului București a invins 
cu scorul de 74—73 (56—37) echipa 
orașului Varșovia, iar Havana a dis
pus cu 91—72 (48—32) de formația 
Ankara.

• Vineri la Madrid, în semifinale
le campionatului european de rugbi 
pentru juniori, competiție dotată cu 
„Cupa F.I.R.A.". echipa «țFrantei a 
învins cu scorul de 35—13 (22—3) se
lecționata României. în alt meci. 
Spania a întrecut cu 15—10 (3—6) e- 
chipa Italiei. Duminică. în finală, se 
vor întîlni echipele Franței și Spa
niei. Pentru locul 3 vor juca repre
zentativele României și Italiei.

BOX
Gale de verificare 

ale lotului reprezentativ 
în vederea apropiatelor campiona

te europene, boxerii din lotul repre
zentativ al României vor susține o 
serie de meciuri de verificare, din
tre care unele în prșzența publicului. 
Astfel, luni, 20 aprilie, de la ora 16,30, 
în sala întreprinderii bucureștene 
Semănătoarea vor avea loc partide 
foarte atractive, deși ele vor fi fără 
„decizii", iar pugiliștii vor purta căști 
de protecție. Iată citeva dintre aceste 
meciuri : Cipere ■— Nicolae Nicolae, 
Dragomir Ilie — 
Butnaru, Donici 
— Anghel. (La categoria 
mică, boxerul M. Ouatu a rămas fără 
contracandidat, deoarece Vasile Gir- 
gavu a fost scos din lot pentru noi 
abateri disciplinare).

Ultima gală de verificare cu public, 
înaintea plecării în Finlanda, va 
avea loc în ziua de 24 aprilie, la Plo
iești.

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Fulger, Silaghi — 
— Cîrlan și Cernat 

mijlocie

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 

și 21 aprilie. în țară : Vreme rece la 
început, apoi în curs de încălzire ușoa
ră. Cerul va fi temporar noros. Vor că
dea ploi locale, care vor avea și ca
racter de averse, mai frecvente în su
dul țării. La munte și izolat în zonele 
deluroase, precipitațiile vor fi și sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vînt mo
derat cu intensificări locale de scurtă

durată. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, 
iar cele maxime între 6 și 16 grade, mai 
ridicate în ultimele zile. In primele 
nopți, condiții de brumă locală, îndeo
sebi in regiunile din nordul și estul ță
rii, iar izolat, în nord, și îngheț la sol. 
In București : Vreme rece la început, 
apoi în curs de încălzire ușoară. Cerul 
va fi temporar noros, favorabil ploii sub 
formă de aversă, vînt moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 1 și 
4 grade, iar maximele între 13 și 16 gra
de, mai ridițate la sfîrșitul intervalului. 
(Ileana Mihăilă, meteorolog de serviciu).

înscrierea dobînzilorîn libretele de economii
Unitățile C.E.C. din întreaga 

țară continuă Să înscrie dobînzile 
cuvenite titularilor pentru depune
rile efectuate pînă la 31 decembrie 
1980 pe libretele de economii : cu 
dobindă, cu dobindă și cîștiguri, cu 
dobindă și cîștiguri în autoturisme, 
pentru turism și pentru cumpăra
rea de locuințe proprietate perso
nală.

Sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C. autorizate înscriu, in tot 
cursul anului, dobinzile în librete 
la prezentarea depunătorilor pen
tru efectuarea de operații sau în 
mod special pentru înscrierea do- 
bînzilor. tn holurile acestor unități 
sint afișate simbolurile libretelor 
de economii pentru care unitatea 
respectivă efectuează înscrierea 
dobinzilor.

La celelalte unități C.E.C., în
scrierea dobînzilor în librete se 
face prin reținerea libretului (eli- 
berîndu-se depunătorilor adeverin
ță de reținere) și trimiterea aces
tuia la unitățile contabile.

La cererea depunătorilor, sucursa
lele și filialele C.E.C. pot înscrie 
dobinzile pentru libretele emise de 
alte unități C.E.C. din țară, pe bază 
de confirmare telefonică.

Se reamintește depunătorilor că 
începînd cu data de 1 octombrie a 
fiecărui an, unitățile poștale efec
tuează restituiri numai din libre
tele in care a fost înscrisă dobindă 
pentru anul precedent. Dacă nu s-a 
făcut această operație, restituirile 
se efectuează numai la unitățile 
C.E.C. care înscriu cu acest prilej 
și dobinzile in libretele respective.

Chipul contemporanilor in arta

(Urmare din pag. I)
făptuiri, planuri, reali
zări.

îi cunoaștem din ce 
în ce mai bine pe cei 
ce dau chip măreț pla
nurilor constructive 
ale țării, pe oamenii 
muncii, pe comuniștii 
patriei noastre aflati 
pretutindeni în prime
le rînduri ale bătăliei 
pentru nou. Sînt oa
meni de omenie, eroi 
modești, plini de res
pect pentru munca ce
lorlalți. Aș putea spu
ne că i-am cunoscut 
in împrejurări aparte, 
legate de munca mea 
și n-ar fi exagerat să 
spun că m-am bucu
rat de strînsa 
colaborare. în 
acestei atit de 
re conlucrări, 
minți aici de 
tarea muncitorilor de 
la întreprinderea me
canică ..Nicolina". pe
rioadă legată de trans
punerea în bronz a 
basoreliefurilor mo
numentului „Indepen
denței" din Iași. M-au 
impresionat însufle
țirea. căldura, partici
parea. voința de a 
realiza, de a face un 
lucru pe care nu l-au 
mai făcut niciodată. 
Nu exista expresie 
„nu se poate" cînd se 
vrea ceva ■— iar acel 
ceva ce ne unea în 
conlucrare și ne însu
flețea era dragostea, 
respeetul fată de isto
ria noastră, de tot ce 
ne leagă de trecutul 
nostru, de cel ce s-au 
jertfit la 1877 pentru 
independența tării.

lor ' 
sensul 

necesa- 
aș a- 
colabo-

!■

Juniori în întrecere 
pentru titlurile 

de campion al Capitalei
în aceste zile, 120 de juniori bucu- 

reșteni se întrec, în sala I.S.B., pen
tru titlurile de campion al Capitalei 
la box. Dintre cele 24 de secții, cea 
mai productivă se arată a fi Metalul, 
cu 25 de concurenți. în timp ce nouă 
secții, printre care și aceea a asocia
ției sportive Grivița roșie (ce nu
mără 38 sportivi legitimați), n-au în
scris în competiție nici un boxer l 
. Finalele, competiției vor avea loc 
șîmbătă (de la ora 16) pentru juniorisun pat a. țue ih ura io;

,, i.mifii’ și’ duniinică (de la ora 1») pân-
I... tru, jiuiiori mari. ■/’ ’’ ''1

noastră
Oamenii respectă și 
prețuiesc arta menită 
să tină trează conștiin
ța istoriei, a luptelor 
cu care poporul și-a 
cucerit independenta, 
libertatea socială și 
națională. E vorba 
despre viața și lupta 
bunicilor și străbunici
lor muncitorilor ce. 
astăzi, le-au turnat în 
bronz cu dragoste și 
recunoștință chipurile 
și imaginile ce se 
succed pe friza monu
mentului. Colaborarea 
mea cu acești oameni 
— Ia turnarea în me
tal a basoreliefu
rilor — a însemnat o 
muncă de performan
ță plină de ambiție și 
dăruire din 
lor.

însă dincolo 
semnificative 
rări în

partea
de atari 
colabo- 

muncă. este 
clar că interesul co
lectivității. al societă
ții noastre pentru 
arta pe care o facem 
reprezintă un indice 
calitativ ce influențea
ză înseși dezvoltarea 
creației, creșterea ca
pacității ei de a îm
bogăți și însufleți ma
sele. ridicarea conți
nutului ei de idei la 
înălțimea așteptărilor, 
aspirațiilor și împlini
rilor contemporane.

Avem un tezaur de 
creații artistice de o 
impresionantă valoare 
ce formează patrimo
niul 
nesc. 
ce și 
părut . . . -
triei noastre în dife
rite epoci, deci ele 
sint legate prin timp

nostru româ- 
Valorile artisti- 
culturale au a- 
pe pămintul pa-

și spațiu. Fiind pro
dusul sensibilității po
porului nostru, în ele 
găsim un fond comun 
care reprezintă speci
ficul artei noastre ro
mânești. tradiția, la 
care noi, artiștii con
temporani, trebuie ’ Să 
adăugăm noi și perso
nale contribuții. Exis
tă la noi o afirmare 
liberă a artei. în for
me și stiluri diferite, 
există o bogăție de 
lucrări «părtinind in
dividualității talente
lor creatoare care au 
ridicat arta româneas
ca la nivelul artei u- 
niversale prin ' artiști 
afirmați si recunoscuți 
în întreaga lume. A- 
ceastă largă afirmare 
și necontenită dezvol
tare a activității artis
tice în tara noastră 
este rodul politicii cul
turale a partidului, po
litică de stimulare de
mocratică a tuturor 
talentelor. într-o mare 
diversitate ce semnifi
că libertatea de crea
ție de care se bucură 
creatorul azi, o li
bertate deplină, fără 
nici o îngrădire de a 
sluji cu arta lui po
porul. idealurile lui. 
în marile noastre 
realizări strălucește 
noua concepție despre 
rolul si menirea ar
tei pe care secretarul 
general al partidu
lui. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a edificat-o 
și a imprimat-o în anii 
de cind se află la 
conducerea destinelor 
noastre, ale tuturor 
fiilor României socia
liste.

MOTOCICLISM
Concurs de îndemînare

Duminică dimineața va avea loc 
în București un concurs motociclist 
de indeminare, la care vor lua parte 
zeci de concurent! selecționați in mai 
multe etape preliminare. întrecerile 
motociclistelor și motocicliștilor se 
vor desfășura în cadrul mai, multor 
categorii: Mobra 50 cmc — juniori ; 
Mobra 50 cmc — avansați, băieți și 
fete ; 175 cmc ; peste 175 cmc.

Concursul este programat pe pista 
I.T.B. Titan (600 ml, iar primul start 
se va da la ora 10.

Cu un 
17 spre 
babwe. 
pentru 
trăia un 
însemnătate, al 
istorii : pe stadionul „Rufaro" din 
Salisbury, împodobit sărbătorește, 
40 000 de oameni veniți din toate 
colțurile tării salutau cu entuziasm 
înălțarea drapelului -libertății na
ționale. Proclamarea Republicii 
Zimbabwe marca astfel o strălu
cită victorie a mișcării de eliberare, 
inaugurind. totodată, o etapă nouă, 
de intense eforturi pentru lichi
darea urmărilor îndelungatei stă- 
pîniri străine și realizarea recon
cilierii naționale.

In anul care s-a scurs, o preocu
pare centrală a autorităților de la 
Salisbury a constituit-o asigurarea 
unor condiții normale.de viață celor 
1,5 milioane de refugiați și celor 
rămași fără adăpost după opt ani 
de ostilități. Ei sint primii benefi
ciari ai reformei agrare initiate de 
guvern pentru a reduce disparită- 
țile economice și a. asigura o 
creștere rapidă a producției agri
cole. Tot în această perioadă a 
intrat pe făgaș normal activitatea 
întreprinderilor industriale, a mi
nelor și a transporturilor, ceea ce 
a contribuit la dobîndirea unor 
succese notabile pe plan economic.

La sfîrșitul lunii februarie a fost 
dat publicității documentul-prOgram 
al guvernului condus de primul 
ministru Robert Mugabe. președin- 
tțle PtirtîdulUl Z.Ă.N.U.-F.P.. care 
trasează principalele direcții, ale 
dezvoltării economice in etapa ur
mătoare. Programul relevă că Re
publica Zimbabwe, făurind o eco
nomie de tip mixt, progresează în 
direcția transformării intr-un stat 
democratic, socialist.

Desigur, acțiunea de reconstrucție 
a țării nu este ușoară, ea presupu
nând depășirea multor greutăți. în 
acest cadru, la Salisbury a avut loc. 
recent, Conferința internațională 
pentru reconstrucția si dezvoltarea 
Republicii Zimbabwe („Zimcord"), 
care a constituit o vie expresie a 
sprijinului manifestat de diverse 
țări ale lumii, intre care și România.

an in urmă, in noaptea de 
18 aprilie, poporul zim- 

care a dus o luptă eroică 
dobîndirea independentei, 
moment de cea mai mare 

frămîntatei sale

față de eforturile poporului Zim
babwe de a-și făuri o viață nouă 
și prosperă.

Poporul român, care nutrește o 
caldă prietenie față de popoarele 
Africii, urmărește cu viu interes și 
simpatie înfăptuirile poporului Zim
babwe. Solidaritatea militantă a 
României socialiste cu poporul 
Zimbabwe și-a găsit o elocventă 
ilustrare încă în anii grei ai luptei 
de eliberare națională, cind tara 
noastră a acordat acestui popor un 
sprijin larg — politic, diplomatic, 
moral șl material — pentru reali
zarea aspirațiilor sale de libertate 
și neatirnare. Chiar din primul 
moment al creării noului stat. 
România l-a recunoscut și a stabilit 
cu el relații diplomatice, manifes- 
tînd, totodată, dorința de a dezvolta 
cu Republica Zimbabwe legături de 
strinsă colaborare. Această poziție 
de profundă solidaritate internațio
nală s-a bucurat și se bucură de 
cele mai calde aprecieri din partea 
reprezentanților poporului Zimbab
we. ,,Doresc — declara premierul 
Robert Mugabe in aprilie 1980 — să 
folosesc acest prilej, in mijlocul 
marii noastre bucurii, cind sărbăto
rim momentul independentei, pentru 
a spune poporului român si condu
cătorului său: Vă mulțumim, prie
teni. vă mulțumim tovarăși de 
luptă ! Ați înfăptuit o operă minu
nată. Victoria noastră este o vic
torie. comună, .na, care.trebuie să o. ,. 
trăim imnr .uni 1“ • • •,.

în noile condiții create de pro-.-’ 
clarrtărea.. .RiețfublițSiZimbabwe;’’ 
relațiile dintre cele două țări și 
popoare cunosc o continuă dezvol
tare și diversificare, o elocventă 
expresie a acestui curs constituind-o 
vizita făcută Ia București. în 
septembrie 1980, <^e președintele
Republicii Zimbabwe, Canaan So- 
dindo Banana. Convorbirile cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, do
cumentele semnate cu acest prilej 
au conferit noi dimensiuni raportu
rilor româno-zimbabweene. deschi- 
zind largi perspective dezvoltării 
lor mai departe, in interesul re
ciproc, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale. .

galați: Se modernizează rețeaua cooperației de consum
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în ultimii ani, cooperația de con
sum din județul Galați șița sporit 
considerabil rețeaua comercială. O 
atenție deosebită s-a acordat, 
totodată, modernizării și organizării 
acestor unități pe principii moderne 
de vînzare și servire. Printre cele 
mai noi și reprezentative unităti 
comerciale aparținînd cooperației de 
consum din acest județ se numără 
supermagazinul din Berești, care 
cuprinde la parter o unitate spa-, 
țioasă de prezentare și desfacere a 
mobilei, iar la cele două etaje — 
raioane cu mărfuri alimentare, me
naj-electrice, textile-încălțăminte, 
confecții, tricotaje, galanterie, cos
metice, articole pentru copii. Și la 
parterul blocurilor de locuit din 
Berești au fost înființate mai multe 
unități : o cofetărie, o alimentară, 
un centru de desfacere a plinii și 
altul tip „Gospodina".

Apreciat de cumpărători este și 
complexul comercial din Tg. Bujor, 
format din două magazine cu etaj 
organizate la parterul noilor blocuri 
de locuințe. în care funcționează un 
restaurant și raioane pentru desfa
cerea articolelor de îmbrăcăminte și 
de uz gospodăresc, precum și o 
alimentară, o cofetărie si o librărie.' 
în comuna Tudor Vladimirescu a 
fost dat în folosință un frumos 
complex (parter și două etaje) în 
care funcționează o cofetărie, o li
brărie, diverse raioane cu expunere 
deschisă pentru mărfuri textile, 

'încălțăminte, confecții, tricotaje și 
mai multe secții de prestări servicii. 
Și la Băleni s-a construit un 
complex comercial cu o suprafață

de peste 900 mp care, pe lingă 
numeroase raioane eu mărfuri ali
mentare și nealimentare, cuprinde 
un restaurant și o cofetărie.

Cooperația de consum din acest 
județ se preocupă, de asemenea, de 
dezvoltarea unităților de 
servicii la sate. Printre cele 
apreciate se numără 
prestări servicii din 
pendența, Suceveni 
de frizerie, coafură, 
suri, radio și televizoare, croitorii, 
tricotaje și alte activități.

prestări 
mai 

completele de 
Liești, Inde- 

— Cu ateliere 
reparații cea-

Pentru turiștii care vizitează fru
moasele meleaguri ale județului 
Galați, cooperația de consum a con- - 
struit și amenajat cîteva plăcute 
locuri de popas. Una dintre unitățile 
sale reprezentative este Hanul 
Conachi. amplasat pe drumul na
țional 25 (Galați — Tecuci) la 
km 47, in decorul pitoresc al unei 
păduri. Gazdă ospitalieră in orice 
anotimp, hanul oferă condiții bune 
de cazare și masă.

In fotografie : hanul Conachi.

© SURPRIZA DIN A- 
DINCURILE OCEANICE. 
Cercetători; americani care au 
studiat adincurile oceanice din 
dreptul insulelor Galapagos, cu 
ajutorul submarinului .,Alvin", 
au descoperit la adîncimi de 
2 600—2 800 metri puternice iz
voare termale, în jurul cărora 
se dezvoltă diferite forme de 
viată. Pină acum se considera 
că orice ecosistem este legat de 
procesul fotosintezei vegetale. 
Iată că pe fundul oceanului 
există un ecosistem care nu de
pinde de fotosinteză. Atunci de 
ce depinde ? S-a observat că în 
imediata apropiere a surselor 
submarine de apă termală a- 
bundă bacteriile. Se presupune 
că ele sînt capabile să extragă 
nemijlocit energie din substan

țele chimice existente în mediul 
înconjurător; bacteriile consti
tuie. la rindul lor. sprsa pri
mară de hrană pentru moluște- 
le. scoicile, viermii descoperit! 
in zonele din jurul gheizerelor 
din adincurile oceanului. Dacă 
intr-adevăr așa stau lucrurile, 
înseamnă că s-a făcut o desco
perire deosebit de importantă 
pentru studierea biosferei pla
netare.

© VALENȚELE NOI 
ALE UNUI VECHI SIS
TEM DE IRIGAȚII.In eadrul 
sistemului de irigații din pro
vincia Siciuan (R.P. Chineză), 
vechi de peste 2 000 de ani, a 
fost pusă în funcțiune o hidro
centrală cu o capacitate de

5 000 kW. Hidrocentrala a fost 
construită în apropierea locali
tății Chengdu. Potrivit calculelor 
specialiștilor, în zona acestei 
vechi rețele de irigații pot fi 
construite circa 800 centrale 
hidroelectrice cu O capacitate 
totală de 70 000 kW, din care 
cele mai mici vor avea o putere 
de 50 kW. Sistemul de irigații 
din această zonă, care asigură 
apa necesară pentru o suprafață 
agricolă de 533 000 ha, va căpăta 
astfel valențe noi. devenind o 
sursă de energie.

• COMPUTERUL, 
PARTENER DE ȘAH. A 
juca șah cu un computer este o 
treabă destul de plictisitoare. 
Ținînd seama de aceasta, proiec-

tanții firmei americane „Fide
lity" Electronics" au realizat un 
partener de șah vorbitor, dotat 
cu un dispozitiv special dare. în 
timpul partidei, „rostește", de 
fiecare dată, ce mișcare a efec
tuat. Rămîne de văzut dacă 
amatorii de a juca șah cu astfel 
de parteneri voi- fi satisfăcut! și 
de calitatea jocului.

© O „ZI FĂRĂ ȚI
GĂRI". în cadrul acțiunilor 
de combatere a fumatului. în 
Franța se va organiza, la 20 apri
lie. o „zi fără țigări". în care

fumătorii sînt Invitați să se 
abțină de fa acest obicei atit de 
nociv. Acțiunea este inițiată de 
un comitet oficial de educație 
pentru sănătate, creat în urină 
cu cinci ani.

© FILTRELE VERZI ALE 
ORAȘULUI. Specialiștii gru
zini au elaborat un vast plan 
de plantații in zonele urbane, 
ținînd seama de recomandările 
biochimiștilor, care au stabilit 
că frunzele multor plante sînt 
capabile să asimileze activ nu 
numai bioxidul de carbon, ci și 
bioxidul de azot. S-a confirmat

astfel că peste 40 de specii de 
plante pot îndeplini rolul de 
filtre naturale. Printre acestea 
se numără pinul, cedrul, mărul, 
vița de vie și stejarul.

• PODUL DE PE 
DRINA. Vestitul pod me
dieval de pe Drina (Bosnia și 
Herțegovina), care l-a inspirat 
pe scriitorul iugoslav Ivo An- 
drici, laureat al Premiului Nobel 
(romanul se intitulează „Era un 
pod pe Drina"). va fi supus unor 
lucrări de conservare de specia
liștii unei întreprinderi din 
Belgrad, care vor „trata" fisurile 
periculoase apărute în cursul 
anilor in blocurile de piatră ale 
construcției- Realizat în perioada 
1571—1577. sub îndrumarea cu
noscutului constructor turc Mi-

mar Sinan, această capodoperă 
a arhitecturii medievale . are o 
lungime de aproape 180 metri, 
cea mai mare deschidere între 
piloni fiind de 14 metri.

• PLANTE PE CALE 
DE DISPARIȚIE. In momen- 
tul de față in Statele Unite e- 
xistă sute de specii de plante 
pe cale de dispariție. Potrivit 
unui studiu recent, numai in
tr-o singură regiune din S.U.A., 
statul Oregon, se află în a- 
ceastă situație 400 de spe
cii de plante. în Arizona, 
Colorado. New Mexico, Texas 
și Utah, 21 de specii de cactus 
sînt căutate cu furie de colec
ționari și neguțători, astfel in
cit ele au ajuns la rîndul lor pe 
cale de dispariție. Printre alte

specii ale florei americane în 
pericol se află orezul sălbatic 
din statul Texas, mesteacănul 
cu frunza rotundă din Virginia 
și fasolea sălbatică din Hawaii, 
în mod ironic, o altă plantă in 
pericol poartă numele de „Imor- 
tala" — Santa Barbara.

• COMBATEREA 
UNOR DĂUNĂTORI. Cer* 
cetătorii din Letonia au reușit 
să reproducă pe cale chimică 
mirosurile specifice emanate de 
o specie de gindaci dăunători ai 
pădurilor și care slujesc pentru 
„recunoașterea" și „identifica
rea" reciprocă a acestora. Pre- 
sărîndu-se substanța respectivă, 
dăunătorii pot fi ademeniți in 
mare număr pe anumite fișii de 
pămînt unde sînt distruși prin 
ardere.

normale.de
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Manifestări peste hotare 
dedicate aniversării Partidului Comunist Român, 

realizărilor țării noastre

Vizita delegației U.T.C. in R.S.F. Iugoslavia Intensă activitate politică în pregătirea

In diverse state ale lumii continuă să aibă loc manifestări dedicate 
împlinirii a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român. In 
cadrul acestor manifestări, precum și în paginile presei internaționale 
sînt relevate istoria milenară, cultura și civilizația poporului român, rolul 
istoric al P.C.R. in lupta de eliberare națională și socială. Sint eviden
țiate, de asemenea, realizările remarcabile obținute de România socia
listă in toate domeniile de activitate, în promovarea politicii ei de pace, 
prietenie și cooperare internațională — operă care poartă amprenta 
gindirii și acțiunii secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care are un rol determinant în elaborarea politicii P.C.R., 
în conducerea statului și întregului popor pe calea construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

La Ambasada României din VAR
ȘOVIA a avut loc o întîlnire la care 
au participat activiști ai Comitetului 
Central și ai Comitetului orășenesc 
Varșovia ale P.M.U.P., personalități 
ale vieții publice, oameni de cultură, 
știință și artă. Cu acest prilej, amba
sadorul țării noastre în R. P. Polonă, 
Ion Cosma, a evocat momente sem
nificative din istoria Partidului Co
munist Român, profundele prefaceri 
ce au avut loc. sub conducerea P.C.R., 
în țara noastră, prodigioasa activitate 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ro
lul său hotăritor în elaborarea și 
transpunerea în viață a politicii in
terne și externe a României socia
liste. Au fost relevate bunele relații 
de prietenie și solidaritate, cu bo
gate tradiții, dintre poporul român 
și poporul polonez, dintre partidele 
clasei muncitoare din cele două țări.

în R.D.G., la Casa de cultură a 
Combinatului chimic din BITTER
FELD, au fost organizate manifestări 
politico-culturale, intre care o expo
ziție de fotografii documentare pre- 
zentînd aspecte din diferite domenii 
de activitate din țara noastră, vizio
nări de filme documentare, intîlniri 
ale reprezentanților Ambasadei Ro
mâniei cu reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat și cu 
membri ai brigăzilor de producție din 
Combinat, precum și un concurs pe 
tema „Cunoașteți România".

Sub patronajul municipalității ora
șului Bristol din Marea Britanie și 
al Consiliului artelor, la Muzeul cen
tral din BRISTOL a fost inaugurată 
o expoziție de artă populară româ
nească și fotodocumentară. în alocu
țiunea rostită cu acest prilej, lordul 
primar al orașului. Vic People, a evo
cat istoria milenară a poporului ro
mân. originea sa latină, bogăția și 
frumusețea tradițiilor și artei româ
nești.

„România — q politică dedicată pă
cii" — este titlul amplului articol pu
blicat de ziarul „AL BAT'ANE" din 
Maroc, care evidențiază că „atașa
mentul României la un program con
cret și eficient de consolidare a pă
cii este demonstrat de o suită impre
sionantă de inițiative". între altele, 
se arată că „în apropierea pozițiilor 
și, implicit, elaborarea soluțiilor pri
vind dosarul dezarmării, România 
pleacă de la convingerea fermă, de
monstrată de însăși practica vieții 
internaționale, că' nu poate exista o 
reală și solidă dezvoltare a colabo
rării internaționale într-o lume in 
care se aude zgomotul armelor. De 
aceea, paralel cu eforturile consacra
te direct cauzei păcii. România înțe
lege să acționeze in vederea folosirii 
la maximum a posibilităților pe care 
le oferă negocierea, dialogul politic, 
multiplicarea contactelor între cei mai 
autorizați reprezentanți ai statelor".

în cadrul turneului în R. S. Ceho
slovacă, Teatrul Național din Cra
iova a prezentat, la FRAGA, spec
tacolul cu piesa „O noapte furtunoa
să", de I. L. Caragîale.

La Teatrul Național din BUDA
PESTA a fost prezentată, în premie
ră, piesa „Nunta din Suza", de Siito 
Andrăs. Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes. Televiziunea un
gară a transmis un interviu cu auto
rul piesei.

La Academia sîrbă de știință și 
artă din BELGRAD, academicianul 
Emil Condurachi a prezentat expu
nerea „Autohtoni și greci la Dunărea 
de jos", evocînd istoria milenară, a 
poporului român pe aceste meleaguri 
și dezvoltarea impetuoasă a societății 
românești în anii construcției so
cialiste.

La Biblioteca publică a orașului 
OTTAWA, în Canada, a fost organi
zată expoziția de carte „Din gindirea 
politică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu". După încheierea expozi
ției. cărțile vor fi donate bibliotecii. 
Ambasadorul României în Canada, 
Barbu Popescu, a oferit bibliotecii 
Parlamentului canadian un set' de 
cărți, cuprinzînd lucrări ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. precum și alte 
150 volume privind politica externă a 
României socialiste. La ceremonie au 
asistat domnul Jean Marchand, pre
ședintele Senatului, și doamna Jeanne 
Sauve, președintele Camerei Comu
nelor. care au mulțumit pentru do
nație.

în Coasta de Fildeș, la Biblioteca 
Națională din ABIDJAN, a fost or
ganizată o manifestare. în cadrul că
reia ambasada tării noastre a dpnat 
un set de cărți. între cele peste 300 
de volume donate, la loc de frunte se 
află opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu consacrate problemelor 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, politicii de pace șl 
prietenie promovate de România în 
relațiile cu toate popoarele lumii, 
precum și lucrări de știință, istorie 
și artă.

De asemenea, la sediul Bibliotecii 
centrale Redbridge, din LONDRA, a 
fost inaugurată o expoziție de carte, 
discuri și fotografii românești. în- 
tr-un stand special amenajat sînt ex
puse lucrările președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tradu
se în limba engleză, precum si cărți 
scrise de autori britanici despre per
sonalitatea și activitatea președintelui. 
României.

Asociația de prietenie Marea Brita- 
hie — România a organizat, in co
laborare cu ambasada țării noastre'la 
LONDRA, o seară românească, in ca
drul căreia corul „Madrigal", dirijat 
de Marin Constantin, care a între
prins un turneu în 14 orașe britanice, 
a prezentat un concert festiv. Un 
spectacol al corului a fost preluat de 
rețeaua de televiziune a B.B.C.

„Noua Revistă Europeană", condu- 
• să de cunoscutul scriitor și publicist 

italian Giancarlo Vigorelli, a inserat o 
antologie de versuri ale poeților ro
mâni din perioada 1960—1970. prece
dată de o introducere sub semnătura 
profesorului Marco Cugno. Sînt. de 
asemenea, incluse reproduceri ale

unor opere aparținînd lui Brâncuși 
și ilustrații ale unor volume publicate 
de autorii traduși.

La Centrul de studii tehnologice 
nr. 6 de dietetică, puericultura și ge
riatrie din CIUDAD DE MEXICO a 
fost organizată o „Săptămînă cultu
rală". în cadrul căreia au fost prezen
tate expoziția de fotografii ..Copiii in 
Republica Socialistă România", filme 
documentare înfățișînd dezvoltarea 
social-economică a tării noastre și au 
fost evocate condițiile de viată și 
muncă ale tineretului în România.

O expoziție — „Carpații vorbesc 
despre daci" — a fost organizată la 
Universitatea catolică din BRASILIA.

Radiodifuziunea din ANGOLA a 
transmis o emisiune specială dedica
tă României. A fost relevat sprijinul 
acordat de România țărilor în curs 
de dezvoltare în formarea de cadre 
naționale proprii.

în ALGERIA, la Sidi Feridi. loca
litate situată în apropierea capitalei 
acestei țări, a fost deschisă expozi
ția de fotografii ..Copiii din Româ
nia". în cadrul căreia este prezentat 
în versiune arabă filmul românesc 
documentar „Primele trepte". înfăti- 
șînd preocupările conducerii partidu
lui și statului nostru pentru creș
terea Si educarea tinerei generații.

Postul de radio egiptean „VOCEA 
POPORULUI" a transmis o emisiune 
dedicată realizărilor României socia
liste și participării țării noastre la 
Tîrgul internațional de la Cairo.

La Biblioteca română din ROMA a 
avut loc un concert de muzică de 
George Enescu. dedicat centenarului 
nașterii marelui compozitor. Verni
sajul expoziției sculptorului Pavel 
Bucur a întregit manifestarea de artă 
românească.

în marele amfiteatru al Universită
ții Sorbona, din PARIS, ansamblul 
„Rapsodia Sălajului" și grupul fran
cez de dansuri populare românești 
„Căprioara" au prezentat un frumos 
spectacol de folclor românesc.

La Facultatea de litere și științe 
umaniste a Universității din ROUEN, 
prof. dr. Alexandru Niculescu. de la 
Universitatea București, a conferen
țiat despre „Poziția lingvistică, socia
lă și culturală a romanității românești 
în Europa latină". De asemenea. Aso
ciația culturală „Ion Creangă", din 
Rouen, a organizat. Ia Teatrul muni
cipal din BARENTIN, o audiție mu
zicală George Enescu. în foaierul tea
trului a fost prezentată o șxpozitie 
de costume și obiecte de artă popu
lară românea-scă.

La universitățile din MADRID șî 
BARCELONA, dr. Marius Sala, de la 
Institutul de lingvistică din Bucu
rești. a ținut un ciclu de conferințe 
privind romanitatea limbii române 
și realizările școlii românești de 
lingvistică romanică.

în Finlanda, la Muzeul de artă din 
orașul HAMEENLINNA. s-a deschis 
o expoziție de tapiserie si grafică 
românească.

CVaftetul „Voces contemporanae" 
din Iași întreprinde un turneu prin 
opt orașe din SUEDIA, iar pianistul 
român Dan Atanasiu concertează in 
șase orașe din această țară. Totodată, 
la galeria de artă „Alleman" din 
STOCKHOLM a fost deschisă expo
ziția de pictură și litografie a lui 
Zamfir Dumitrescu. Tot în Suedia, la 
Institutul politehnic „Chalmers", din 
G0TEBORG, a fost deschisă expozi
ția de fotografii documentare „Mo
numente arhitectonice românești".

(Agerpres)

BELGRAD 17 (Agerpres). — Dele
gația Uniunii Tineretului Comunist, 
condusă de tovarășul Pantelimon Gă- 
vănescu, prim-secretar al Comitetului 
Central al U.T.C., care efectuează o 
vizită de prietenie în R. S. F. Iugosla
via, la invitația Uniunii Tineretului 
Socialist (U.T.S.I.), a fost primită de 
tovarășul Giuro Trbovici, secretar 
executiv al Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

în cadrul întîlnirii, evocîndu-se re
lațiile tradiționale de strînsă prietenie 
și colaborare rodnică dintre România 
și Iugoslavia, pe linie de partid și de 
stat, care-și găsesc o reflectare eloc
ventă în importantele documente 
semnate la cel mai înalt nivel, s-a re
levat contribuția pe care tînăra ge

nerație trebuie s-o aducă la dezvol
tarea în continuare a colaborării in 
interesul cauzei socialismului,' al păcii 
și înțelegerii între popoare.

Totodată, delegația U.T.C. a avut 
convorbiri cu tovarășul Miodrag Vu- 
kovici, președintele Prezidiului Con
ferinței Federale a U.T.S.I., cu cadre 
de tineret de la Comitetul municipal 
U.T.S.I. și de la Universitatea din 
Belgrad. Cu acest prilej s-a realizat 
un amplu schimb de experiență și in
formații în legătură cp participarea 
tinerei generații la transpunerea în 
viață a hotăririlor și orientărilor sta
bilite de Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia 
privind dezvoltarea econonăco-socială 
a celor două țări.

Adunarea festivă de la Havana
Cuvintarea tovarășului Fidel Castro

HAVANA 17 (Agerpres). — După 
cum informează agenția Prensa La
tina, la Havana a avut loc o mani
festare oficială consacrată aniversării 
a 20 de ani de la proclamarea carac
terului socialist al revoluției cuba
neze. Luind cuvîntul. Fidel Castro 
Ruz, primul secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri alo

Republicii Cuba, s-a referit la dru
mul parcurs de poporul cubanez pe 
calea edificării socialismului în țară, 
realizările obținute în ultimii 20 de 
ani în domeniile educației și învăță- 
mîntului, sănătății publice, culturii, 
sporturilor, in ridicarea continuă a ni
velului de viată al populației și îm
bunătățirea condițiilor de muncă.

Grupul „celor 77“ se pronunță pentru o convenție 
internațională privind toate aspectele dreptului mării

NAȚIUNILE UNITE 17 (Ager
pres). — La sediul din New York al 
Națiunilor Unite continuă lucrările 
sesiunii a X-a a celei de-a treia Con
ferințe a O.N.U. asupra dreptului mă
rii. începută la 9 martie și programată 
să se încheie la 24 aprilie.

Grupul „celor 77*< este hotărit să

adopte o convenție internațională pri
vind toate aspectele dreptului mării, 
pe baza textului negociat în ultimii 
șapte ani — a declarat președintele 
în exercițiu al acestui grup, Inam-ul 
Haq (Pakistan), — în cadrul unei con
ferințe de presă.

REUNIUNEA MINISTERIALĂ DE LA ALGER :

Țările nealiniate sprijină planul O.N.U. de rezolvare 
a problemei Namibiei

ALGER 17 (Agerpres). — La Alger continuă lucrările reuniunii minis
teriale extraordinare a Biroului de coordonare al țărilor nealiniate, con
sacrată problemei Namibiei, teritoriu ocupat ilegal de regimul minoritar 
sud-african. Pe lingă membrii biroului, la reuniune participă celelalte țări 
membre, observatori si invitați ai mișcării de nealiniere. România este 
reprezentată, in calitate de invitat, de o delegație condusă de Petre Tă- 
năsie, director in M.A.E.

în numele tării-gazdă, participan- 
ții la reuniune au fost salutați de 
ministrul de externe algerian. Moha
med Benyahia, care a subliniat că ță
rile nealiniate sprijină planul O.N.U. 
de rezolvare a problemei Namibiei, a

aplice politica „dezbină și stăpînește". 
Scopul urmărit de Republica Sud- 
Africană este de a pune capăt luptei 
poporului namibian și de a provoca 
o scindare în cadrul O.N.U. în aceas
tă problemă.

Congresului extraordinar al P. M. II. P.
„Beneficiind de sprijinul tuturor 

comuniștilor, al întregului popor, par
tidul are capacitatea de a scoate tara 
din criză" — această idee majoră este 
evidențiată in titlul unei ample re
latări a ziarului „TRYBUNA LUDU" 
despre pregătirile ce au loc in Po
lonia pentru Congresul al IX-lea, ex
traordinar, al P.M.U.P. Ziarul infor
mează că. la nivelul voievodatelor, 
au loc consfătuiri cu activul de par
tid. la care participă membri ai con
ducerii P.M.U.P., paralel cu desfă
șurarea în toate organizațiile de par
tid a adunărilor de dări de seamă si 
alegeri.

Ceea ce retine în mod deosebit a- 
tentia este faptul că în cadrul aces
tor consfătuiri și adunări generale nu 
se urmăresc „efecte emoționale", cuni 
se exprimă cotidianul „ZYCIE WAR- 
SZAVY", ci, pomindu-se de la 
hotărîrile recentei Plenare a C.C. al 
P.M.U.P.. ale Seimului și guvernului, 
are loc o analiză 
responsabilă a 
sarcinilor imedia
te în vederea res
tabilirii ordinii si 
disciplinei în 
muncă, pentru creșterea eficientei ac
tivității economice și administrației 
de stat, pentru crearea condițiilor 
unei desfășurări normale a întregii 
vieți sociale. „Sarcina de cea mai 
mare importanță â actualității, s-a 
arătat la consfătuirea de ia Legnica, 
o constituie intărirea unității parti
dului, a prestigiului său in rîndul 
maselor".

Această idee a fost cu putere re
liefată la începutul săptămînii de 
către primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Stanislaw Kania, cu prile
jul unei întjlniri cu membri ai C.C, 
care provin din medii muncitorești și 
țărănești. Scopul întîlnirii, după cum 
arată „Trybuna Ludu", a fost „con
sultarea acestora asupra celor mai 
importante direcții de acțiune a par
tidului in etapa actuală". Participanții 
și-au exprimat părerile în legătură 
cu problemele ce preocupă organiza
țiile de partid din mari întreprinderi 
industriale și din centre rurale, au 
înfățișat aspecte cu care se întîl- 
nesc în munca ce o desfășoară, au 
făcut propuneri privind îmbunătăți
rea stilului de muncă și, întărirea le
găturii cu organele de partid centra
le. în cursul discuției, primul secre
tar al C.C. al P.M.U.P. a vorbit des
pre preocuparea conducerii partidu
lui de a asigura ca „deciziile cele mai 
importante să fie opera întregului 
partid", relevînd, totodată, că „azi. 
mai mult ca oricind, se impune să se 
manifeste înțelepciune. fermitate si 
consecvență, numai astfel putindu-se 
rezolva, in colaborare cu sindicatele, 
cu celelalte organizații obștești, de ti
neret. problemele complexe ce stau in 
față țării...".

<Tot în aceste zile, la Consiliuf de 
Miniștri a avut loc o consfătuire con
sacrată analizei situației economice ă 
tării în primul trimestru al anului. 
Vicepreședintele Consiliului de Mi

CORESPONDENȚA 
DIN VARȘOVIA

niștri și președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării. Henryk Kisiel, a 
arătat că o importanță crucială in ac
tuala etapă are aprovizionarea indus
triei cu materii prime si materiale. 
El s-a referit in special la o serie de 
greutăți generate de diminuarea pro
ducției de materii prime, mai ales de 
cărbune, ceea ce a îngreunat aprovi
zionarea unor ramuri esențiale ale 
economiei nu numai în mod direct, 
ci și indirect prin neîndeplinirea u- 
nor contracte cu alte țări. La consfă
tuire. ministrul industriei cărbunelui 
a reliefat eforturile ce se denun pen
tru creșterea extracției, rolul și con
tribuția minerilor și sindicatelor în 
creșterea producției.

Vorbind in încheierea acestei con
sfătuiri, primul ministru Wojciech 
Jaruzelski a arătat că în fata guver
nului stau în prezent sarcini de o deo
sebită complexitate. „Un important 
factor de sprijin pentru guvern — a 

arătat primul mi
nistru — îl consti
tuie hotărîrile 
Plenarei C.C. al 
P.M.U.P. si ale 
Seimului, hotăriri 

ce răspund intru totul intereselor su
preme ale poporului. Sprijinindu-se 
pe aceste hotqriri, guvernul iși va în
deplini întocmai sarcinile constituțio
nale, va acționa cu fermitate pentru 
a asigura respectarea legilor, pentru 
întărirea legalității si instaurarea li
niștii sociale. Toate acestea vor crea 
condițiile corespunzătoare pentru so
luționarea problemelor economice, 
pentru dezvoltarea socialistă a tării".

La consfătuirile și adunările de par
tid s-a manifestat voința de a acționa 
pentru transpunerea în viată a măsu
rilor preconizate. „Dacă guvernul 
Jaruzelski vede lumina la -upătul 
tunelului — s-a subliniat la consfătui
rea din voievodatul Konin — atunci 
noi. membrii de partid, trebuie să fa
cem în așa fel încit să luminăm acest 
tunel".

Din relatările ziarelor, radioului și 
televiziunii este evidentă preocuparea 
conducerii P.M.U.P., a organizațiilor 
de partid pentru a asigura un curs 
normal vieții economice și sociale. în
treaga evoluție din ultimul timp ară- 
tînd că numai prin muncă, prin inten
sificarea eforturilor în toate sectoare
le de activitate pot fi depășite greu
tățile. în acest sens, perioada pînă la 
congres reprezintă pentru organiza
țiile de partid, pentru întregul par
tid, așa cum se subliniază aici, o pro
bă a capacității de mobilizare a oa
menilor muncii în "vederea îndeplinirii 
sarcinilor economice — desigur, nu 
ușoare — de cpre depinde în mod 
esențial crearea atmosferei si cadru
lui de încredere necesare adoptării de 
către forumul suprem al partidului a 
programului de înnoire social-politi
că. pentru înaintarea continuă a Po
loniei pe calea construcției socialiste.•

Dumitru ȚINU
cășui aplicare este întîrziată. îndeo
sebi, de practicile delatorii ale gu
vernului de la Pretoria.

Sam Nujoma, președintele Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), a arătat că situa
ția în Namibia este foarte serioasă, 
guvernul sud-african încercînd să
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ministrul de externe afgan, 
Mohammad Dost.
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milioane dolari in 
trimestru al acestui

0 contribuție înseninată la adîncirea colaborării 
reciproc avantajoase româno-britanice

Dialogul internațional, extinderea 
colaborării econormce și în alte do
menii s-au dovedit întotdeauna o te- 

« melie trainică a muncii pașnice a po
poarelor, a unor relații de încredere și 
înțelegere. Cu atit mai mult isi arată 
foioasele această practică în zilele 
noastre, cînd viata internațională cu
noaște un curs atit de complex și 
contradictoriu.

O dată mai mult s-a confirmat 
acest adevăr cu prilejul vizitei ofi
ciale a tovarășului Ilie Verdet. prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, efectuate în Ma
rea Britanie, la invitația premierului 
Margaret Thatcher. Această întilnire 
între factori de răspundere ai celor 
două țări a înscris un nou moment 
în evoluția ascendentă a relațiilor 
româno-britanice, atit de puternic sti
mulată de vizita de stat întreprinsă 
in urmă cu aproape trei ani de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu in Marea Bri
tanie. Amplul dialog politic purtat în 
iunie 1978, Declarația comună sem
nată cu acel prilej au deschis ori
zonturi largi colaborării româno-bri
tanice, în spiritul principiilor deplinei 
egalități in drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc.

Principalul obiectiv al convorbirilor 
dintre cei doi prim-miniștri l-au con
stituit analiza evoluției raporturilor 
pe plan economic și in alte domenii, 
pe baza documentelor încheiate cu 

. trei ani in urmă, identificarea de noi 
căi pentru valorificarea mai temei
nică a posibilităților de conlucrare pe 
care Ie oferă economiile celor două 
țări, așezarea relațiilor comerciale 
dintre România și Anglia pe o teme
lie stabilă, care să asigure cu priori
tate extinderea schimburilor de pro
duse cu înalt grad de prelucrare. în
deosebi realizate prin cooperare.

A constituit un motiv de reală sa
tisfacție constatarea că. în scurta pe
rioadă care a trecut de la vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu în Marea 
Britanie. colaborarea româno-britani- 
că a înregistrat sensibile progrese pe 
multiple tărimuri. Printre importan
tele acțiuni de cooperare perfectate 
și aflate în curs de desfășurare' se 
cuvin amintite cele referitoare la pro
ducerea in țara noastră a avionului 
BAC 1—11 în colaborare cu firma 
„British Aerospace", la fabricarea 
unor tipuri de motoare sub licența 
firmei „Rolls Royce", fabricarea 
de produse chimice, necesare în
deosebi agriculturii, cu firma „Im

perial Chemical Industries". Ase
menea acțiuni de cooperare in 
domenii de virf ale tehnicii moderne 
dau expresie adevărului că deosebi
rile de orînduire social-politică. de 
mărime, potențial sau grad de dezvol
tare. ca și apartenența la alianțe di
ferite nu pot să impieteze asupra dez
voltării unor raporturi fructuoase 
dacă există voința politică necesară 
și corespunzătoare. Dealtfel, se cu
vine relevat că, în pofida dificultăți
lor survenite pe planul comerțului 
mondial, schimburile comerciale ro
mâno-britanice au cunoscut în ultimii 
ani o evoluție continuă, înscriindu-se 
astfel drept o contribuție la îmbună
tățirea climatului pe continentul nos
tru, la mai buna înțelegere între 
popoare.

Convorbirile dintre cei doi prim- 
miniștri au pus în evidentă satisfac
ția față de acest curs, dorința de a-1 
extinde și mai mult în viitor. Diferi
tele domenii concrete ale colaborării 
au fost abordate în cadrul întîlnirilor 
de lucru ale primului ministru al gu
vernului român cu miniștri de resort 
și cu reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri și firmelor industriale și co
merciale britanice, care au manifestat 
interes pentru lărgirea colaborării cu 
țara noastră. Fără îndoială, acest 
interes reflectă potențialul în creș
tere al industriei românești, capaci
tatea ei de a participa cu succes la 
realizarea unor programe complexe 
de cooperare în producție cu firmele 
care se bucură de o asemenea tradi
ție, cum sînt cele britanice. în acest 
spirit au fost explorate noi domenii 
de cooperare în sectoare cum sînt in
dustria aeronautică, electronica și 
electrotehnica, industria chimică, de 
autovehicule, cea a cărbunelui, unele 
domenii ale agriculturii și industriei 
alimentare ; o atenție deosebită s-a 
acordat, de asemenea, dezvoltării 
cooperării în domeniul petrolier, in
clusiv cu ocazia vizitării platformei 
de foraj marin „Forties Charlie". 
Totodată, au fost abordate și posibili
tățile de lărgire a colaborării pe terțe 
piețe, atit în producție, cit si în desfa
cerea unor produse ale industriei din 
cele două țări, domeniu în care s-au 
înregistrat, dealtfel, unele progrese.

Interesul reciproc pentru lărgirea 
cooperării în producție și-a găsit ex
presie și în dorința de a finaliza mai 
rapid programele comune de cerce
tare în vederea realizării cu priori
tate a obiectivelor cooperării tehnico- 
științifice in domenii cum sînt noile 
surse de energie, valorificarea supe
rioară a materiilor prime, electronica

și microelectronica, aviația, informa
tica și calculatoarele electronice.

Dialogul româno-britanic a pri- 
, lejuit, firește, și abordarea unor pro
bleme ale vieții internaționale. Fiind 
Vorbă de țări care aparțin aceluiași 
continent, un accent deosebit s-a pus 
pe intărirea securității europene, pe 
rolul pe care trebuie să-1 aibă actuala 
reuniune de la Madrid. Chiar dacă, 
într-un aspect sau altul al problema
ticii securității și cooperării pe con
tinent, pozițiile celor două țări nu 
coincid întru totul — și. în fond, acest 
lucru este normal — în cadrul dia
logului s-a evidențiat convingerea co
mună că dificultățile apărute in ca
drul reuniunii de la Madrid nu sînt 
insurmontabile ; existența acestor 
dificultăți impune cu atit mai mult 
tuturor țărilor participante să ma
nifeste voința politică de apropiere 
a pozițiilor, astfel încit reuniunea să 
se încheie cu rezultate concrete, pe 
măsura așteptării popoarelor conti
nentului, care aspiră spre extinderea 
conlucrării reciproc avantajoase, or
ganizarea unei conferințe pentru in
tărirea încrederii și dezarmare în 
Europa, asigurarea continuității pro
cesului început la Helsinki.

Un loc important pe agenda dis
cuțiilor au ocupat, de asemenea 
necesitatea soluționării pe cale paș
nică, prin negocieri, a tuturor con
flictelor, oprirea cursei — calitative 
și cantitative — a înarmărilor. în
deosebi nucleare, și trecerea hotărită 
la dezarmare, lichidarea subdezvoltă
rii și făurirea unei noi ordini econo
mice internaționale — probleme car
dinale de care depind viitorul uma
nității și pacea lumii.

O concluzie reciproc împărtășită a 
fost aceea că. prin dezvoltarea in con
tinuare a relațiilor dintre ele. Româ
nia și Marea Britanie pot contribui la 
îmbunătățirea climatului internațio
nal, la realizarea aspirațiilor po
poarelor de a trăi intr-o atmosferă 
de deplină securitate, care să le dea 
garanția că se vor putea dezvolta li
bere și independente, la adăpost de 
orice agresiune sau ingerințe din 
afară. într-un climat de pace și în
țelegere.

Fără îndoială. în acest sens, vizita 
primului ministru al guvernului ro
mân se înscrie, prin rezultatele ei. ca 
un aport notabil la dezvoltarea mai 
departe a relațiilor dintre România și 
Marea Britanie. corespunzător inte
reselor celor două țări și popoare, ale 
cauzei păcii și înțelegerii în Europa 
și în lume.

Ioan ERHAN

LA 24 MAI

Alegeri legislative 

in Cipru
NICOSIA 17 (Agerpres). — Camera. 

Reprezentanților (parlament unica
meral) a Republicii Cipru a hotărit, 
vineri, organizarea de alegeri legisla
tive la 24 mai a.c. în aceeași zi. Ca
mera a fost dizolvată, informează 
agenția France Presse.

Pentru cele 35 de mandate în fo
rul legislativ vor candida reprezen
tanții a șapte partide — Partidul Pro
gresist al Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), considerat de observatorii 
politici citati de agenția France 
Presse ca formațiunea politică cea 
mai puternică, Adunarea Democrati
că, Partidul Democratic. Partidul So
cialist — E.D.E.K., precum și alte trei 
formațiuni politice create de curînd.

EXTINDEREA COLABORĂRII 
ÎNTRE ZIMBABWE ȘI IUGOSLA
VIA. Comunicatul comun dat pu
blicității la încheierea vizitei ofi
ciale întreprinse în Republica Zim
babwe de Țvietin Miatqyici, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia. subliniază satisfacția părți
lor pentru dezvoltarea relațiilor 
strînse de prietenie dintre cele 
două țări și popoare. în scopul În
tăririi colaborării bilaterale au fost 
semnate o serie de acorduri econo
mice.

continental al Mării Egee. într-un 
comunicat publicat de Ministerul 
de Externe grec se arată că discu
țiile au evidențiat o identitate de 
vederi a reprezentanților greci și 
turci asupra anumitor chestiuni 
examinate.

Agenția Bakhtar in- 
Babrak Karmal, secre- 
al C.C. al Partidului

ACORD
Beijing a 
schimburi 
guvernele 
Bulgaria 
China Nouă.

CHINO—BULGAR. La 
fost semnat acordul de 
și plăți pe anul 1981 între 
R. P. Chineze și R. P. 
— informează agenția

VIZITA, 
formează că 
tar general
Democratic al Poporului, președin
tele Consiliului Revoluționar și 
prim-ministru al Republicii Demo
cratice Afganistan, l-a primit, la 
Kabul, pe Javier Perez de Cuellar, 
reprezentantul personal al secreta
rului general al O.N.U. Totodată, 
se relatează că Javier Perez de 
Cuellar a avut întrevederi cu

ÎNCHEIEREA NOII RUNDE DE 
I NEGOCIERI GRECO-TURCE. La 

Atena au luat sfirșit lucrările noii 
rund© de negocieri greco-turce, la 

! nivel de experți, consacrate proble
mei spațiului aerian și platoului

ROMA

Guvernul a adoptat a doua parte 
a programului economic

Poziția comuniștilor italieni
ROMA 17 (Agerpres). — Consiliul 

de Miniștri ăl Italiei a aprobat, joi 
seara, cea de-a doua parte a pro
gramului guvernamental de redresare 
economică, ce prevede, între altele, 
reducerea cheltuielilor publice cu 
aproximativ 5 000 miliarde lire ita
liene.

Totodată, Consiliul de Miniștri al 
Italiei a aprobat un proiect de lege 
avînd drept scop susținerea indus
triilor aflate în dificultate si finan
țarea inovațiilor tehnologice, relevă 
agenția France Presse. Proiectul de 
lege completează cea de-a doua fază 
a programului guvernamental de 
austeritate și. are în vedere o peri
oadă de trei ani (1981—1983).

în cadrul unei întrevederi avute la 
Roma cu primul ministru al Italiei. 
Arnaldo Forlani, secretarul general 
al Partidului Comunist Italian, Enrico

Berlinguer. a refuzat să acorde spri
jinul partidului său pentru „a doua 
fază" a programului economic de 
austeritate al guvernului italian. în 
context, el a criticat politica eco
nomică și socială promovată de 
guvern, care. în concepția sa, urmă
rește să arunce pe umerii oamenilor 
muncii și ai păturilor dezavantajate 
ale populației consecințele crizei eco
nomice și ale creșterii inflației. Pro
gramul guvernamental — care nu a 
întrunit pînă în prezent nici acordul 
principalelor trei centrale sindicale 
italiene (C.G.I.L.. C.I.S.L. și U.I.L.), 
prevede. între altele, modificarea sis
temului de ajustare a salariilor. în 
cadrul campaniei de reducere a in
flației, a cărei rată (20 la sută) a 
atins nivelul cel mai ridicat din 
Europa occidentală.

Studierea resurselor Pamîntului 
din Cosmos

MOSCOVA 17 (Agerpres). - Ș-a 
încheiat a cincea săptămînă de cind. 
cosmonauții Vladimir Kovalionok și 
Viktor Savinih se află la bordul 
complexului orbital „Saliut-6“—„So- 
iuz T-4". Un loc important in ac
tivitatea lor in spațiu este rezervat 
cercetărilor în interesul diferitelor 
ramuri ale economiei naționale. 
Echipajul continuă culegerea de 
date privind resursele minerale ale 
Terrei, precum și Oceanul Plane
tar, în scopul studierii productivi
tății biologice a acestuia. In ulti

mele zile, cosmonauții au continuat 
fotografierea unor porțiuni ale te
ritoriului Uniunii Sovietice, printre 
altele și pentru scoaterea in evi
dență a unor erori datorate at
mosferei terestre, pentru determi
narea caracteristicilor optice ale 
acesteia și pentru punerea la punct 
a unor metode mai eficiente de stu
diere a resurselor Pământului din 
Cosmos.

Zborul orbital se desfășoară in 
bune condiții, relatează agenția 
T.A.S.S.

DEFICITUL 
MERCIALE A 
REDUS la 416 
cursul primului 
an, față de 1,347 miliarde în aceeași 
perioadă a anului trecut, informează 
agenția E.F.E., care citează un 
raport al Ministerului brazilian al 
Finanțelor.

CO
S-A

ATENTAT LA AJACCIO. După 
cum informează agenția 
Presse, in după-amiaza 
16 aprilie, în momentul 
avionul la bordul căruia 
președintele Franței ateriza pe . ae
roportul capitalei corsicane, Ajaccio, 
a explodat o bombă, a anunțat pre
fectura Corsicii de sud. O perJianâ 
a decedat, iar patru au fost ranițe, 
ca urmare a atentatului. Nume
roase persoană așteotau sosirea lui 
Valery Glscard d’Estaing, care 
urma să participe la o întîlnire 
electorală. Atentatul nu a fost re
vendicat.

France 
zilei de 
in care 
se afla

SUPRIMAREA UNUI ZBOR EXPERIMENTAL AL NAVETEI SPA
ȚIALE „COLUMBIA". Conducerea N.A.S.A. intenționează să suprime unul 
din cele trei zboruri experimentale care au mai rămas de efectuat pină 
la intrarea în exploatare normală a navetei spațiale americane „Colum
bia", prevăzută pentru septembrie 1982, s-a anunțat oficial la Centrul de 
control de la Houston. '

Actualitatea unor „piese de arhivă"
Pe o stradă lăturalnică a cartie

rului rezidențial Dahlem din Berli
nul occidental, in interiorul unei 
curți întinse, se află citeva clădiri 
vechi, cenușii, păzite de santinele 
americane. Pe vremea hitleriștilor, 
aici era un centru de informații al
5.5. -ului — sinistrele „trupe de 
elită" conduse de Himmler, rămase 
de pomină pentru masacrele și fără
delegile comise. In anii postbelici, 
tot aici a fost depozitată „una din 
cele mai uimitoare arhive naziste, 
conservate din 1945“ — după cum 
consideră istoricul american Daniel 
Simon intr-o relatare reprodusă de 
agenția France Presse.

Cum a supraviețuit războiului a- 
ceastă arhivă? La 15 aprilie 1945, 
cu puține,,zile înainte de capitularea 
hitleriștilor, proprietarul unei fa
brici de recuperare a hîrtiei din 
Miinchen a primit ordin să preia 
65 tone de documente și să le toace 
neintîrziat. Fabricantul n-a vrut 
sau n-a mai avut timp să execute 
ordinul, fapt este că documentele 
au încăput, intacte, in mîinile mi
litarilor din zona americană de 
ocupație. O „captură" de 25 mili
oane documente. Intre care, fișierul 
central al partidului național-socia
list al lui Hitler.» Nu mai puțin de 
10.7 milioane de biografii ale cvasi- 
totalității membrilor partidului. Plus 
documentele privitoare la 600 000 de
5.5. -iști. Toate întocmite, clasate, 
păstrate cu meticulozitate. Bună
oară, dosarul fiecărui S.S.-ist care 
dorea să se căsătorească arăta ca 
un pliant-armontcă, conținînd „ar
borele genealogic", cu 200 de 
ani în urmă. Pe coperta dosarului,

o etichetă colorată potrivit selec
ției : albastră—arian ; roșie=rasă 
inferioară. In unele cazuri, o men
țiune specială. Bunăoară, pe dosarul 
faimosului călău Eichmann era no
tat : origine pur ariană.

„Crearea acestor dosare — comen
tează istoricul american — a marcat 
începutul operației de formare a 
unei rase de stăpini, visată de 
Hitler". Era. de fapt; transpunerea 
in practică a „teoriilor" aberante, 
în virtutea cărora oamenii se nasc 
inegali, unii — puțini — aparținînd 
rasei superioare, „herrenvolk". cei
lalți — cei multi — raselor inferi
oare. Acestea din urmă sortite să 
fie dominate, asuprite și chiar ex
terminate. Unde a dus aceasta se 
cunoaște bine : la cuptoarele de la 
Auschwitz, la negarea dreptului la 
viață și libertate al unor popoare, 
la zecile de milioane de victime ale 
celui de-al doilea război mondial.

„Mina" de informații istorice pe 
care o reprezintă acest centru de 
documentare este bine ferecată, ac
cesul fiind limitat la unele persoane 
oficiale și cercetători care se obligă 
să nu divulge nici un fel de „date 
personale". De ce? „Pentru a evita 
revelații care ar putea jena per
soane sus-puse" — după cum se 
afirmă. O „discreție" dăunătoare. 
Căci orice noi dezvăluiri sint bine
venite mai ales acum, cind in pu
blicațiile „noii drepte" din țările 
vest-europene se reeditează teoriile 
rasiste, elitiste, cu o filiație atit de 
evidentă, cînd proliferează, ca ciu
percile după ploaie, organizațiile 
neonaziste, fasciste și, odată cu ele, 
șt practicile învrăjbirii intre oameni 
și popoare. (I. Fîntinaru).
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