PROLETARI DIN

ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

TOATE

Un nou volum din seria „Din gîndirea
social - politică a președintelui României"

~ NICOLAE CEAUȘESCU
„Rolul și atribuțiile sindicatelor
din Romania11

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul L Nr. 12 031

4 PAGINI -30 BANI

Marți 28 aprilie 1981

Prima ediție

In cinstea zilei de 1 Mai
și a aniversării partidului

Oamenii muncii intimpină marile sărbători cu importante realizări
AU ÎNDEPLINIT

planul pe patru luni
18 ÎNTREPRINDERI
DIN JUDEȚUL ARGEȘ

Suplimentar — peste
150 milioane kilowați-oră

în întîmpinarea zilei de 1 Mai si a
glorioasei aniversări a partidului,
oamenii muncii din 18 întreprinderi
din județul Argeș au îndeplinit Pla
nul pe patru luni. Pînă la finele
lunii aprilie se va realiza un spor
de producție în valoare de 130 mi
lioane lei. concretizat în cărbune,
țesături, articole de porțelan, pro
duse electronice și electrotehnice
etc. Printre colectivele fruntașe se
află cele de la întreprinderea de
textile și Combinatul de articole
tehnice din cauciuc din Pitești, în
treprinderea „Electroargeș" din
Curtea de Argeș. întreprinderea mi
nieră din Cimpulung și filatura
„Musceleanca" din Cetățeni. (Gh.

De la începutul anului si pînă în
prezent, colectivul întreprinderii
„Electrocentrale" de la Porțile de
Fier se menține pe primul loc pe
județ în întrecerea socialistă, obținînd realizări deosebite in produc
ție. Pînă ieri, hidrocentrala de pe
Dunăre a pulsat peste prevederi în
sistemul energetic național peste 150
milioane kWh energie electrică. Tot
odată. gospodărind judicios fiecare
kilowatt de energie electrică, colec
tivul întreprinderii a redus consu
mul tehnologic propriu cu aproape
un milion kilowați-oră. (Virgiliu
Tătaru).

planificat, economia realizată pe
această cale reprezentînd aproape
37 milioane Iei. (Dan Drăgulescu).

INDUSTRIA JUDEȚULUI
VRANCEA

Oamenii muncii din unitățile eco
nomice ale județului Vrancea au
obținut ieri un nou succes de pres
tigiu în întîmpinarea zilei de
1 Mai și a aniversării partidului :
îndeplinirea planului la producțiamarfă industrială, pe ansamblul ju
dețului, ce le revenea în primele
patru luni ale anului. S-au creat
astfel condiții ca pînă la sfîrșitul
lunii aprilie să fie livrate suplimen
tar economiei naționale însemnate
cantități de produse mecanice, uti
laje pentru industria chimică și
alimentară, materiale de construc
ții, produse ale industrializării lem
nului, fire și tricotaje etc. Totodată,
cheltuielile materiale la 1 000 lei
producție-marfă au fost sub nivelul

23 UNITĂȚI INDUSTRIALE
DIN JUDEȚUL CLUJ

Cu cinci zile înaintea încheierii
bilanțului muncii pe primele patru
luni, colectivele din 23 de unități
industriale din județul Cluj au ra
portat îndeplinirea prevederilor pla
nului la producția-marfă pe această
perioadă. Printre acestea se află
cele de la întreprinderea „Carbochim“ din Cluj-Napoca, întreprin
derea chimică din Turda, Combina
tul minier, întreprinderea de cera
mică fină pentru construcții din
Cluj-Napoca, întreprinderea „11 Iu
nie" — Dej. salina „Ocna Dej". (AL
Murcșan).

PORȚILE DE FIER I :

Cirstea).

CRAIOVA :

Instalații de separare
a minereurilor
La cunoscuta Întreprindere craioveană „Electroputere" au fost rea
lizate, pentru prima dată în țară,
instalații electrostatice de separare
a minereurilor, concepute de spe
cialiști al Institutului de cercetări
și proiectări electrotehnice Bucu
rești, în colaborare cu tehnologi de
la Centrul de cercetare științifică
și inginerie tehnologică din Craiova.
Noile Instalații sînt executate sub
formă de module, fapt ce creează
posibilități de diversificare a sor
timentelor. (Nicolae Petolescu).

Recent a văzut lumina tiparu
lui un nou volum din seria cu
legerilor de texte din gîndirea
social-politică a tovarășului Nicolae
Ceaușescu : ..Sindicatele din Republi
ca Socialistă România". In atmosfe
ra de entuziasm creator, de puterni
că însuflețire în muncă ce caracteri
zează aceste zile premergătoare săr
bătorii de la 1 Mai și glorioasei ani
versări a partidului, apariția
volumului își sporește semni
ficația. punînd în lumină, o
dată mai mult, atenția deose
bită pe care Partidul Comu
nist Român, secretarul său
general o acordă sindicatelor,
ca cea mai largă organizație
a clasei muncitoare, clasă con
ducătoare în societatea noas
tră. preocupările stăruitoare
pentru continua perfecționare
a activității acestora. Prin re
centul volum, problematica
complexă a locului sindicate
lor în sistemul organizării po
litice din România, a func
țiilor ce le revin în etapa ac
tuală. a modalităților de inte
grare in cadrul sarcinilor ma
jore ale construcției socialiste
beneficiază de o abordare
științifică, de o analiză apro
fundată. soldată cu concluzii
de cea mai mare importanță
teoretică și practică. Concluzii
întregite in mod firesc prin
cuvîntarea rostită de secreta
rul general al partidului la
recentul Congres al Uniunii
Generale a Sindicatelor. în
care sînt aduse noi precizări
de ordin teoretic și practic de
o mare importantă. Se relie
fează astfel cu pregnantă con
tribuția esențială a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în definirea
unei concepții clare și atotcu
prinzătoare referitoare la rolul
si atribuțiile sindicatelor, in
sintetizarea experienței parti
dului nostru privind partici
parea celei' mai largi organi
zații obștești la procesul de
conducere socială, precum și
in jalonarea clară a modali
tăților prin care și în activitatea or
ganizațiilor de sindicat să se înre
gistreze o nouă calitate.
Articolele și aprecierile Înserate In
volum conturează în mod sugestiv
imaginea vastei și rodnicei activități
desfășurate de sindicate, faptul că
sub conducerea Si îndrumarea parti
dului sindicatele s-au dovedit o or
ganizație strîns legată de mase, care
se bucură de o largă audientă în rîndul oamenilor muncii, prin interme
diul căreia personalul muncitor din
toate domeniile de activitate parti
cipă activ la conducerea societății. în
toate compartimentele Si la toate ni

velurile sale de organizare. Tocmai o
asemenea realitate consacră concluzia
că succesele și izbînzile istorice dobîndite de poporul nostru în opera de
edificare a noii societăți încorporează
La loc de frunte și contribuția Pe oare
sindicatele au adus-o si o aduc în di
recția mobilizării oamenilor la reali
zarea sarcinilor în domeniul econo
mic. rezolvării diferitelor probleme

sociale, făuririi omului nou. cu o
înaltă conștiință socialistă.
Lectura lucrării pune în evidentă
o idee dominantă — necesitatea creș
terii rolului sindicatelor corespunză
tor cerințelor etapei actuale de con
strucție socialistă. Această teză de
curge din însuși rolul pe care îl în
deplinește în tara noastră clasa mun
citoare. clasa socială conducătoare.
Desigur, clasa muncitoare participă
la conducerea societății In primul
rînd prin intermediul Partidului
Comunist Român — forța politică
conducătoare a întregii societăți —
precum și prin intermediul organelor

Utilaje moderne
Harnicul colectiv de
muncitori. tehnicieni și
ingineri al întreprinderii
de mașini grele București
se situează de mai multi
ani în avanposturile rea
lizărilor tehnicii româ
nești. De rodnica sa ac
tivitate sînt legate multe
din succesele industriei
noastre constructoare de
mașini.
întreprinderea
bucureșteană aducindu-si
o contribuție importantă
la înzestrarea cu utilaje
tehnologice de mare com
plexitate a economiei na
ționale. Sub semnul vo
inței unanime de a cinsti
cu remarcabile fapte de

muncă ziua de 1 Mai șl
glorioasa aniversare a
sase decenii de la fău
rirea Partidului Comunist
Român, colectivul între
prinderii a obtinut în pri
mele patru luni ale aces
tui an noi și importante
succese în înnoirea și
modernizarea producției.
Chiar în aceste zile, aici
se depun eforturi susți
nute pentru asimilarea
fabricației arborilor cotiți
pentru motoare navale
(în fotografia de sus),
produse de înalt nivel
tehnic, solicitate de eco
nomia națională. (Foto : S.
Cristian).
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însemnări de Vasile BARAN
Mi-am creat, nu demult, ceastă trăsătură de bază a treptele unei scări cu vîrful publicistică: „Țara întreagă

o împrejurare dorită: am poporului — dragostea pen în văzduh. Se dezgropau din e un șantier".

CĂLĂRAȘI :
Mașină de turnare continuă
Ieri au început probele
tehnologice la mașina de
turnare continuă a otelu
lui în blumuri nr. 2. Cu
această lucrare au fost fi
nalizate lucrările de inves
tiții la oțelăria electrică
cu turnare continuă, in
puțind
începe
y^curind

probele tehnologice Ia la
minorul de profile mijlo
cii. Acest succes se în
scrie în rîndul faptelor de
muncă pe care siderurgiștii călărășenl le dedică
zilei de 1 Mai și aniversă
rii partidului. (Rodîca Simionescu).

1
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i Proba de foc
Momentul elaborării unei șarje îți toarnă totdeauna
suflet o intensă bucurie. Este clipa rotundă, plină, I
I inaduluifaptei,
egalată poate doar de bucuria din fața bra
de An nou, cind tot așa, tragem linie, socotim.
Meșterul Aristotel Vizitiu, de la turnătoria de fontă
I fața
a Combinatului de utilaj greu din lași, ne cere, cu I
învăpăiată de reflexele metalului lichid, să-i tre
cem in cont încă o satisfacție :
cuptoarele. Unul se golește tocmai acum.
I In—altulPrivițiclocotește
fonta. Al treilea e gata și el de start.
Sînt cuptoare electrice și merg ceas.
că interlocutorul nostru este un om cu mulți
I aniȘtiamde meserie
in urmă, la Nicolina. Și mai știam
că nu-i ușor să-l mulțumești atunci cind este vorba
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

despre profesia sa. Destui oameni spun aici că există
o singură cale de a-i intra in voie acestui om : aceea
a lucrului bine făcut.
— Cuptoarele sint noi, meștere. Unde au fost făcute 1
— La „Independența“-Sibiu.
— Deci, laudă mâinii care le-a făurit...
— ...și miinilor pe care au incăput.
După care Aristotel Vizitiu adaugă :
— Eram intr-o anume împrejurare intre noi, oameni
de meserie, și unul mă întreabă : „Ce fel de cuptoare
aveți ?“ „Românești", ii răspund. „Vă dau bătaie de
cap 1“ „De ce să ne dea 1 Doar au incăput pe mâini
bune. Totul depinde de mâinile care minuiesc o instalație ori alta".
„Totul depinde de mâinile care..."
S-au scris poeme nenumărate despre
. _ mina omului.
In fond, despre om, despre geniul lui creator, despre
opera sa in competiția pentru supunerea naturii. Nu
știu dacă meșterul Vizitiu a citit aceste poeme. Cert
este că replica sa a mers la esență — mina omului.
Adică omul, conștiința sa, efortul său de autodepășire.
Marile adevăruri sint numite totdeauna exact, cu
simplitate. Iar aici, în noua și puternica uzină ieșeană,
este vorba despre adevăruri privind destoinicia unor
oameni probată zi de zi, lingă cuptoarele] fierbinți,
odată cu fiecare șarjă-bucurie.
Cunoașteți o mai elocventă probă de foc 7
Hie TANASACHE

î—F >

Înfrumusețînd
pămîntul românesc

urcat pe cea mal înaltă clă
dire ce se construiește ..la
margine de București", un
deva departe de centru,
dincolo, cum s-ar fi spus,
odinioară, de barieră. Și am
avut imaginea reală a unui
oraș absolut nou. si mi-am
dat seama că pasiunea de
a înfrumuseța pămîntul este
inegalabilă. Fiindcă de acolo, de sus. din blocul turn,
aflat între o mulțime de
turnuri, din acel înalt bloc
încă neterminat, din blocul
de pe malul unor foste
„bălți sălbatice", cum s-a
exprimat șeful șantierului,
se vedea foarte clar chipul
orașului reconstruit.
,
Și m-am gîndit că. dintotdeauna, locuitorii pămlntului românesc și l-au dorit
frumos, poporul n-a accep
tat nicicînd urîtul, trîndăvia. există un mare volum
de proverbe care veștejesc,
cu o rară ironie si un tăios
sarcasm lenevia, delăsarea,
precum tot atltea care
^^întă munca, hărnicia. A-

tru frumos — a fost pusă
în deplină valoare în anii
noștri, anii construcției so
cialiste. A construi!, iată o
vocație cultivată de partid
din primele clipe ale veni
rii sale Ia putere. încît a în
frumuseța pămîntul româ
nesc a devenit însemnul de
onoare al muncii și al vie
ții din patria noastră.
Țin minte imaginea unei
armate în salopete, avînd
pe umeri tîrnăcoape, sape
și lopeți. și mi s-a părut că
doar la o izbitură se pră
văleau stînci, în timp ce un
imn stîmea. purtate de vînt,
sonorități prelungi: „Cu
partidul nostru-n frunte
spargem munte după mun
te". Căci acolo, se vedea bine.
Începuse o construcție cu
niște turnuri ca de castel,
iar mai încolo se făcea o
cale ferată ce-avea să stră
bată prin treizeci șl opt de
tunele, iar mai încolo o altă
construcție la fel de impre
sionantă pentru anii aceia,
ale cărei schele păreau

ruine străzi, se refăceau
clădiri, se construiau clădiri
se construiau) hidro și ter
mocentrale, se construiau și
se reconstruiau fabrici și
uzine si orașe întregi. în
timp ce acel imn urca
lăsînd profunde ecouri sub
largile bolți.
Șantierul începea cu un
drum de camioane și cu
niște magazii pline de sape
și lopeți. Și veneau acele
armate de muncitori și ță
rani, de profesori și elevi și
își luau în primire tîrnăcoapele, sapele și lopețile, care
deveneau, deodată. în mîinile și în urechile noastre,
instrumente muzicale. Curînd însă și-au făcut apari
ția unelte noi. buldozere și
excavatoare, compresoare.
concasoare, și acele macara
le cu ciocurile ridicate și
aripile întinse peste cîmpuri
și mărăcinișuri și maidane,
și s-a născut și acea ex
presie dintr-un alt imn,
folosită mai apoi ca o sub
liniere. aproape zi de zl, de

Și iată cum imaginea intră
In sfera evocării, a aminti
rii — „totul era. așa a
început, așa a continuat".
Dar țara întreagă e si astăzi
un șantier si încă un șan
tier și mai vast și mai iz
bitor (peste uneltele acelea
de început fulgeră acum
ochiul calculatoarelor elec
tronice!) și va fi un șantier
și mai cuprinzător în viitor,
în orizontul deschis de do
cumentele celui de-al XIIlea Congres al partidului.
„Putem spune cu îndreptă
țită mîndrie — sublinia re
cent, în cuvîntarea la Con
gresul Uniunii Generale a
Sindicatelor din România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu
— că generației noastre ii
revine misiunea istorică de
a realiza «viitorul de aur»
al patriei noastre prin
transformarea revoluționa
ră a întregii societăți, prin
zidirea socialismului și co
munismului in România".
Măreață zidire! Acesta este
de fapt și sensul neîntre-

ruptulul efort: a face din
datoria muncii un crez al
construcției cu care fiecare
dintre noi se poate mîndri.
Toate forțele națiunii con
centrate într-un efort de
creativitate continuă — aceasta este imaginea noului
șantier al tării.
Un drum de primăvară
m-a dus. nu demult. în
podișul central al Moldovei.
Mai înainte fusesem la Tg.
Mureș, unde i-am întilnit
pe constructorii combina
tului chimic, acum munci
tori de înaltă calificare, in
gineri și maiștri, atunci ti
neri brigadieri de șantier.
Se poate scrie că nici acum
lucrările fostului nostru
șantier nu erau cu totul
încheiate, combinatul, ca
orice întreprindere aflată
în pas cu tehnica și meto
dele noi de muncă, se gă
sește într-un proces de con
tinuă modernizare: fapt întîlnit și la Bîrlad, la între
prinderea de rulmenți, și,
un timp ceva mai in urmă,
la Turnu Măgurele, la
celălalt mare combinat de
îngrășăminte chimice: fapt
pe care l-am întilnit pre
tutindeni în tară, așa încît
tabloul nu poate fi nicide
cum grafic determinat. Așezările, uzinele, unitățile
agricole. Instituțiile nu stau
pe loc. Constructorii adaugă
mereu ceva frontului de
lucru supus clipă de clipă
unei mișcări oontinue. Ma
terial și spiritual. Astfel încît
imaginile par a fi ale unui
film, fotografii în mișcare,
anticipînd mereu întregul.

Să mergem In oricare așezare, să facem o călătorie
prin orașul nostru și vom
observa cu ușurință că există un punct de fierbere
al șantierului, unde ai sen
zația că schimbarea e atît
de perceptibilă încît se ara
tă tulburător saltul calita
tiv: comandamentul, sediul
organizației de partid. în
dezbaterile sobre, în hotărîrile imediate, în aplicarea
lor pe loc. vezi cum frontul
de lucru aderă neîntîrziat
la idee, ideea fiind aceea de
eficientă, de calitate a vie
ții. Așa s-a și născut tot
mai tînăra înfățișare a ță
rii, tara ca o casă nouă, ca
o gospodărie la care ții. la
care ajuți tu însuti să pros
pere. Iți pui în valoare în
treaga capacitate, muncești,
înveți, aspiri, fiindcă faci
parte dintre membrii familiei, marea familie care
e patria.
Noi vorbim despre emul
nou, rriodelat. educat de
partid și acest om nu poate
fi decît acela care, trăind
alături de toți ceilalți tova
răși ai săi. își dedică pa
triei forța mintii și a bra
țelor sale. îndrăzneala și
pasiunea viitorului pe care
noi înșine ni-1 construim ca
pe un spațiu cunoscut.
Eroul timpului nostru,
eroul constructor, este, așa
dar. acel om. pe drept cuvînt, considerat urmaș demn
al comuniștilor de ieri și
tot atit de demn și strălucit
înaintaș al comuniștilor de
mîine.

puterii de stat, reprezentante le
gitime ale poporului muncitor. Dar
acest cadru nu epuizează formele si
posibilitățile de participare a oame
nilor muncii la conducerea vieții
sociale. Cu atît mai mult. în condi
țiile în care clasei muncitoare îi re
vin răspunderi deosebite în întreaga
activitate de dezvoltare a societății,
se impune ca sindicatele, care unesc
totalitatea clasei muncitoare si
alti oameni ai muncii, să asi
gure participarea tot mai in
tensă si activă a acestora la
conducerea societății, la în
făptuirea operei de construcție
socialistă. Pornind de la aceas
tă realitate a societății noas
tre. secretarul general al parti
dului încă la Plenara C.C. al
P.C.R. din februarie 1971. pu
nea în lumină inadvertența,
caracterul anacronic al con
cepției ce s-a manifestat într-o anumită perioadă, potrivit
căreia sindicatele ar fi avut
doar rolul de „curea de trans
misie" a liniei partidului în
mase, „în țara noastră —
sublinia secretarul general al
partidului — s-a schimbat
mult rolul sindicatelor, iar
vechea lozincă a „curelei de
transmisie", folosită și în anii
de început ai construcției so
cialiste, nu mai corespunde
actualei etape de dezvoltare a
societății noastre. Am ajuns
într-un stadiu de evoluție so
cială care ne impune să mo
dificăm unele concepții despre
rolul sindicatelor, despre for
mele de organizare și de acti
vitate ale acestora", modifica
re înțeleasă, cum a arătat
secretarul general ed partidu
lui în repetate rînduri. în sen
sul dezvoltării unei activități
autonome, care să stimuleze
inițiativa oamenilor muncii,
participarea lor la conducerea
nemijlocită a vieții economice
si sociale.
In volum își găsesc o amplă
fundamentare teoretică măsu
rile adoptate în ultimii ani.
din inițiativa secretarului general al
partidului, menite să sporească rolul
sindicatelor la rezolvarea tuturor
sarcinilor construcției socialiste, a
problemelor care privesc progresul
multilateral al societății românești.
Organizație componentă a Frontului
Democrației si Unității Socialiste,
sindicatele au reprezentanți în orga
nele supreme ale puterii de stat, în
guvern, în Consiliul Național al
Prof. univ. Eugen GODEANU

(Continuare in pag. a Il-a)

Fidelitatea 1
orhideelor
*
*

M-a cutremurat o știre si am
comunicat-o de îndată tuturor:
inchipuiți-vă. în Cosmos, orhi
deea înfrunzește, dar nu înflo
rește ! Cind ajunge din nou pe
Pămînt își recapătă grabnic
strălucirea. înțelegeți ce reali
tate splendidă este aceasta ? !
Dar unii n-au înțeles. Dimpo
trivă. observau contrariati eufo
ria mea. considerînd-o stranie și
fără obiect, crezînd. probabil, că
n-ar fi. cazul să mă bucur de
această veste și să o răspindesc,
că, dimpotrivă, temerile, încăpățînarea și lipsa de acomodare
a Paphiopedilum insignei, a
Coelogine cristatei, a celorlalți
membri ai familiei ei ar trebui
să mă întristeze.
In cele din urmă, reascultindu-mi propria voce, m-a cuprins
îndoiala...
îndoiala a durat doar o clipă,

de BALINT Tibor

*

*
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*

*

*

după care m-am simțit ho
tărât din nou, mai convins
de părerea mea și mi-am
continuat în felul următor gindurile despre fidelitatea tulbu
rătoare a orhideelor, despre
atașamentul lor fată de Pămînt
și față de noi :
*
„Eu mă bucur, prieteni, că
orhideea nu înflorește în stare
de imponderabilitate, că fără ră
dăcini înfipte in mediul ei. dez
rădăcinată de fapt poate face
doar boboci piperniciți, care se
ofilesc repede... Consider sim
bolic că această floare cărnoasă,
din a cărei cupă bogat colorată
mijește promisiunea de dragos
te și fericire, se simte bine nu *
mai aici, la noi pe Pămînt. că
nu. poate fi cosmopolită, deși s-a
răspindit de la ecuator pînă m
zonele reci !".
Si apoi mi-am continuat ast
fel argumentele :
„Omul poate pluti în spațiu și
poate chiar munci. în timp ce
uneltele sale înoată ca niște
pești' marini îh jurul picioarelor
și al spinării sale ; hrana o di
geră fără nici un fel de resturi
și vom afla, poate, intr-o zi că
datorită stării sale generale co
respunzătoare. urmind exemplul
libelulei și al fluturelui de mă
tase, este capabil și de dragoste
în stare de imponderabilitate.
De la orhidee însă nu ne
așteptăm la așa ceva !
Dealtminteri, mi-a fost întot ț
deauna suspect omul care s-a
simțit oriunde la fel de bine,
fiind în stare să uite de gustul
plinii din țara sa. să nu mai cu
noască ghizdul fintinii. lacrima
mamei și prietenii dacă îi este
dat să îmbrace o cirpă mai ară
toasă sau poate tăia o bucată *
mai mare din jambonul de ma
mut al posibilităților".
Frații noștri comuni, aidoma
orhideelor, trăiesc aici și acest
fapt ne umple de o bucurie de
nedescris. iar florile isi manifes
tă același sentiment cind respi
ră rouă din zori. Căci casa noas
tră este aici și numai aici avem ,
intr-adevăr o patrie unde sintem ț
noi înșine.
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TERMINAREA iNSÂMlNȚĂRILOR

1N TOATE JUDEJELE
în pofida vremii nefavorabile, acum este nevoie de un
efort susținut și răspundere pentru a pune sămînța
sub brazdă pînă la ultimul hectar
• Luni dimineață mai erau de insămințat în total 612 122 hectare,
adică 10 la sută din suprafața planificată, din care cu porumb 304 551
hectare, reprezentînd 9 la sută din suprafața prevăzută
• Alte trei județe — Argeș, Covasna, Vrancea — au anunțat în
cursul zilei de 27 aprilie încheierea însămînțării porumbului
• Concomitent cu terminarea semănatului porumbului trebuie
grăbite lucrările și la celelalte culturi

La C.A.P. Pufești-Vrancea se insămînțează porumbul pe ultimele suprafețe

Despre terminarea însămînțării porumbului în județele
Argeș, Covasna și Vrancea, precum și despre activitatea
desfășurată ieri pe ogoare în alte județe — relatări
Jr in pagina a 111-a
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de pe acoperiș
Specialiștii Institutului de în
vățământ superior Constanta
(șef de proiect inginerul N. Peride) au conceput o instalație
solară pe cit de simplă, pe atit
de eficientă. Ea a început să se
realizeze in... serie la coopera
tiva „Prestarea" din localitate.
Instalația solară este folosită
la încălzirea apei menajere în
gospodăriile populației. Avînd o
greutate de numai 51 kilograme,
ea poate fi montată pe orice acoperiș. Ba mai mult: in zile
noroase, apa caldă poate fi sto
cată timp de trei zile intr-un
rezervor. Prețul unei astfel de
instalații este sub 2 000 de lei,
dar funcționarea ei in timp,
fără alt combustibil decit căldu
ra soarelui, o face de... ne
prețuit.

Pasiunea lui:

frumosul
Printre lucrările prezente la
expoziția artiștilor plastici amatori deschisă în aceste zile la
Brașov, una atrage cu deosebire
atenția vizitatorilor. Ea se inti
tulează simplu: „Brașovul —
vechi și nou" și înfățișează o
imagine sugestivă din activita
tea constructorilor de locuințe.
Autor: subinginerul Boytor Ar
pad, de la întreprinderea „Rul
mentul". Pasiunea lui: metaloplastia. Lucrările sale repro
duc pină la cele mai mici
detalii monumente istorice si
de artă :
complexul mu
zeistic din Scheli Brașovului,
Biserica Neagră, Castelul Huniazilor. Pasajul scărilor din Sibiu...
Dar talentul subinginerului Boy
tor Arpad se manifestă la fel
de viguros și la locul de mun>că. El este autorul a numeroase
inovații. Ultima are menirea să
asigure o temperatură constan
tă tn timpul încălzirii pieselor.
Tot cu... căldură l-au felicitat
atit vizitatorii expoziției, cit ?»
colegii de muncă.

Cisterna, vinul

și Mustața
Cisterna avea fix 7 800 litri cu
vin. Fusese cintărită cu precizie
la Centrul de vinificație din
Grădiștea și trebuia să ajungă
la Întreprinderea viei și vinului
din Brăila. Numai că șoferul
Vasile Mustață s-a abătut din
drum și s-a dus cu cisterna aca
să la el, unde a indsput s-o
„ușureze'' de greutate. A fost
surprins în plină activitate. Ajunsese la 220 de litri. Mustață
s-a apucat cu mîinile de păr.
Avea și de ce. Cei 220 litri de
vin s-au întors la locul lor in
cisternă. In ee-l privește pe
Mustață se va vedea după
proces...

Degeaba și-a dat

cuvintul
Cu un an in urmă, pentru ne
goț cu metale prețioase, loan
Clurar din Făgăraș a fost con
damnat la închisoare cu execu
tarea pedepsei la locul de mun
că. Deși atunci s-a angajat in
fața instanței că o să facă și o
să dreagă și că în viața lui n-o
să mai facă ce-a făcut, promi
siunile lui Ciurar s-au risipit ca
picăturile de apă prlntr-un...
ciur. A fost găsit din nou în
chip de negustor ambulant de
inele, verighete, casetofoane,
carpete și altele asemenea, tot
de proveniență dubioasă. Fireș
te, toate i-au fost confiscate.
Fiind recidivist, instanța de ju
decată n-o să-l mai creadă pe
cuvint. Nu mai e cazul.

Plopul gigant
„Cind eram copil — iși amin
tește Dumitru Popa, om ajuns
la respectabila virstă de 86 de
ani, din comuna Drăgoești, ju
dețul Vilcea — plopul pe care-l
vedeți arăta tot atit de mare ca
acum. Și am aflat că așa dăinu
ia din moși-strămoși"...
Nimeni nu i-a socotit pină
acum virsta. Nu in ani, ci in
secole. Ceea ce se poate consta
ta de către oricine este faptul
că plopul e încă viguros. Nu
mai putini de 9 (nouă) oameni
zdraveni, cu brațele întinse,
abia au reușit să-i cuprindă
trunchiul. Plopul domină, cu di
mensiunile sale neobișnuite, toți
arborii de prin partea locului.
Acum, odată cu primăvara, a
înfrunzit din nou, parcă și mai
frumos.

| Nu era

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

de vina
De la o vreme, turma de
mioare de la o fermă a I.A.S.
Sascut, județul Bacău, a început
să scadă văztnd cu ochii. „Te
pomenești că dă tircoale vreun
lup" — și-au zis ciobanii. Și
s-au hotărit să stea la pindă.
Mare le-a fost insă mirarea cind
au descoperit că „lupul" nu era
altul decît unul dintre noii cio
bani, pe nume Dinu Panait A
urmat un firesc și inopinat con
trol la domiciliul acestuia. Ce
credeți? Au fost găsite ascunse
la el și la un prieten al său nu
mai puțin de 60 de piei de oaie
și de miei. Acum simte pe...
pielea lui urmările legii.
Rubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"
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„Rolul și atribuțiile sindicatelor
din România"

Manifestări consacrate aniversării
a 60 de ani de la făurirea
Partidului Comunist Român

(Urmare din pag. I)

Oamenilor Muncii, participînd direct
la elaborarea și adoptarea hotărîrilor,
spunjndu-și cuvîntul asupra tuturor
problemelor care condiționează mer
sul înainte al societății noastre. Con
comitent. a sporit contribuția sindi
catelor la funcționarea sistemu
lui democrației economice, a autoconducerii muncitorești și autogestiunii economice. Sînt Ilustra
tive în acest sens o serie de mă
suri. cum ar fi atribuirea răspunderii
de a organiza. împreună cu organele
de conducere colectivă, adunarea ge
nerală a oamenilor muncii, funcția
de președinte al acesteia atit in cursul
desfășurării sale, cit și între adunări
fiind exercitată de președintele sin
dicatului In același sens, se înscriu
și măsurile care asigură reprezentarea
organizației de sindicat lă nivelul
tuturor organismelor de conducere
economică, de la întreprindere oină
la minister, precum si cele de demo
cratizare a conducerii sindicatelor,
prin asigurarea unei prezente mai
puternice în organele conducătoare,
de jos și pină sus. a unui număr mai
mare de oameni ai muncii care lu
crează nemijlocit in producție. An
samblul orientărilor Si măsurilor
adoptate in ultimii ani pune în lu
mină concluzia fundamentală, reflec
tată în volum, că sindicatele se afir
mă efectiv ca una din verigile im
portante ale sistemului democrațiej
noastre socialiste, ca o componentă
esențială a guvernării tării de către
popor și Pentru popor.
O deosebită semnificație dobîndesc
aprecierile și indicațiile cuprinse în
volum cu privire la sfera de activi
tate a sindicatelor în etapa actuală.
Are, neîndoielnic, o înaltă valoare
principială și practică ideea că în de
terminarea acestei sfere, a atribuții
lor ce le revin, trebuie pornit de la
realitatea fundamentală a dublei ca
lități pe care o au oamenii muncii
din țara noastră — aceea de produ
cători și in același timp de proprie
tari ai mijloacelor de producție, ai
avuției naționale. Tocmai aceasta
deosebește situația clasei muncitoare
din România de aceea a clasei mun
citoare din țările capitaliste. Fiecare
colectiv de unitate economică este in
fapt coproprietar al mijloacelor de
producție, al unei, părți din avuția
generală, pe care trebuie să le gos
podărească în așa fel încît să con
tribuie din plin la dezvoltarea socie
tății socialiste, la creșterea bunăstării
poporului. De aci concluzia, pregnant
subliniată in volum, că „domeniul
fundamental în care sindicatele sînt
chemate să se manifeste cu o spo
rită forță și capacitate organizatorică
este buna desfășurare a activității
productive, realizarea tuturor preve
derilor planurilor și programelor
noastre".
Un larg cimp de acțiune se des
chide în fata sindicatelor prin intro
ducerea noului mecanism economicofinanciar ; în condițiile autoconducerii muncitorești, se argumentează
în volum, ele au datoria să mobili
zeze oamenii la realizarea exemplară
a sarcinilor economice, a indicatori
lor calitativi, 'exprimînd eficiență
muncii, in special producția fizică și
producția netă. Ia creșterea conti
nuă a valorii nou create — calea
trainică de sporire a venitului na
țional și deci de creștere a nivelu
lui de trai. Folosind formele instituționalizate de conducere colectivă
in care sînt reprezentate de drept,
ca și structura organizatorică pro
prie, sindicatele trebuie să consulte
sistematic oamenii muncii asupra
modului și căilor de realizare a sar
cinilor economice, a bugetelor de
venituri și cheltuieli, de utilizare a
fondurilor de dezvoltare economică,
precum și a celor de ordin social.
După cum arată însăși viata, în
fiecare întreprindere există conside
rabile rezerve de creștere a produc
ției, a nivelului de eficientă, de eco
nomisire a materiilor prime și ma
terialelor. în toate aceste direcții,
sindicatele pot interveni mai activ,

======== CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT : =====
La Craiova a avut loc luni o sesiu
ne de comunicări științifice dedicată
aniversării a șase decenii de existență
glorioasă a partidului nostru, organi
zată de Comitetul județean Dolj al
P.C.R., in colaborare cu Academia
„Ștefan Gheorghiu" și Institutul de
studii istorice și social-politice de pe
lingă C.C. al P.C.R. După expunerea
„Sub conducerea P.C.R. — județul
Dolj pe traiectoria progresului și ci
vilizației socialiste", prezentată de to
varășul Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al
comitetului județean de partid, au
susținut comunicări și referate acti
viști de partid și de stat, cercetători
din domeniul istoriei și științelor so
ciale, cadre universitare.
La Arad s-a desfășurat sesiunea
de comunicări și referate „Partidul
Comunist Român — șase decenii de
Istorie și activitate revoluționară glorioasă". organizată de secția de pro
pagandă a comitetului județean de
partid. Tovarășul Pavel Aron, primsecretar al Comitetului județean Arad
al P.C.R., a prezentat comunicarea
„Făurirea P.C.R. — moment impor
tant in istoria poporului nostru. Con
tribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu
la îmbogățirea teoriei revoluționare
privind creșterea rolului conducător
al partidului". Din celelalte referate
și comunicări reținem : ..Documentele
Congresului al XII-lea al P.C.R. pri
vind perfecționarea activității ideo
logice și politico-educative pentru
formarea omului nou. cu o Înaltă con
știință socialistă". „Concepția P.C.R.
și a secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. cu privire
la aplicarea noului mecanism economico-financiar. Realizări șl perspec
tive ale industriei arădene In cinci
nalul calității și eficientei". „Mișca
rea muncitorească arădeană din pe
rioada 1940—1944“ și altele.
La sediul Comitetului Județean Covasna al P.C.R. a avut loc o sesiune
de referate și comunicări cu tema
„Partidul Comunist Român — conti
nuatorul glorioaselor tradiții de luptă
revoluționară a clasei muncitoare pen
tru dreptate socială, libertate națio
nală și progres. Creșterea rolului

partidului In conducerea operei de
transformare revoluționară a societă
ții românești". Au participat membrii
Comitetului județean Covasna al
P.C.R., ai biroului, ai comitetului exe
cutiv al consiliului popular județean,
conducători de întreprinderi și insti
tuții, ai organizațiilor de masă și ob
ștești. secretari ai comitetelor co
munale și orășenești de partid, pro
pagandiști. activul din domeniul e-

ducației. culturii șl artei, cadre di
dactice. numeroși invitați.

La Universitatea „Babeș-Bolyai"
din Cluj-Napoca a avut loc luni se
siunea științifică omagială „60 de ani
de la crearea Partidului Comunist
Român". Au participat cadre didactice
universitare, cercetători științifici. Se
siunea a fost deschisă de prof. univ.
dr. Ioan Vlad, rectorul universității.
Conf. univ. dr. Vasile Vese a vorbit
despre semnificația națională și inter
națională a făuririi P.C.R.. prof. univ.
dr. Kovacs Iosif a abordat tema
„P.C.R. și politica națională", iar
prof. univ. dr. Aurel Negucioiu. des
pre „Strategia economică a P.C.R.".
Au mai fost tratate problemele :
„Locul și rolul culturii în formarea
personalității umane multilateral dez
voltate" de către prof. univ. dr. Grigore Drondoe. „Sarcini actuale ale
fizicii in lumina hotărîrilor Congre

sului al XII-lea al P.C.R." de prof,
univ. dr. doc. Victor Mercea și „De
terminismul social oglindit în Pro
gramul P.C.R." de prof. univ. dr.
Călina Mare.

In numeroase localități, întreprin
deri, instituții au loc simpozioane omagiale. La Bacău a avut loc
simpozionul „P.C.R. — apărătorul
independentei naționale a României,
promotorul politicii de pace, colabo
rare și înțelegere între popoare", or
ganizat de comitetul municipal de
partid. Printre temele expuse amin
tim : „Implicațiile economico-sociale
ale politicii de industrializare a mu
nicipiului Bacău", „Importanța isto
rică a făuririi P.C.R., aspecte din
mișcarea muncitorească din cuprin
sul județului Bacău". ..P.C.R.. condu
cătorul procesului de formare și dez
voltare a conștiinței socialiste a ma
selor".

La Institutul de invătămînt su
perior din Sibiu a avut loc sim
pozionul cu tema „O aniversare
glorioasă — 60 de ani de lă făurirea
Partidului Comunist Român". In ca
drul acestei importante manifestări
organizate tn colaborare cu filiala
Sibiu a Societății de științe istorice
din Republica Socialistă România, ca
dre universitare și cercetători știin
țifici au prezentat expuneri privind
momente ale luptei comuniștilor în
perioada ilegalității partidului, despre
procesul de făurire a P.C.R.. despre
rolul hotărîtor al Partidului Comunist
Român în etapa actuală.
„60 de ani de existență glorioasă a
partidului" se intitulează suita de
manifestări politico-educative orga
nizate în Școala militară de ofițeri
activi de aviație „Aurei Vlaieu". In
tre acestea se înscriu : sesiunea de
referate și comunicări ale cadrelor
didactice și elevilor pe tema „Con
tribuția Partidului Comunist Român,
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la
dezvoltarea teoriei și practicii con
strucției socialiste", expunerea „Par
tidul — stegarul făuririi societății
socialiste multilateral dezvoltate și
înaintării ei pe drumul comunismu
lui", concursul formațiilor artistice
ale elevilor desfășurat sub genericul
„Partidul. Ceaușescu, România".

O VACANȚA PLĂCUTĂ PE LITORAL
în lunile mai și iunie
importante reduceri
de tarife
Toate stațiunile de pe țărmul
românesc al Mării Negre stnt pre
gătite pentru .primirea., primilor
turiști ai sezonului estival.
La oficiile județene de turism
continuă vînzarea locurilor pentru
lunile mai — iunie în stațiunile :
Mamaia. Eforie-Nord. Eforie-Sud,
Jupiter, Cap Aurora, Venus sau
Saturn.
In această perioadă, litoralul Mării
Negre, cu factorii săi naturali de
cură, oferă posibilitatea îmbinării,
în mod util și în condiții optime, a
concediului de odihnă cu o cură
heliomarină. recomandată cu precă
dere de către medicii specialiști
pentru tratarea afecțiunilor reuma
tismale sau respiratorii.
Cei sosiți pe litoral pentru a-sl
efectua concediul de odihnă benefi
ciază de importante reduceri de
tarife : astfel. în luna mai costul
unei pensiuni comolete pentru o
zi/persoană este de 57 lei. iar în
luna iunie de 65 lei. fată de circa
110 lei, tarif ce se practică în lunile
Iulie și august.
In fotografie : stațiunea Aurora
Foto: Gh. Vințilă

mobilizînd oamenii la valorificarea
rezervelor, lansînd diferite Inițiative,
urmărind periodic mersul întrecerii
socialiste, stimulînd in permanentă
spiritul de creație al oamenilor.
In concepția secretarului general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, noua calitate in activita
tea organizațiilor de sindicat trebuie
să se traducă și printr-o atenție spo
rită acordată soluționării probleme
lor sociale ale oamenilor muncii,
față de care trebuie să manifeste
aceeași preocupare ca și față de
realizarea sarcinilor de plan. Orga
nizație profesională a clasei munci
toare, a tuturor oamenilor muncii,
sindicatele trebuie să vegheze asu
pra modului cum se realizează in
practică politica partidului de îmbu
nătățire continuă a condițiilor de
muncă și de viată ale oamenilor
muncii, de creștere a nivelului de
trai. In consens cu statutul lor, sin
dicatele au asigurat cadrul organi
zatoric pentru realizarea acestor
atribuții de mare importantă —
avem în vedere faptul că sindicatele
participă nemijlocit la elaborarea și
aplicarea tuturor legilor și actelor
normative care reglementează condi
țiile de muncă și de viată ale oame
nilor muncii, Consiliul Central al
U.G.S R. avînd drept de inițiativă
legislativă in toate domeniile ce pri
vesc munca și viața personalului din
unitățile social-economice ; prin in
termediul lor se exercită controlul
muncitoresc asupra modului cum se
respectă legislația privind protecția
muncii, soluționarea problemelor le
gate de regimul de muncă etc. Esen
țial este, subliniază secretarul ge
neral al partidului, ca sindicatele
să-și exercite efectiv și pretutindeni
acest rol, să manifeste o mai mare
grijă față de aspectele sociale — de
la aplicarea riguroasă a principiului
socialist al retribuirii după cantita
tea și calitatea muncii și pînă la
îmbunătățirea continuă a condițiilor
de muncă și a stării de sănătate a
personalului, de la aplicarea și res
pectarea cu strictețe a normelor de
protecție și igienă și pînă la orga
nizarea în cele mai bune condiții a
odihnei și recreării sau repartizarea
judicioasă șl echilibrată a locuințe
lor din fondul de stat.
în spiritul corelației, subliniată cu
insistență de secretarul general al
partidului, dintre calitatea muncii și
calitatea vieții, dintre dezvoltarea
economică și creșterea nivelului de
trai, sindicatelor le revine datoria
de a explica fiecărui om al muncii
că singura sursă a bunăstării In so
cietatea noastră o constituie creș
terea avuției naționale, că ridicarea
nivelului de trai, însăși soluționarea
la un nivel superior a problemelor
sociale depind in ultimă instanță de
calitatea muncii fiecăruia, de con
tribuția adusă la progresul economic
al tării.
Orientările trasate de secretarul
general al partidului deschid in ace
lași timp largi orizonturi activității
cultural-educative a sindicatelor.
Pentru a contribui la accelerarea
procesului de formare a omului nou,
se subliniază In volum, sindicatele
trebuie să se preocupe Îndeaproape
de cultivarea unei atitudini Înaintate
fată de muncă și față de avutul
obștesc, dar și de toate problemele
legate de comportarea in societate,
de promovarea eticii și echității, de
raportul dintre individ și colectivi
tate, de îmbinarea armonioasă a in
tereselor particulare cu cele gene
rale. Combaterea mentalităților și
atitudinilor retrograde, a oricăror
tendințe de abuz, de protectionism,
de parazitism, a Încercărilor de a
trăi din expediente sau din frustrarea
societății și a membrilor ei repre
zintă o importantă îndatorire a sin
dicatelor. O contribuție mai mare
pot înscrie sindicatele și în ceea ce
privește dezvoltarea gîndirii econo
mice, perfecționarea pregătirii tehnico-profesionale a oamenilor mun
cii, antrenarea lor la o activitate de
creație tehnică mereu mai susținută.

CUVINTUL CITITORILOR-,
ARGEȘ • La Pitești, Palatul
culturii a găzduit șezătoarea li
terară „Patria, partidul și omul
— iubirile noastre supreme", iar
casa studentului — dezbaterea :
„Ipoteze despre formarea Uni
versului și a sistemului solar".
• Minerii cîmpulungeni din sec
toarele Poenari și Jugur au asis
tat la un montaj literar itinerant
„Slavă partidului la cea de-a
60-a aniversare", organizat de
cenaclurile literare „C. D. Aricescu" și „T. Mușatescu". (Gh.
Cîrstea).
MUREȘ • In cinstea apropia
tei aniversări a partidului, sala
festivă a Institutului medicofarmaceutic din Te. Mures a
găzduit cea de-a 26-a sesiune
de comunicări a cercurilor știin
țifice studențești, manifestare la
care studenti si cadre didactice
din. Tg. Mures. București. ClujNapoca si Timișoara au prezen
tat peste 180 de comunicări cu
largi aplicații în domeniul ocro
tirii sănătății populației. (Gh.
Giurgiu).
MARAMUREȘ • Sub generi
cul „1921—1981 — 60 de ani de
la crearea Partidului Comunist
Român". Ia Baia Mare a ieșit de
sub tipar un pliant cu titlul
„Maramureșul în cifre, fante si
imagini". Lucrarea, bogat ilus
trată cu grafice si fotografii,
constituie o sinteză a rezultate
lor dobindite de județ în dez
voltarea sa multilaterală si a
fost editată de secția de propa
gandă a comitetului județean
de partid. (Gh. Susa).
TULCEA • La Galeriile de
artă „Dacia" din Tulcea. mem
brii filialei Tulcea a Uniunii ar
tiștilor plastici au deschis o
expoziție de pictură si grafică
sub genericul .Omagiu partidu
lui". (N. Amihulesei).
GORJ • Casa de cultură a
sindicatelor din Tg. Jiu găzdu
iește în această perioadă „Expotehnica Gorj ’81“. Organizată sub
genericul Festivalului national
„Cîntarea României", expoziția
reunește cele mai reprezentative
machete, studii și creații tehni
ce din minerit, energetică, con

strucții de mașini, din alte ra
muri reprezentative ale econo
miei județului care au contri
buit la perfecționarea tehnolo
giilor, înnoirea produselor, creș
terea ponderii autoutilării și re
ducerea efortului valutar. (Du
mitru Prună).
SUCEAVA • Rod al unor in
vestigații de aproape două dece
nii, făcute cu migală și compe
tență, la Suceava a văzut lumi
na tiparului voluminoasa cule
gere „Jocuri populare bucovinene“, de Aurelian Ciornei și Mu
reș Gheorghe Rădășanu. Ea în
sumează 80 dintre cele mai în
drăgite și reprezentative dan
suri bucovinene, melodiile și
jocurile proprii, strigături, un
studiu despre joc, port și muzi
că, un grupaj de planșe privind
portul popular pe zone folclori
ce și un număr impresionant de
fotografii care oglindesc amploa
rea mișcării artistice din satele
sucevene. Culgerea reprezintă un
valoros instrument de lucru pen
tru instructorii artistici. •
La
ateneul
„Ciprian
Porumbescu" din Suceava a
fost deschisă expoziția cunos
cutului caricaturist sucevean
Mihai Pînzaru-Pim. cu tema
viața rațională, echilibrată pen
tru păstrarea sănătății. • Tea
trul popular „Matei Millo" din
Suceava a prezentat, pe scena
casei de cultură a sindicatelor
din municipiu, cea de-a doua
premieră a sa din acest an —
piesa „Cum s-a făcut de-a rămas
Catinca fată bătrînă" de Nelu
lonescu. (Sava Bejinariu).
VASLUI • Pentru stimularea
creației tehnico-științifice a ele
vilor din școlile generale ale ju
dețului. Consiliul județean al
organizației pionierilor Vaslui a
organizat cenaclul de manifes
tări reunite sub genericul „Zile
le științei și tehnicii pionieriei
vasluiene". in cadrul cărora au
avut loc vizite în întreprinderi,
concursuri de creație tehnică
intîlniri cu cercetători, dezba
teri. vizionări de filme documen
tare. tehnico-științifice s.a. (Cră
ciun Lăluci).

Ce a înregistrat „contorul răspunderii
•

"

civice
Cu prilejul unui control recent
am constatat că, datorită unor greu
tăți, nu s-a putut realiza racordul
electric definitiv la 311 apartamente
date în folosință anul trecut in mu
nicipiul Botoșani și in care s-au
mutat tot atîtea familii, tn aceste
condiții, energia electrică necesară
pentru uzul gospodăresc a fost
asigurată prin rețelele șantierelor
care au construit blocurile și care,
dealtfel, au și plătit-o. tn ciuda
faptului că întreprinderea județea
nă de construcții-montaj și-a în
cheiat anul trecut activitatea eco
nomico-financiară cu mari pierderi
și încălcîndu-se legea, nimeni de la
nivelul șantierelor sau al întreprin
derii de construcții nu a acționat in
vreun fel pentru a recupera con
travaloarea energiei electrice con
sumate de locatarii in cauză. Pe de
altă parte, posibilitatea creată ca
fiecare să consume energie electrică
cît vrea fără să plătească nu a fost

St tn

?

de natură să stimuleze un consum
rațional, economicos, ci dimpotrivă.
Desigur, neglijența și răspun
derea factorilor vinovați de ivirea
acestei situații nu au fost trecute
cu vederea. Trebuie însă să ne
referim și la un alt aspect, deloc
lipsit de importanță. Cum a fost
oare posibil ca nimeni din cele 311
familii care au primit locuințe noi
să nu se gîndească la faptul că atî
tea luni — din august 1980 pînă în
aprilie 1981 — au consumat energie
electrică pe gratis ? De ce oare n-a
acționat nici un resort din conști
ința lor — să-i determine să plă
tească, din proprie Inițiativă, con
travaloarea energiei electrice con
sumate pentru asigurarea confortu
lui din gospodăriile lor ?
Ioan HALUNGA
inspector-șef
al Inspecției teritoriale
financiare de stat Botoșani

Mînă-n mină: birocratismul și risipa
Unitatea din Cîmpina a întreprin
derii „Energopetrol" trebuie să pre
dea, potrivit prevederilor de plan,
o anumită cantitate de anvelope
auto pentru resapare la întreprin
derea „Drum nou“-Bucov. jude
țul Prahova. In ce privește restul
anvelopelor uzate care nu cores
pund normelor de vulcanizare și
reșapare stabilite de Ministerul In
dustriei Chimice, avem obligația să
le predăm centrului de colectare
Cimpina al întreprinderii pentru
colectarea și valorificarea materia
lelor refolosibile-Ploiești.
Recent, după ce am făcut sor
tarea lor In conformitate cu nor
mele tehnologice, am trimis în
treprinderii din Bucov 20 de an
velope pentru reșapare. Din aces
tea nu ne-au fost admise însă de
cît 11, fiind nevoiți să le aducem

înapoi la Cimpina pe celelalte pen
tru a le preda centrului de colec
tare, împreună cu alte anvelope
uzate. Spre surprinderea noastră,
centrul de colectare a refuzat pri
mirea anvelopelor pe motiv că nu
avem viza de respingere la reșapa
re din partea întreprinderii „Drum
nou" din Bucov. Pentru a ni se da
această viză trebuie să încărcăm
din nou anvelopele într-o mașină
și să le transportăm cale de 40 km
pină la Bucov și retur, ceea ce pre
supune consum suplimentar de
carburanți, risipă de forță de mun
că, de timp etc. Am demonstrat
conducerii centrului de colectare că
acest transport este păgubitor, că,
oricum, datorită stării de uzură,
cauciucurile respective nu pot fi
reșapate, mai ales că unele din ele
mai fuseseră controlate la între

prinderea din Bucov. Dar totul In
zadar.
Pentru a se evita asemenea si
tuații nedorite și păgubitoare, pro
pun ca centrele de colectare ale în
treprinderilor de valorificare a
materialelor refolosibile să fie obli-

racordată strins la cerințele pro
ducției.
Punînd In centrul activității lor
problemele legate de dezvoltarea so
cial-economică a țării, de ridicarea
bunăstării întregului popor, sindica
tele sînt chemate să desfășoare o
activitate mai intensă și pe plan in
ternational. în spiritul politicii ex
terna a partidului nostru. Volumul
subliniază în acest sens importante
le îndatoriri ce revin sindicatelor In
intensificarea relațiilor de solidari
tate cu organizațiile sindicale din ță
rile socialiste, din țările in curs de
dezvoltare, din toate statele lumii
fără deosebire de orînduire socială.
In întărirea unității clasei muncitoa
re, a forțelor democratice de pretu
tindeni in lupta Împotriva exploată
rii. a politicii imperialiste de învrăj
bire și dezbinare a maselor populare,
a recrudescentei terorismului, neofascismului și neocolonialismului,
pentru asigurarea drepturilor funda
mentale ale fiecărei națiuni la dez
voltare economico-socială, la pace,
la existentă liberă și independentă.
Un deosebit relief capătă in volum
problemele perfecționării stilului și
metodelor de muncă ale organizații
lor de sindicat, ca o modalitate
esențială de a îndeplini în bune con
diții atribuțiile sporite care le revin
in etapa actuală. In acest cadru de
o importanță majoră se dovedesc
lichidarea unor manifestări de biro
cratism și formalism care mai dăi
nuie în activitatea sindicală : Întă
rirea continuă a legăturilor cu ma
sele de oameni ai muncii, cunoaș
terea îndeaproape a cerințelor și
preocupărilor acestora, sporirea soli
citudinii fată de cerințele îndreptă
țite ale oamenilor muncii : mutarea
centrului de greutate al muncii acti
viștilor de sindicat la locurile de
producție, acolo unde trăiesc și mun
cesc oamenii. Pe bună dreptate sub
liniază secretarul general al parti
dului că „numai in strinsă legătură
cu masele, activul sindical, condu
cerea sindicatelor pot să-și Îndepli
nească misiunea, iar sindicatele pot
reprezenta o forță tot mai puternică
in societatea noastră socialistă".
In același timp sînt relevate răs
punderile organelor și organizațiilor
de partid, chemate, în virtutea a în
suși rolului de forță politică condu
cătoare pe care-l îndeplinește parti
dul in societatea noastră, să asigure
îndrumarea activității sindicale ; în
drumare realizată nu din afara aces
tor organizații, prin emitere de di
rective, ci prin integrarea comuniș
tilor în activitatea lor, prin munca
de convingere și participare directă
a acestora, tn primele rîndurl, la
aplicarea politicii partidului, prin
dezvoltarea capacității sindicatelor
de a rezolva singure atribuțiile ce
le revin, de a-si îndeplini tn cele
mai bune condiții menirea pentru
care au fost create. Tocmai datorită
faptului că partidul tși îndeplinește
rolul conducător nu in mod admi
nistrativ, ci prin dezvoltarea dialo
gului cu poporul in elaborarea poli
ticii sale, prin consultarea largă a
oamenilor muncii tn conducerea tării,
el este înconjurat de stima, dragosr
tea și Încrederea nemărginite ale tu 9
turor celor ce muncesc, politica «a
este urmată de întreaga națiune, cu
convingerea fermă că ea exprimă
interesele supreme ale țării, slujește
cauzei victoriei socialismului in
România.
Prin profunzimea analizei, prin
claritatea orientărilor menite să
călăuzească activitatea practică a
sindicatelor, noul volum din gîndirea
tovarășului Nicolae Ceaușescu relie
fează o dată mai mult aportul esențial al secretarului general al
partidului la soluționarea probleme
lor esențiale ale dezvoltării econo
mico-sociale a tării tn actuala etapă
și în perspectivă și. în acest context,
contribuția sa remarcabilă, teoretică
și practică, la perfecționarea activi
tății organizațiilor de masă și ob
ștești, intre care sindicatelor le revin
răspunderi deosebite în societatea
noastră.

f
gate să primească toate anvelopele
uzate, să le sorteze și să le trimită,
în cantităti vagonabile, fabricilor
de reșapat.
Ing. Romeo COMAN
șef secție, „Energopetrol"-Cimplna

Grîul de azi este pîinea de mîine!
Sînt pensionar și îmi place să fac
zilnic plimbări cu bicicleta în îm
prejurimile Capitalei. Cu prilejul
unei astfel de plimbări am ajuns
recent și pe șoseaua Alexandriei.
De-a lungul ei am văzut, ca și in
anii trecuți, multe locuri virane lu
crate și însămînțate cu grîu. Des
ca peria și inăltat de o palmă, griul
mi-a încîntat privirile. Dar cu
multă părere de rău am văzut că
semănăturile erau invadate de cîrduri de găini, rațe și gîște, care
scormoneau și distrugeau griul pus
cu atîta trudă. Ceea ce m-a con
trariat si mai mult a fost atitudinea
proprietarilor păsărilor din semănă
turi. care se uitau Impasibili cum
orătăniile lor strică griul si prăpă
desc pîinea pe care mîine-poimiine
ar fi putut-o avea ei înșiși oe
masă.
într-un alt loc, la marginea co
munei Bragadiru, în imediata apro-

piere a postului de control al mi
liției. m-am oprit, am coborit de
pe bicicletă și am privit la copiii
care jucau fotbal — unde credeți ?
în aceleași semănături de grîu... Pe
alocuri, griul fusese călcat în pi
cioare, iar de-a lungul tarlalei se
creaseră cărări bătătorite. Și iar ni
meni nu mișca un deget să pună
stavilă acestei pagube. Se vede
treaba că nici acasă, nici la școala
din Bragadiru nu li s-a spus copi
ilor că distrugind semănăturile,
distrug pîine.
Autoritățile din comunele limi
trofe Capitalei ar trebui să ia
măsuri mai ferme pentru preîțitîmpinarea acestor distrugeri. Și chiar
locuitorii din aceste comune ar tre
bui să se preocupe mai mult de
paza semănăturilor. în propriul lor
interes — și al nostru, al tuturor.
Mihail BORTEA
pensionar, București

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Peste 80 000 de cetățeni din sectorul 3 al Capitalei au participat în
prima decadă a lunii aprilie la acțiunile de bună gospodărire și înfrumu
sețare a municipiului. Ei au plantat în parcuri, pe peluzele principalelor
bulevarde și între blocurile de locuințe peste 9 500 de arbori. 10 000 tulpini
de trandafiri, 25 000 arbuști ornamentali, zeci de mii de flori etc. Totodată,
ei au colectat peste 30 de tone fier vechi. (Gheorghe Gabor. Consiliul
popular al sectorului 3. București). • în contrast cu denumirea sa. strada
Florilor din Alba Iulia este desfundată de mai bine de o jumătate de an.
din cauză că nu se mai încheie lucrările de introducere a canalizării. Cît
timp vor mai fi nevoiti cetățenii din această zonă să înoate prin noroaie ?
Mircea Bocan, student). • Propunem forurilor de resort să ia măsuri de
înființare a unor spații pentru păstrarea bagajelor de mînă atît în statia
C.F.R. Orăștie — Hunedoara, cît și în autogara din aceeași localitate. Prin
aceste statii se perindă zilnic sute și sute de călători, multi fiind turiști
în tranzit spre băile Geoagiu. (Petre Colț, orașul Sebeș).
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Excelenței Sale
General de armată GNASSINGBE EYADEMA
Președintele fondator al Uniunii Poporului Togolez,
Președintele Republicii Togoleze
Cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a proclamării independenței de
stat a Republicii Togoleze, îmi este plăcut să vă adresez felicitări cordiale
și cele mai bune urări de sănătate și fericire. Doresc poporului togolez prieten
succes pe calea dezvoltării economice și sociale a patriei sale.
Sînt încredințat că raporturile de prietenie și colaborare dintre partidele
și țările noastre se vor aprofunda tot mai mult, spre binele popoarelor
român și togolez, al politicii de pace, independență națională și înțelegere in
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

pentru recoi^A,

Urgența urgențelor în agricultură

TERMINAREA INSĂMÎNȚĂRILOR ÎN TOATE JUDEȚELE

TELEGRAME
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Ilie Verdeț, a trimis o telegramă de felicitat e
primului comisar de stat al Republicii
Zair, Nsinga Udju Ongwabeki Untube,
cu prilejul numirii in această funcție,
în telegramă se exprimă deplina în
credere că, în conformitate cu Trata
tul de prietenie și colaborare și cele
lalte înțelegeri convenite la cel mal
înalt nivel, relațiile rojpâno-zaireze
vor cunoaște o dezvoltare tot mai pu
ternică in toate domeniile, spre fo
losul popoarelor noastre, al cauzei pă
cii. destinderii și înțelegerii în lumea
întreagă.

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al guvernului, a trimis o telegra
mă primului ministru al Guvernului
Republicii Centrafricane. Simon Nar
cisse Bozanga, cu prilejul numirii în
această funcție, prin care îi adresează
calda felicitări și cele mai bune urări
de succes.
în telegramă se exprimă convin
gerea că relațiile de prietenie și cola
borare stabilite intre țările noastre
vor continua să se dezvolte. în inte
resul popoarelor român și centrafrican, al păcii, destinderii și înțelegerii
internaționale.

VIZITA UNEI DELEGAȚII DE ACTIVIȘTI Al P.C.U.S
ci delegație de activiști ai Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice,
condusă de G. S. Strijov. adjunct al
șefului Secției știință și învățămînt
a C.C. al P.C.U.S., a efectuat, in pe
rioada 21—27 aprilie, o vizită in
țara noastră, la invitația C.C. al
P C.R., pentru schimb de experiență.
Oaspeții sovietici au avut convor-ri la C.C. al P.C.R., Academia
„Ștefan Gheorghiu**, Comitetul jude
țean Cluj al P.C.R., Comitetul mu
nicipal București ai P.C.R., Ministe-

rul Educației și învățămintului, au
vizitat instituții de invățămint,
obiective social-culturale din Capi
tală și municipiul Cluj-Napoca.
La încheierea vizitei, delegația a
fost primită de tovarășul Ilie Radu
lescu, secretar al C.C. al P.C.R.
La convorbirea care a avut loc cu
această ocazie a participat Ilie
Matei, adjunct de șef de secție la
C.C. al P.C.R.
A fost prezent V. I. Drozdenko,
ambasadorul U.R.S.S. la București.

Alte trei județe au încheiat
semănatul porumbului
Lucrătorii din agricultura județului COVASNA au terminat, in ziua de
27 aprilie, lucrările de însămințare a culturilor de primăvară pe întreaga
suprafață planificată. La rindul lor. oamenii muncii din agricultura județelor
ARGEȘ și VRANCEA au anunțat încheierea campaniei însămînțării porum
bului.
In telegramele adresate cu acest prilej COMITETULUI CENTRAL AL
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de către comitetele județene de partid se subliniază că succesul ilustrează
spiritul de abnegație și responsabilitate comunistă cu care lucrătorii ogoarelor
acționează pentru transpunerea în practică a prețioaselor indicații date de
secretarul general al partidului de la tribuna Congresului țărănimii, ca și cu
prilejul vizitelor de lucru întreprinse în diferite zone agricole ale țării,
pentru obținerea unor recolte sporite și în acest an. în prezent, se arată în
telegrame, cooperatorii, mecanizatorii, itoți cei ce lucrează în agricultură sînt
antrenați în executarea lucrărilor de întreținere a culturilor, de pregătire
a sistemelor de irigații. întreprind măsuri pentru îmbunătățirea activității
în zootehnie, acordînd atenție asigurării bazei furajere, creșterii efectivelor
de animale.
Organizațiile Județene de partid asigură pe secretarul general al parti
dului că oamenii muncii din agricultură vor acționa neabătut, consacrindu-si
întreaga energie și putere de muncă in vederea înfăotuirii sarcinilor reieșite
din hotărîrile Congresului al XII-lea. realizării imperativelor noii revoluții
agrare, că vor face totul pentru obținerea in continuare de producții tot mai
mari in toate sectoarele agricole, pentru a-șl aduce contribuția la creșterea
nivelului de trai al poporului nostru.

Vizita delegației parlamentare din Canada
După cum s-a anunțat, duminică
seara a sosit la București, la invitația
Marii Adunări Naționale, o delegație
a parlamentului canadian.
Luni, președintele Marii Adunări
Naționale, Nicolae Giosan, s-a întîlnit
cu delegația parlamentară a Canadei,
condusă de Jean Marchand, președin
tele Senatului.
La convorbire au luat parte Ray
mond Joseph Perrault și Royce Her
bert Frith, senatori din partea Parti
dului Liberal, Jacques Flynn, senator
din partea Partidului Progresist
Conservator, Yvon Pinard, membru al
Camerei Comunelor din partea Parti
dului Liberal, membru al Guvernului
Federal, președintele Consiliului Pri
vat, Donald Frank Mazankowski,
membru al Camerei Comunelor din
partea Partidului Progresist Conser
vator, Eva Cotă, membră a Camerei
Comunelor din partea Partidului Li
beral, Laverne Lewyeky. membru al
Camerei Comunelor din partea Parti
dului Nou Democrat.
în cadrul întrevederii s-a exprimat
satisfacția față de evoluția pozitivă,
ascendentă a relațiilor dintre Româ
nia și Canada, dorința comună de a
se acționa în continuare pentru am
plificarea acestora, relevindu-se, tot
odată, contribuția pe care parlamen
tele și parlamentarii din cele două
țări o pot aduce la dezvoltarea mul
tilaterală a raporturilor de prietenie
și colaborare dintre țările și popoarele
noastre, pentru adîncirea cunoașterii
reciproce și găsirea de noi căi de

Cronica
Luni, delegația Partidului Liberal
Italian, condusă de Valerio Zanone,
secretar general al partidului, care
vizitează țara la invitația Consiuului Național al F.D.U.S., s-a intilnit cu Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe. în. cadrul convor
birii a fost exprimată satisfacția
pentru cursul ascendent al relațiilor
bilaterale româno-italiene și a fost
efectuat un schimb de păreri cu pri
vire la probleme internaționale ac
tuale și, in mod deosebit, in legătură
cu problemele colaborării și secu
rității europene, ale reuniunii de la
Madrid.

LISTA OFICIALĂ
a numerelor de participare si a
terminațiilor numerelor de participare
ieșite ciștigătoare cu cite un autoturism J?acia 1300 la tragerea la
sorti pentru trimestrul I 1981 a libretelor de economii cu dobindă și
ciștiguri jn autoturisme emise de
unitățile ■’* C.E.C. din municipiul
București

Numărul
ciștigurilor

69
69
69
69

Numărul
ds participare
ieșit ciștigător
Terminația
0165
4957
2830
4239

Număr Întreg
49139
1
417381
1
442840
1
298171
1
94608
1
291444
1
133998
1
478601
1
173876
1
289120
1
1
385521
1
224022
464967
1
678453
1
586919
1
175643
1
206940
1
219883
1
636822
1
295 ciștiguri In autoturisme
Daci* 1300

La această tragere la sorți au
participat 689 686 librete de economii
cu dobindă si ciștiguri In autotu
risme.
Lista oficială cu numerele de li
brete ieșite ciștlgătoare se poate
solicita la toate unitățile C.E.C. pro
prii.
Titularii libretelor ieșite câștigătoa
re vor fi invitați în scris la filialele
C.E.C. pentru îndeplinirea formalită
ților. în vederea ridicării autoturis
mului. în caz de neprezentare în
termen de 30 de zile de la data tra
gerii la sorți ciștigurile se vor cre
dita în fișa personală de cont a li
bretului ieșit ciștlgător (valoarea
autoturismului, mai puțin oontribuția
de 5 000 lei).

impulsionare a conlucrării pe diverse
planuri. Schimbul de vedere a eviden
țiat. totodată, rolul ce revine par
lamentelor din cele două țări în În
făptuirea dezarmării, în crearea unui
climat de pace, securitate și cooperare
în întreaga lume.
La întrevedere au participat Virgil
Teodorescu, vicepreședinte al Marii
Adunări Naționale, Margareta Haușser, secretar al M.A.N., și Tiberiu
Mureșan, deputat.
★

Aspecte referitoare la dezvoltarea
și diversificarea în continuare a co
laborării și cooperării economice româno-canadiene au fost discutate cu
prilejul intilnirii care a avut loc. luni,
intre Cornel Mihulecea, președintele
Comitetului de Stat pentru Energia
Nucleară, și parlamentarii canadieni.
★

Președintele Marii Adunări Națio
nale a oferit. în aceeași zi, in onoarea
parlamentarilor canadieni un dineu.
S-a toastat in sănătatea conducăto
rilor celor două țări, pentru dezvol
tarea continuă a colaborării, și ’Întă
rirea prieteniei dintre țările, po
poarele ’ șt parlamSteld" noastre,
pentru pace în întreaga lume.
*

Tot luni, oaspeții canadieni au vi
zitat Centrul Național de Fizică și în
treprinderea de mașini grele din. Ca
pitală.
La intrevederi, vizite și dineu a fost
prezent Peter McLaren Roberts, am
basadorul Canadei la București.
(Agerpres)

zilei
în aceeași zi, delegația Partidului
Liberai Italian a tost primită de
președintele .Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, și a continuat
convorbirile cu Tamara Dobrin, pre
ședintele executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și
Unității Socialiste.
La Întrevederi a participat Ernesto
Mario Bolasco, ambasadorul Italiei
la București.
★

După vizita efectuată simbătă și
duminică în municipiul și județul
Brașov, membrii delegației parla
mentare din Republica Unită Tan
zania, condusă de Adam Sapi Mkwawa. președintele Adunării Naționale,
au fost luni oaspeții județului Co
vasna. Parlamentarii tanzanieni au
fost însoțiți de Iuliu Fejes. secretar
al Comisiei pentru politică externă
si cooperare economică internațio
nală a M.A.N.
Parlamentarii tanzanieni au avut o
tntrevedere cu Ferdinand Nagy, pre
ședintele Consiliului popular jude
țean Covasna. care le-a prezentat
principalele realizări obținute de oa
menii muncii de pe aceste meleaguri
în construcția socialistă si perspec
tivele de viitor în dezvoltarea eco
nomică si social-culturalâ a județu
lui. în cursul aceleiași zile, oaspeții
au vizitat întreprinderea textilă
„Oltul", institutul de proiectare, ga
leriile de artă și noile cartiere din
municipiul Sfîntu Gheorghe. De
asemenea, a fost vizitată stațiunea
balneară si de tratament Covasna.
în onoarea parlamentarilor tanza
nieni. președintele Consiliului popu
lar județean Covasna a oferit un
dejun.
♦

La sediul Asociației de Drept International și Relații Internationale
s-au desfășurat, luni dimineață, lucrările unei mese rotunde. în cadrul
căreia profesorul american William
D. Jackson a prezentat cîteva din orientările politicii externe americane
In anii ’80.
(Agernres)
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Situația existentă în dimineața zilei de 27 aprilie
• PORUMB; 304 551 HECTARE, din care în județele
Vaslui — 44 000 hectare, Botoșani - 34 000 hectare, Suceava
- 25 100 hectare, Neamț - 24 400 hectare, lași - 21 000 hec
tare, Brașov — 11 700 hectare.
• SOIA : 120 558 HECTARE, din care în județele Câlărașl
- 16 900 hectare, Teleorman - 15 000 hectare, Giurgiu 13 200 hectare, Vaslui - 11 600 hectare, Constanța - 8 770
hectare.
• FASOLE : 89 654 HECTARE, din care în județele Ialo
mița — 7 270 hectare, Teleorman — 5 030 hectare, Brăila —
4 350 hectare, Olt - 3 120 hectare.
• CARTOFI DE TOAMNA: 14 933 HECTARE, din care
în județul Harghita - 5 300 hectare.
• IN PENTRU FIBRĂ: 6 365 HECTARE, din care în ju
dețele Harghita - 2 505 hectare, Suceava - 1 800 hectare.
• CINEPA PENTRU FIBRĂ: 3154 HECTARE, din care în
județele Suceava — 1200 hectare, Buzău — 390 hectare,
Neamț - 185 hectare.
• PLANTE FURAJERE: 24 785 HECTARE, din care în
județele Constanța - 5 000 hectare, Călărași - 3 400 hectare,
Ialomița — 2 500 hectare.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL: Azi, meciul retur Anglia — România (tineret)
Astăzi, în nocturnă, la Swindon,
selecționata de fotbal (tineret) a țării
noastre va întâlni, în meci-retur,
reprezentativa similară a Angliei. în
cadrul campionatului european. Jocul
Va Începe la ora 21,45. Din echipa

țării noastre fac parte, printre alții,
Alexa, Solomon, Suciu. Cîmpeanu II
și Geolgău. In primul joc. disputat la
Ploiești, fotbaliștii români au obți
nut victoria cu scorul de 4—0.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în meci retur pentru finala „Cu
pei campionilor europeni"* la hand
bal masculin, echipa S. C. Magde
burg (R. D. Germană) a întrecut, pe
teren propriu, cu scorul de 29—18
(12—8), formația iugoslavă Slovan
Kolinska Liubliana. învinși în pri
mul joc la numai două goluri dife
rență (23—25), handbaliștii de la S.C.
Magdeburg au intrat in posesia tro
feului.
• „Cupa cupelor** la handbal mas
culin a fost cucerită la actuala ediție
de formația vest-germană Tus Nettelstedt, care, în meciul retur al fi
nalei, a întrecut pe teren propriu cu
scorul de 17—14 (8—6) formația S.C.
Empor Rostoc (R. D. Germană). în

primul joc,
handbaliștii din R.D.
Germană cîștigaseră cu 18—16.
• Campionatul mondial de hochei
pe gheață (grupa A) s-a încheiat la
Got.eborg cu succesul selecționatei
U.R.S.S., care cucerește pentru a 17-a
oară titlul suprem. Echipa Olandei
a retrogradat în grupa B a campio
natului. locul ei fiind luat de forma
ția Italiei.
• Campionatul spaniol de fotbal
s-a încheiat cu victoria echipei Real
Sociedad. care a totalizat 45 puncte
din 34 de partide disputate. Pe locu
rile următoare s-au clasat formațiile
Real Madrid — 45 puncte (golaveraj
inferior), Atletico Madrid, Valencia
— cu cita 42 puncte și F.C. Bar
celona —' 41 puncte.

însemnate reduceri de prețuri

La o largă categorie de arti
cole de mare utilitate s-au ope
rat însemnate reduceri de pre
țuri, care ajung și pînă la 30 la
sută.
Astfel, au fost reduse prețu
rile la diverse sortimente de
confecții, tricotaje. încălțăminte
pentru adulți și copii, printre
care la costume bărbătești, sacouri. scurte, raglane, pantaloni,
cămăși, rochii, taioare, fuste,
bluze, jachete, veste și pulovere
tricotate, bluze și rochii trico
tate. pantofi, sandale, ghete,
papuci.

Au fost reduse preturile la
numeroase articole de uz gos
podăresc — lustruitorul de par
chet. mașina aragaz cu două
ochiuri și cuptor tip „Felix",
cuptorul tip ..Util**, cu gaze,
unele tipuri de piese de schimb
pentru bunuri de folosință înde
lungată.
Cu preturi reduse se pot cum
păra diferite jucării si articole
pentru activități culturale.
Noile reduceri de preturi ofe
ră prilejul realizării de impor
tante economii in cadrul buge
tului fiecărei familii.

că suferă de o adevărată
• IN OBIECTIV: acestui vast „sondaj** prin Uni Iul
vers cuprinde 400 000 de stele. alergie la... îmbrăcăminte. Orga
400 000 DE STELE. Presu Un aparat conceput de NASA, nismul băiatului dispune de un
punerea conform căreia dacă
viața este larg răspîndită in
Univers atunci tot astfel este
și inteligența determină cău
tări asidue ale vieții extra
terestre. Pentru a detecta eventualele civilizații avansate,
cea mai utilizată metodă, pină
in prezent, constă în a căuta să
se capteze posibilele semnale
radio transmise de ființe inteli
gente. ori una alteia, ori spre
alte civilizații. Cele mai puter
nice observatoare de pe Pămînt sînt capabile să identifice
unde radio emise de la o depăr
tare de pînă la 100 000 ani lu
mină, precum și transmisiuni de
televiziune de la o depărtare
pină la 300 ani lumlnăi. Zona

<100 ]

Ce culturi și pe ce suprafețe
mai sînt de însămînțat

denumit analizator spectral multicanal, montat la radiotelescoapele existente, este capabil să
urmărească simultan 65 000 de
canale, deschide calea unei cer
cetări exhaustive în spațiul
cosmic.

• SISTEM NEOBIȘ
NUIT DE REGLARE TER
MICĂ. Cristiano Mantarelli, un

sistem cu totul neobișnuit de
reglare termică, ce îi permite să
suporte o scădere bruscă a tem
peraturii corporale, să treacă,
fără nici un risc, de la atmos
fera supraîncălzită a unei lo
cuințe la o temperatură polară.
Alergia la căldură 1 s-a mani
festat încă de la virsta de două
luni. Mama sa a observat de la
Început că manifestările de as
fixiere și convulsiile dispăreau
cînd copilul era eliberat in lea
găn de cuvertură și lenjerie.

băiat în vîrstă de 8 ani, este
cunoscut in orașul Trieste pen
tru insensibilitatea sa la frig. In
• LUCRĂRI DE ÎN
toiul iernii, el poate fi văzut pe
stradă îmbrăcat doar cu un GHEȚARE... IN ZONA
maieu și încălțat cu sandale. în
VEȘNIC,
schimb, dacă s-ar îmbrăca mai ÎNGHEȚULUI
gros s-ar sufoca datorită faptu- în lakuțla se construiește

l/*

Relatări ale corespondenților „Scânteii"
SIBIU. Prin măsurile energice
luate de comitetul județean de partid
pentru mobilizarea tuturor formațiu
nilor de mecanizatori în vederea fo
losirii judicioase a fiecărei ore bune
.da ,iuci;u, penjru redistribuirea tmui
important număr de mașini și utilaje
din unitățile consiliilor agroindus
triale Bazna, Păuca, Miercurea. Dum
brăveni, Ocna Sibiului și altele, care
au încheiat semănatul. în cele în care
lucrările sînt fntirziate, ritmul la
pregătirea terenului și la semănatul
porumbului a crescut de la o zi la
alta. In 30 la sută din unități, viteza
de lucru a fost chiar dublată față de
prima parte a săptămfnii trecute. Se
apreciază că în cursul zilei de azi.
marți, semănatul porumbului va fi
încheiat în județ pe întreaga supra
față planificată. Dealtfel, în peste
40 de unități agricole, intre care cele
din Agnita. Apoldu de Sus. Axente
Sever, Brateiu, Dirlos, Hoghilag,
Mediaș, Sibiu. Tîmava. Valea Viilor,
s-a terminat semănatul porumbului.
(Nicolae Brujan).
BOTOȘANI. De vineri dupăamiază și pînă luni dimineața, in
județ a plouat aproape continuu $i
chiar a căzut lapoviță, cantitățile de
precipitații depășind 16 litri pe metru
Pătrat In unele locuri, mai ales pe
terenurile unităților din consiliile
agroindustriale Cîndești, Pomirla.
Bucecea, stratul de zăpadă a depășit
grosimea de 7 centimetri. Acest fapt
a determinat întreruperea insămînțărilor, cînd mai rămăseseră de semă
nat, pe ansamblul județului, 32 770
hectare cu porumb, sup-afață ce pu
tea fi terminată în 3 zile bune de
lucru. Pentru supravegherea perma
nentă a stării solului și reluarea de
urgență a lucrărilor, activiștii de
partid și de stat repartizați pe uni
tăți agricole și consilii agroindus
triale au rămas pe teren. Odată cu
ameliorarea vremii. începînd de luni
după-amiază s-a trecut la pregătirea
terenului. Comandamentul județean

tV
PROGRAMUL 1

9,00—11,00 Teleșcoală
11,00 Film serial : Dallas.
11.50 Evoluția vieții pe pamtnt.
16,00 Telex
16,05—17,15 Teleșcoalâ
17,15 Clubul tineretului
18,25 P.C.R. — spirit revoluționar, gîndire creatoare, unitatea întregu
lui popor In jurul partidului, a
conducerii sale
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal * în Întâmpinarea zi
lei de 1 Mai șl a aniversării parti
dului

DE PRETUTINDENI
prima mină pentru extrage
rea da diamante in subte
ran. Constructorii vor realiza
două puțuri de mină, unul,
principal, cu diametrul de 6,5
metri, și al doilea de ventilație.
Ambele vor ajunge la adincimea de un kilometru. Cu toate
că puțurile se construiesc în pămint veșnic înghețat, vor fi ne
cesare lucrări
de... înghețare
suplimentară a solului, întrucît
la diverse adîncimi acesta are
straturi mai calde datorită unor
pinze de apă freatică sărată.
Pentru aceasta, în jurul puțu
rilor se vor fora sonde în care
se vor introduce conducte prin
care agentul frigorific va cir

pentru agricultură a hotărît ca aceas
tă acțiune să continue pe toată du
rata nopții. Dacă timpul va continua
să se îmbunătățească, astăzi, 28 apri
lie, se va .relua insămințatul porum
bului. în aproape toate consiliile agro
industriale, existînd condiții ca această lucrare să se încheie cel tîrziu pînă joi seara. (Silvestri Ailenel).

IALOMIȚA. Odată cu recolta
rea celor 6 000 hectare ocupate cu
plante furajere și insămînțarea lor,
suprafața semănată cu porumb a ajuns la 106 000 ha, diferența pînă la
118 000 hectare urmînd să fie semă
nată pe măsura eliminării apelor care
băltesc pe cele 12 500 hectare. Pină
luni seara au fost însămînțate 19 500
hectare cu soia din cele 23 000 hec
tare planificate și 9 000 hectare cu
fasole in ogor propriu din cele 15 000
hectare prevăzute a fi semănate cu
această cultură.
Concomitent cu semănatul s-a tre
cut la combaterea dăunătorilor și
prășit. Pină la 27 aprilie au fost tra
tate 10 000 hectare cu sfeclă de zahăr
(din 17120 hectare cultivate), 12 500
hectare cu floarea-soarelui (din
37 000 hectare), iar inul pe Întreaga
suprafață de 3 500 hectare. In consi
liile agroindustriale Grivița, Scînteia,
Țăndărei. Fetești, Făcăeni. Movila,
Gura Ialomiței și Grindu, unde in
anii trecuți s-au manifestat atacuri
masive de dăunători, terenul fiind
infestat, se face tratarea preventivă.
Datorită răspunderii dovedite de me
canizatori și specialiști la semănatul
culturilor de sfeclă de zahăr și floa
rea-soarelui în perioada optimă, acestea au răsărit bine, ceea ce dă
unităților producătoare garanția unor
producții pe măsura eforturilor. Oda
tă cu dezvoltarea plantelor semănate
in prima parte din epoca I, au Înce
put lucrările de întreținere. Acum,
în secțiile stațiunilor pentru mecani
zarea agriculturii, cultivatoarele slnt
pregătite pentru a funcționa în bune
condiții la prășit. (Mihai Vișoiu).

VASLUI. După ce la mijlocul
săptăminii trecute s-au reluat pregă
tirea terenului, precum și semănatul,
in special la porumb, cu ritmuri de
lucru peste viteza planificată, în
zilele de 24, 25 și 26 aprilie din nou ; t
aversele de ploaie, vremea îrichisă
și fără soare au scos din brazde
tractoarele, mașinile și celelalte agregate mobilizate în actuala cam
panie. în prima zi din această săptămînă — 27 aprilie — de-abla in
orele după-amlezii și spre seară s-a
lucrat pe anumite terenuri mai ușoa
re și nisipoase. în legătură cu semă
natul, tovarășul Ioan Schmidt, secre
tar al Comitetului județean de partid
Vaslui, ne-a spus : „S-a creat o si
tuație de excepție, căreia sintem che
mați să-i facem față. Biroul comite
tului județean de partid, împreună
cu membrii comandamentului jude
țean pentru ooordonarea lucrărilor
agricole intervin cu măsuri eficiente.
Mai intîi s-au reorganizat formațiile
de lucru, acestea rămînînd in bună
parte așa cum le-am conceput, cu
precizarea că pe acele sole, chiar mai
mici, care se pot lucra deplasăm un
număr corespunzător de tractoare șl
agregate agricole. Ținind seama că in
momentul de față semănatul porum
bului se află Intr-un stadiu mal avan
sat in unele unități, in următoarele
zile vom putea dirija utilajele in uni
tățile vecine din cadrul aceluiași con
siliu agroindustrial. Vom extinde, in
continuare, schimbul II pentru un nu
măr mai mare de tractoare echipate
cu instalații pentru pregătirea patu
lui germinativ. Pe măsură ce terenu
rile se zvîntă vor putea lucra toate
utilajele stațiunilor din cadrul jude
țului, cărora li se vor alătura, după
cum am fost informați de forurile su
perioare de resort, ajutoare din jude
țele vecine — Bacău si Galați. în
condițiile folosirii cu maximă eficien
ță a întregii canacități tehnice și
umane, județul Vaslui poate încheia
semănatul porumbului și pe suprafe
țele care au mal rămas în cel mult
4—5 zile. (Crăciun Lălucl).

19,25 Actualitatea economică * La zi In
agricultură
19,50 împotriva
Întunericului
verde.
Momente din lupta antifascistă a
poporului român. Partea a in-a
20,30 File de cronică revoluționară tn
dramaturgia românească.
„Ctnd
trăiești mal adevărat**
22,00 Partidului erou — dntul inimilor
noastre
32,15 Telejurnal
PROGRAMUL

1

19,00 Telejurnal • în tntlmplnarea zi
lei de 1 Mal șl a aniversării parti
dului
19,25 Treptele afirmării
20,10 Viața economică
20,40 Buletin rutier
21.00 Seară de balet. , Văpaia*"
22,15 Telejurnal

cula timp de 200 de zile la tem
peratura de minus 40 de grade
Celsius, pînă cînd apa din stra
turile freatice va îngheța.

Înregistrează toate datele refe
ritoare la vînzările efectuate,
iar după Închiderea magazinului
poate răspunde cîți cumpărători
au fost serviți, ce marfă a avut
• „ELKO-90"
un cea mai mare căutare, care a
frecventa cumpărătorilor la
original sistem de Înregistrare a fost
bonurilor de casă, de construcție diferita ore etc.
bulgară. Mărfurile prezentate
• ORAȘUL CEL MAI
spre vînzare sînt prevăzute c*i
mici etichete magnetice, pe care „SCUMP-, Ultima ediție a
sint înscrise preturile. Casierul
este dotat cu un „creion** electro anuarului Business International
nic legat de casă printr-un cablu arată că Tokio este orașul cu cel
subțire. Vîrful creionului „ci mai ridicat cost al vieții din
tește" inscripția de pe etichetă, lume. în clasamentul celor mai
aparatul de casă înregistrează „scumpe** orașe ale lumii. Tokio
prețurile mărfurilor alese de este urmat de Buenos Aires,
cumpărător, face Instantaneu to Londra, Oslo. Stockholm, Hel
talul și eliberează bonul. Toate sinki. Viena, ZUrich, Geneva,
aceste operații au loc în abso Copenhaga și Paris. Autorii stu
lută liniște. Creierul electronic diului citat relevă Insă că „dis
al originalului aparat de casă tanța** dintre „cel mai scump**

vre

ea

Timpul probabil pentru zilele de tS,
30 aprilie și 1 mal. In țară t Vreme
schimbătoare, cu cerul temporar noros.
vor cădea averse locale de ploaie în
deosebi in zonele de deal șl de munte.
Vînt moderat. Temperaturile minime
vor fi cuprinse Intre 4 șl 14 grade șl
cele maxime Intre 12 șl 22 de grade, lo
cal mai ridicate. In București : Vreme
schimbătoare, cu cerul temporar noros,
favorabil aversei de ploaie, vînt mode
rat. Temperaturile minime vor fl cu
prinse Intre 5 și 8 grade, cele maxime
Intre 15 șl 20 de grade. (Margareta Struțu, meteorolog de serviciu).

?1 „cel mal ieftin“ oraș din lume
s-a redus considerabil față de
anul trecut, ca urmare in pri
mul rind a presiunilor Inflațio
niste.

• GHINION. Un teri
bil ghinion pare a-1 urmări pe
englezul Les Sabell, In vîrstă de
61 de ani, din localitatea Henley-in-Arden : aflat în cîrje, în
urma unui accident de circula
ție, el și-a rupt o mină și s-a
rănit la cap intr-un alt accident.
După care, coborînd din auto
mobil pentru a constata ce stri
căciuni a suferit acesta, a fost
lovit de un camion ! Dar seria
necazurilor sale nu s-a terminat
aici : ambulanta care-1 transpor
ta spre spital s-a ciocnit frontal,
In plină viteză, cu un alt auto
vehicul I
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Colaborarea multilaterală
cu țările in curs de dezvoltare
preocupare statornică a P. C. R.,
a României socialiste
Dezvoltăm larg relațiile noastre cu țările în curs de dezvol
tare. Fiind noi înșine țară socialistă în curs de dezvoltare, sîntem
hotărîți să facem totul pentru a întări solidaritatea cu aceste țări,
pentru a acționa împreună, atît pentru o bună cooperare în ve
derea dezvoltării economico-sociale, cit și pentru a contribui la
realizarea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe
echitate, care să pună capăt asupririi și inegalității economice
dintre națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
în preajma gloriosului jubileu, stăpîn pe avuțiile sale naționale, pe
de declarații solemne și declarații
milioane de oameni dinăuntrul destinele sale. Toate aceste state
comune, prin convenirea si semna
fruntariilor patriei și de dincolo de sînt interesate in lichidarea subdez
rea de acorduri și Înțelegeri in
ele omagiază Partidul Comunist
foarte multe domenii a fost creat
voltării, a decalajelor economice
Român, dînd expresie prețuirii de
existente pe plan mondial, în in un cadru politic, diplomatic și ju
care se bucură lupta sa de șase
ridic cuprinzător pentru promovarea
staurarea unei noi ordini economice
decenii pentru apărarea intereselor internaționale, care să asigure pro
raporturilor politice, economice, tehfundamentale ale poporului nostru,
nico-știintlfice și culturale.
gresul economico-social. indepen
pentru făurirea unei lumi mai
în spiritul politicii generale a
denta șl pacea tuturor națiunilor
drepte și mai bune. întruchipare a
partidului
nostru în domeniul re
lumii.
aspirațiilor de libertate, indepen
lațiilor economice, în colaborarea
Pornind de la aceste considerente,
dentă
și dreptate ale poporului P.C.R., secretarul său general au
cu țările in curs de dezvoltare,
român și in concordantă cu prinRomânia a promovat, concomitent
pus în lumină factorii istorici și de
tipiile revoluționare pe care este actualitate care determină concor
cu schimburile de mărfuri obișnui
fundat, partidul a înscris Pe stindanta de interese ale poporului te, forme moderne de cooperare
dardul său nobila idee a solidarieconomică, menite să contribuie la
român și ale popoarelor noilor sta
tății militante cu popoarele anga
fructificarea resurselor lor națio
te independente. Poporul român,
jate în lupta pentru libertate și in
nale,
la crearea de economii mo
care. în decursul istoriei sale, a
dependentă,
pentru
dezvoltare
deme diversificate, la formarea de
dus o luptă necurmată pentru a-și
economică, socială și politică.
cadre naționale. In acest cadru se
păstra ființa națională și a se dez
Prăbușirea odiosului sistem colo
înscriu societățile mixte — peste
volta de sine stătător. înțelege
nial după cel de-al doilea război
60 — cooperarea în construirea de
profund aspirațiile de libertate și
mondial și apariția Pe ruinele lui
obiective economice în țările res
emancipare politică, economică și
a zeci de state, ale căror popoare socială ale tuturor popoarelor ce s-au pective, asistență tehnică, cercetări
sînt dornice și hotărite să se
și proiectări executate in comun.
eliberat de sub dominația străină
bucure de libertatea dobîndită.
Industria și tehnologia românească
și este alături de noile state în efor
să-și valorifice bogățiile naționale turile lor pentru progres economic sint astăzi bine cunoscute în cele
și roadele muncii în interesul
și social, pentru lichidarea inechi mai diferite țări din Africa, Asia
propășirii proprii, să-și spună cutăților existente și instituirea unor și America Latină. In plus, cei
vîntul tn viața internațională, au raporturi interstatale noi. bazate pe peste 15 000 de ingineri, tehnicieni
și alți specialiști români care lu
fost apreciate de partidul nostru principiile egalității, respectului in
ca evenimente revoluționare de
crează în aceste țări, ca și cei peste
dependenței și suveranității națio18 000 de tineri
cea mai mare în
semnătate pen
veniți de pe me
tru întreaga is
ridianele lumii
torie a omenirii,
in curs de dez
PE
STINDARDUL
care au modifi
voltare care în
vață în România
cat considerabil
raportul de for
contribuie, fără
îndoială, la ate pe plan mon
PARTIDULUI :
dial în favoarea
profundarea le
găturilor
de
Păcii și pro
gresului social.
prietenie dintre
Simpatia și soli
popoarele noasdaritatea mani
....
obiective de luptă . tre.Partidul
’.'"Co
festate In per
munist Român
manentă de co
muniștii români
atribuie o în
în concordanță
fată de mișcările
semnătate deo
sebită conlucră
de eliberare na
rii pe arena in
țională, sprijinul
multilateral —
cu interesele vitale ternațională cu
conducerile de
politic, diploma
partid și de stat
tic și material —
din țările în
pe care partidul
ale
poporului
român
șl statul nostru
curs de dezvol
l-au acordat po
tare, din state
poarelor ce s-au
le nealiniate, in
ale întregii umanități vederea promo
ridicat la luptă
vării
telurilor
pentru cuceri
rea independen
comune ale pă
cii și colaboră
tei s-au trans
rii, progresului economio și social.
format, după ce acest ideal a fost nale, neamestecului în treburile in
Avind in vedere că cele mai multe
terne. avantajului reciproc.
atins, in solidaritate activă, militantă cu noile state care au pășit
„Ca tară socialistă și ca tară in state din lume — 119 din cele 166 —
sînt
țări în curs de dezvoltare, cuPe calea dezvoltării de sine stătăcurs de dezvoltare — arăta tovară
toare.
șul NICOLAE CEAUȘESCU — prinzind imensa majoritate a popu
România este legată de aceste țări lației globului, în opinia partidului
în acest spirit, P.C.R. a stabilit ca
prin aspirații comune spre progres nostru desfășurarea normală a vie
o orientare fundamentală a politi
și prosperitate, prin lupta pentru ții politice și economice mondiale
cii externe a României socialiste
este de neconceput fără a lua in
abolirea vechii politici de inechi
dezvoltarea intensă a relațiilor de
tate, pentru promovarea unor relații considerare existența, interesele și
prietenie, solidaritate militantă și
aspirațiile
acestor state. Partidul
noi, de egalitate intre state. De acolaborare multilaterală cu tarile
ceea inscriein relațiile noastre cu nostru relevă în permanență că
In curs de dezvoltare, cu tinerele
aceste țări, in cvasiunanimitatea loc
aceste țări în contextul luptei ge
state ce și-au cucerit independen
nerale pentru lichidarea subdezvol state mici și mijlocii, sint chemate
ța, țări unde trăiesc nu mai pu
să participe activ la intreaga viață
tării, împotriva politicii imperia
țin de două treimi din populația
liste, colonialiste și neocolonialiste, internațională, să-și spună cuvintul
lumii. în stabilirea acestei orien
in toate problemele care privesc
tări o importanță deosebită au avut pentru asigurarea dezvoltării libere,
destinele omenirii — tocmai în
independente a fiecărei națiuni".
Congresele al IX-lea, al XI-lea și
aceasta
constînd esența procesului
al XII-lea, ca și Conferințele Na
Corespunzător acestor poziții de
ționale ale partidului din iulie 1972 principiu. P.C.R., secretarul gene de democratizare a relațiilor inter
și decembrie 1977. care, ridicind pe
ral al partidului au desfășurat o naționale pe care epoca noastră îl
o treaptă superioară activitatea in
intensă activitate practică pentru reclamă cu insistență. In acest spi
ternațională a P.C.R., politica ex
asigurarea și adînclrea continuă a rit, România conlucrează activ cu
ternă a României socialiste, au pus
conlucrării cu statele in curs de țările în curs de dezvoltare în ca
un accent special pe relațiile de
dezvoltare, atît pe plan bilateral, drul O.N.U., al altor organisme și
largă colaborare cu noile state in
cit și multilateral. Intre Partidul organizații internaționale, in ve
dependente, cu toate țările în curs
Comunist Român șl partidele de derea afirmării și generalizării în
de dezvoltare. Iar Programul guvernămint progresiste și demo relațiile interstatale a noilor prin
cipii, a unei noi ordini economice și
P.C.R., documentul fundamental cratice din aceste state s-au sta
bilit și se consolidează continuu ra eticii internaționale, pentru edifi
care definește strategia generală și
orientările tactice ale politicii in
porturi de strinsă prietenie și largă carea, în concordanță cu aceste prin
cipii, a unei noi ordini economice și
terne și externe a partidului, subli
colaborare. P.C.R. întreține legături
niază : „Colaborarea strinsă cu
de colaborare și efectuează schim politice mondiale. Zeci și zeci de
rezoluții,
prezentate din inițiativa
aceste țări capătă o tot mai mare
buri de opinii și de experiență
conducerii partidului nostru, de
Însemnătate pentru progresul gene
cu partide de guvernămint, cu
România în Adunarea Generală a
ral al umanității, pentru instaura
alte partide și organizații progrerea unei ordini economice noi, echi
siste din țările in curs de dezvol- O.N.U., la UJJ.C.T.A.D., O.N.U.D.I.
tare. Cu multe dintre aceste partide și alte organisme sînt menite să pro
tabile, In viata internațională, pen
tru cauza destinderii și păcii în
și organizații, P.C.R. a realizat în moveze, în strinsă colaborare cu
toate țările în curs de dezvoltare, cu
țelegeri și a semnat documente co
lume".
mune, care aduc o valoroasă con țările nealiniate, cu toate statele lu
Așa cum se știe, un rol esențial
mii,
cauza independentei și suvera
tribuție la adînclrea prieteniei, so
In determinarea și traducerea tn
lidarității și colaborării dintre po nității naționale, a apărării păcii șl
viață a acestei orientări programa
porul român și popoarele din țările securității generale, trecerea la mă
tice revine secretarului general al
suri efective de dezarmare și alo
respective.
partidului, președintele Republicii,
carea fondurilor economisite în sco
Momente de referință șl pro
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care
fundă semnificație, contactele la ni puri de dezvoltare a țărilor rămase
are meritul de a fi elaborat, acțiovel înalt care au avut loc la Bucu în urmă, cooperarea internațională
nlnd pe un teren nedefrișat, o con
rești, precum șl tn timpul istorice în vederea lichidării subdezvoltării,
cepție temeinio fundamentată cu
lor itinerare întreprinse de tovară a decalajelor dintre state, progre
privire la rolul progresist al tarilor
șul Nicolae Ceaușescu tn țări din sul general al umanității.
in curs de dezvoltare în viața inter
Primirea României în „Grupul ce
Africa, Asia și America Latină
națională, la menirea lor ca factor
au determinat un curs mereu lor 77", precum și participarea ei în
ascendent
relațiilor
bilaterale. calitate de invitat la activitățile miș
important al luptei pentru pace și
Președintele României a * vizi cării de nealiniere, expresii ale so
independentă națională. Acest rol
tat peste 40 de țări în curs de lidarității și cooperării pe multiple
remarcabil al țărilor în curs de dez
și a primit pe pămîntul planuri între țările noastre, consti
voltare este determinat în mod ' dezvoltare
patriei noastre vizitele a 42 de con tuie totodată o recunoaștere a jus
obiectiv de preocupările lor pe plan
ducători din aceste țări. Nu vor teței și consecventei politicii externe
intern, îndreptate spre eliminarea
putea fi niciodată uitate primirea a partidului și statului nostru.
Potrivit orientărilor sale progra
structurilor anacronice și accele
plină de căldură, manifestațiile de
profundă simpatie, stimă și înaltă matice, partidul nostru — așa cum
rarea progresului economico-social.
a
declarat nu o dată secretarul său
care conducătorii și
prețuire pe
,
Apărute ca urmare a unor Îndelun
general — va milita cu toată consec
populația țărilor vizitate le-au făcut
gate lupte de eliberare națională,
secretarului general al partidului vența și în viitor pentru adîncirea
aceste state sînt vital interesate in
nostru, președintele României socia legăturilor de prietenie, solidaritate
abolirea politicii de dominație și
și colaborare cu tinerele state inde
liste. pe care l-au salutat ca pe un
dictat, a oricăror forme de colonia
pendente. cu toate țările în curs de
mare și devotat prieten, ca pe un
lism și neocolonialism. în consoli
militant neobosit pentru relații In dezvoltare, cu convingerea că aceas
ta corespunde în cel mai înalt grad
ternationale noi, bazate pe egalita
darea independentei politice cuceri
intereselor poporului român și ale
te, respect șl avantaj reciproc, pen
te. prin independentă eoonomică. in
popoarelor
din aceste state, cerințe
tru afirmarea dreptului tuturor na
instaurarea pe arena mondială a
lor primordiale ale păcii, înțelegerii
țiunilor de a fi deplin stăpine pe
unei politici noi. democratice, de
și colaborării internaționale, mersu
destinele lor. Prin semnarea de lui înainte al omenirii.
echitate și justiție, care să garan
tratate de prietenie și cooperare,
teze exercitarea dreptului inaliena\ bil al fiecărui popor de a fi deplin
prin adoptarea unui mare număr
Valentin PAUNESCU

SĂRBĂTOAREA

MANIFESTĂRI CONSACRATE GLORIOSULUI
JUBILEU AL P. C. R.

A

In diferite tărf ale lumii au loc noi manifestări dedicate împlinirii a
60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român, marilor realizări ale
României socialiste în toate domeniile de activitate, manifestări ce eviden
țiază rolul determinant al gindirii si activității tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, in opera de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate, in politica noastră externă de pace, colaborare,
securitate și independență. De asemenea. în paginile presei din diferite
țări continuă să fie inserate articole consacrate tării noastre.

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan,
Președinte al Consiliului Revoluționar,
Prim-ministru al Republicii Democratice Afganistan

KABUL
A treia aniversare a Zilei revoluției Republicii Democratice Afganistan
îmi oferă prilejul de a vă adresa cailde felicitări și urări de sănătate, de
pace și prosperitate poporului prieten afgan pe calea dezvoltării democratice
a țării.
Folosesc acest prilej pentru a-ml exprima convingerea că relațiile de
colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Democratic al
Poporului din Afganistan, conlucrarea dintre Republica Socialistă România
și Republica Democratică Afganistan se vor dezvolta și întări continuu, în
interesul popoarelor țărilor noastre, al cauzei generale a păcii, dezvoltării
independente, securității și înțelegerii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul afgan săr

bătorește, în aceste
zile, cea de-a treia aniversare a revoluției
democratice și popu
lare din 27 aprilie 1978,
care a marcat un mo
ment de cotitură in is
toria frămîntată a ță
rii sale. începutul unor
prefaceri economicosociale cu caracter în
noitor.
Stat situat in regiu
nea Asiei de sud, aco
lo unde lși dau intîlnire cele mai Înalte ma
sive muntoase din
lume, Afganistanul are
o suprafață de 655 000
kmp și o populație de
peste 18 milioane de
locuitori, din care cea
mai mare parte se ocupă cu agricultura. Această situație, expre
sie a rămînerii în
urmă economice moș
tenite de la trecut, a
determinat guvernul
țării — in cadrul
orientărilor
generala

PARIS 27 (Agerpres). — Ministe
rul francez al Afacerilor Interne a
dat publicității, luni, la Paris, un
comunicat cu privire la rezultatele
primului tur de scrutin al alegerilor
prezidențiale desfășurat duminică,
informează agenția France Presse.
(în comunicat nu sint incluse rezul
tatele din Polinezia și voturi ale
francezilor aflați în străinătate, ce
urmează a fi date publicității ul
terior).
Potrivit comunicatului, președin
tele Valery Giscard d’Estaing a ob
ținut 8 194 365 voturi (reprezentînd
28,27 la sută din sufragiile expri
mate), candidatul Partidului Socialist
Francez, Franțois Mitterrand —
7 499 954 (respectiv 25,87 la sută),
Jacques Chirac, primarul Parisului
(gaullist) — 5 206 367 voturi (17,96 la
sută), iar Georges Marchais. secre
tarul general al Partidului Comunist
Francez — 4 456 583 sufragii (15,37 la
sută). Restul de voturi au revenit
celorlalți șase candidați.
Pe listele electorale au fost Înscriși
36 332 651 alegători, dintre care s-au
prezentat la urne 29 471 879. Au fost
validate 28 981 713 voturi.
în urma acestor rezultate, întrucît
nici unul dintre candidați nu a obți
nut majoritatea absolută, potrivit
prevederilor legii electorale, la cel
de-al doilea tur de scrutin, progra
mat pentru 10 mai, vor participa
primii doi clasați : actualul pre
ședinte al Franței și candidatul
P.S.F. La viitorul tur de scrutin,
dintre cei doi candidați va fi ales in

★

în cadrul vizitei pe care o în
treprinde în Egipt, tovarășul George
Homoștean, ministrul de interne al
României, a avut o serie de întreve
deri cu membri ai guvernului, cu alte
oficialități politice egiptene.
Cu acest prilej s-au discutat pro
bleme privind colaborarea dintre cele
două țări si popoare. în lumina înțe
legerilor stabilite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor dintre președinții
Nicolae Ceaușescu si Anwar El
Sadat.

Președintele Kim Ir Sen despre propunerea privind crearea
Republicii Confederale Democrate Koryo

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).
— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite au fost date publicității
textele unor scrisori adresate secre
tarului general al O.N.U.. Kurt
Waldheim, de către observatorul per
manent la Națiunile Unite al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei.
Zehdi Labib Terzi, informează agen
ția U.P.I. în aceste documente, se
cretarului general al O.N.U. i se cere
să intervină pentru a pune capăt
acțiunilor agresive ale Israelului în
sudul Libanului. Se precizează. în
context, că bombardamentele aeriene
și de artilerie executate de forțele
israeliene au drept obiectiv elimina
rea populației palestiniene aflate în
sudul Libanului, arată agenția.

constă în realizarea marii unități a
întregii națiuni. In context, este re
liefată necesitatea de a se tine sea
ma. înainte de toate, de interesele
comune și de a subordona totul cau
zei sacre a reunificării naționale. Nu
credem că deosebirile de ordin ideo
logic. sistem social și convingeri re
ligioase pot constitui. în vreun fel.
un obstacol în calea unității — a
arătat Kim Ir Sen. El s-a referit,
apoi, la necesitatea înlocuirii acor
dului de armistițiu din Coreea cu un
acord de pace și a retragerii, cit mal
curind posibil, a tuturor trupelor
americane din Coreea de sud.

AGENȚIILE DE PRESA

pe scurt

APEL LA ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR. La Geneva au luat
sfîrșit lucrările celei de-a patra reuniuni a Comisiei independente pentru
dezarmare si problemele securității, condusă de fostul premier suedez Olof
Palme. Au participat oameni de știință, oameni politici și activiști pe tărim
obștesc din mai multe țări ale lumii. Au fost discutate probleme privind
încetarea cursei înarmărilor, in primul rind a celei nucleare. Comisia a
adoptat o declarație in care este subliniată Importanta începerii neinlirziate de tratative privind limitarea armamentului racheto-nuclear cu rază
medie de acțiune in Europa.

CONVORBIRI ROMĂNO-SOVIETICE. G. I. Marciuk, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al
Uniunii Sovietice, președintele Co
mitetului de stat pentru stiintă si
tehnică, a avut o întrevedere cu
Gheorghe Mihoc. președintele Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia. care a făcut o vizită în U.R.S.S,

L“

în cuvîntul rostit la încheierea lu
crărilor congresului, secretarul gene
ral al P.S.I, a confirmat angajamen
tele actuale ale socialiștilor in gu
vernul de coaliție, alături de demociat-creștini, socialist-democratic! și
republicani, și s-a pronunțat pentru
un dialog cu Partidul Comunist Ita
lian, cu forțele democratice de
stingă.
Partidul Comunist Român a fost
reprezentat de o delegație condusă
de tovarășul Petru Enache. membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Rezultatele primului tur de scrutin
al alegerilor prezidențiale din franța- -

In consens cu interesele națiunii
coreene
■

BEIRUT 27 (Agerpres). Bilanțul
victimelor în rîndul populației civile
ca urmare a raidurilor întreprinse
duminică de avioane militare israeliene asupra regiunii Saida se ridică
la 22 de morți și peste 30 de răniți —
informează agenția France Presse.

cut, România a mani
festat întotdeauna sen
timente de simpatie
față de aspirațiile de
libertate și progres ale
poporului afgan. între
România și Afganistan
s-au statornicit relații
prietenești, întemeiate
pe principiile indepen-^
denței și suveranității
naționale, egalității în
drepturi și avantajului
reciproc — principii
care constituie o bază
rodnică pentru extin
derea relațiilor reci
proce.
Apreciind pozitiv dez
voltarea în continuare
a raporturilor românoafgane, poporul nostru
nutrește convingerea,
împărtășită de poporul
Afganistanului, că un
asemenea curs este în
folosul și spre binele
reciproc, mareînd, tot
odată, un aport la cau
za păcii, Înțelegerii și
colaborării in lume.

Bettino Craxl a fost reales secretar general

ROMA 27 (Agerpres). — La Pa
lermo s-au Încheiat lucrările celui
de-al 42-lea Congres al Partidului
Socialist Italian, care l-a reales pe
Bettino Craxi în funcția de secretar
general al P.S.I. Pentru prima oară
in istoria partidului, secretarul gene
ral a fost ales direct, in plenul con
gresului. și nu de către conducerea
P.S.L Mandatul său este pe o peri
oadă de trei ani. A fost ales, de ase
menea. noul Comitet Central al P.S.I.,
care urmează să se întrunească in
viitoarele două «ăptămini. Delegații
la congres au aprobat patru rezo
luții politice — informează agenția
A.N.S.A.

solutionarea pe cale politică a con
flictului din Orientul Mijlociu, în ve
derea realizării unei păci juste și
trainice in această zonă a lumii.
La primire au fost prezenți Moha
med Nabawi Ismail, viceprim-ministru si ministru de interne al R. A.
Egipt, și Ion Iosefide, ambasadorul
României în Egipt.

Situația din Liban

privind transformările
sociale
înnoitoare,
progresiste — să acorde o atenție deose
bită transformării vie
ții satelor, printre mă
surile luate numărindu-se inițierea refor
mei agrare și crearea
de cooperative. Au
fost, de asemenea, în
treprinse acțiuni în ve
derea valorificării re
surselor naturale, ex
tinderii sectorului in
dustrial, lichidării neștiinței de carte. Ast
fel, planul de dezvol
tare a economiei na
ționale pe perioada
1979—1984, care pune
accentul pe extinderea
diferitelor ramuri in
dustriale, prevede dez
voltarea sectorului de
prelucrare a produse
lor textile, exploatarea
gazelor naturale, con
struirea unor fabrici
de ciment și alimenta
re ș.a.
Așa cum este cunos

încheierea Congresului Partidului
Socialist Italian

Președintele Egiptului l-a primit
pe ministrul de interne al României

PHENIAN 27 (Agerpres). — Răspunzînd Întrebărilor agenției China
Nouă, președintele R.P.D. Coreene,
Kim Ir Sen. referindu-se la proble
ma reunificării Coreei a arătat că
propunerea privind crearea Republi
cii Confederale Democrate Koryo —
avansată la Congresul al VI-lea al
Partidului Muncii din Coreea — re
flectă interesele și aspirațiile funda
mentale ale națiunii coreene și tine
seama de interesele celor două zone,
ale Nordului și Sudului. Pentru a
transpune in viată, cit mai curind
posibil, propunerea privind crearea
Republicii Confederale Democrate
Koryo, lucrul cel mai important

REPUBLICII DEMOCRATICE AFGANISTAN

Tovarășului BABRAK KARMAL

La clubul presei din RAWALPINDI
La Universitatea din capitala ZAM(PAKISTAN) a avut loc ceremonia
BIEI, LUSAKA, a avut loc deschide
donării lucrărilor din ciclul „Gîndirea expoziției de fotografii în cu
rea social-politică a președintelui
lori „Imagini din România". Uni
României. Nicolae CeaușeScu", tra
versității din capitala Zambiei l-a
duse în limba Urdu. A luat cuvîntul
fost donat un set de cărți românești,
Shorish Malik, președintele clubului
incluzînd lucrări ale tovarășului
presei, redactorul-șef al cotidianului
Nicolae Ceaușescu.
de limba urdu „Jang", care, după ce
La Centrul cultural „Atatiirk" din
a exprimat mulțumiri pentru valo
ISTANBUL a avut loc vernisajul ex
roasele lucrări donate, a subliniat :
poziției de fotografii „România azi",
„In Pakistan este bine cunoscută
ce înfățișează principalele realizări în
politica externă Pe care România,
opera de făurire a societății socia
sub conducerea dinamică si înțeleap
liste multilateral dezvoltate în tara
tă a președintelui Nicolae Ceaușescu,
noastră, obținute sub conducerea
P.C.R., a președintelui Nicolae
personalitate proeminentă a vieții in
Ceaușescu.
ternaționale contemporane, o promo
vează de aproape două decenii, poli
Ambasada română din ROMA a do
tică ce vizează ca in raporturile din
nat Institutului „Palmiro Togliatti"
tre state să fie întronate principiile
un important set de cărți românești,
cuprinzind volume dedicate operei și
respectării independentei si suvera
personalității președintelui Republi
nității naționale, egalității si echi
cii
Socialiste România, tovarășul
tății, excluderii forței și amenințării
Nicolae Ceaușescu. apărute în Ita
cu folosirea forței, a dreptului fiecă
lia si in alte țâri, precum și lucrări
rui popor de a-și hotărî singur soar
cu caracter istoric, social-politic etc.
ta". Vorbitorul a evidențiat că mem
La MONS (BELGIA) a avut loc o
brii clubului, masele largi de cititori
masă rotundă consacrată prospectă
își exprimă profundul interes pen
rii posibilităților de dezvoltare a re
tru opera și activitatea multilaterală
lațiilor economice româno-belgiene,
pe
care
președintele
Nicolae
în cuvintul său. guvernatorul pro
Ceaușescu o desfășoară spre binele
vinciei Hainaut. Emile Vaes. a re
poporului român, al cauzei păcii și
liefat că „locuitorii acestei provin
securității, pentru instaurarea unei
cii au avut plăcerea și onoarea de
noi ordini economice internaționale.
a primi pe președintele Republicii So
La sediul Asociației socio-culturacialiste
România. Nicolae Ceaușescu,
le a bazinului mediteranean din
cu prilejul vizitei oficiale efectuate
CASABLANCA (MAROC) a fost des
în Belgia în 1972". Vorbitorul a sub
chisă o expoziție de carte româ
liniat că vizita in Belgia a șefului
nească. La loc de frunte sint expu
statului român a dat un puternic im
se operele tovarășului
Nicolae
puls contactelor economice dintre cele
Ceaușescu. secretar general al Parti
două țări si s-a referit apoi la reali
dului Comunist Român, președintele
zările
poporului român și la poten
Republicii Socialiste România, care
țialul economiei românești
se bucură de un deosebit interes.
La ambasada României de la
In saloanele ambasadei române
WASHINGTON a avut loc o reu
din BRASILIA a fost organizată ex
niune la care au participat cursant!
poziția de fotografii „România azi"
de la cercuri superioare de politică
Si a avut loc o întilnire cu directorii
externă
organizate de „Smithsonian
principalelor cotidiane braziliene. în
Institution", prestigioasă instituție
cadrul căreia ambasadorul român,
științifică americană. în acest cadru
Nicolae Ghenea, a înfățișat realiză
Eugen Popa. însărcinat cu afaceri
rile României în anii construcției, so
a.i. al tării noastre în S.U.A.. a re
cialismului. relevînd contribuția fun
levat realizările obținute de poporul
damentală a secretarului general al
român sub conducerea P.C.R. în toa
partidului, președintele tării, la ela
te domeniile de activitate, a eviden
borarea și înfăptuirea politicii noas
țiat rolul primordial al președinte
tre interne și externe.
lui Nicolae Ceaușescu in elaborarea
Cotidianul mexican „EL HERALsi transpunerea in viață a politicii
DO DE MEXICO" a publicat un am
interne si externe a țării noastre, tn
plu articol intitulat „Petrochimia ro
promovarea raporturilor românomânească a cunoscut o dezvoltare
americane.
rapidă in ultimii 15 ani". în care, foLa muzeul de artă din orașul HYlosindu-se date și cifre comparative,
VINKAA (FINLANDA) a avut loc
sint relevate succesele obținute de avernisajul expoziției de pictură, gra
ceastă ramură a economiei noastre
fică și sculptură a artiștilor plastici
naționale. Ziarul subliniază că „O con
bunedoreni. La deschiderea expozi
tribuție de seamă la dezvoltarea chi
ției au luat parte Pentti Kanerva,
miei în România o are academician
președintele Consiliului municipal
doctor inginer Elena Ceausescu, om ‘ din Hyvinkaa. Olavi Suomela, vice
de știință de faimă mondială, a că
președinte al Asociației artiștilor
rei operă In acest domeniu, tradusă
plastid, o delegație de artiști plas
In diferite limbi, se bucură de mare
tici români, un numeros public.
apreciere In întreaga lume".
(Agerpres)

CAIRO. — La 26 aprilie, președin
tele Anwar El Sadat a primit pe
tovarășul George Homoștean. minis
trul de interne al României, care
face o vizită în Egipt.
Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. președintele
Republicii Socialiste România, a fost
transmis președintelui Egiptului un
cald mesaj de salut, împreună cu cele
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de progres și bunăsta
re pentru poporul egiptean prieten.
Mulțumind, președintele Anwar El
Sadat a transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu un mesaj cordial, urări de
sănătate și fericire personală, iar
poporului român prieten succese tot
mai mari în edificarea patriei sale
moderne. în același timp, el a dat o
înaltă apreciere politicii externe a
României, contribuției președintelui
Nicolae Ceaușescu la promovarea
păcii și înțelegerii intre popoare, la

NAȚIONALĂ

Cu acest prilej au fost discutate
orobleme privind dezvoltarea cola
borării științifice dintre cele două
țări.

PARTIDUL COMUNIST JAPO
NEZ șl-a întărit recent poziția și
prezenta în organele administra
tive locale din această tară. în
cadrul unor alegeri parțiale desfă

funcția supremă a statului cel care
va obține cel mai mare număr de
voturi.
într-o declarație de presă, pre
ședintele Valery Giscard d’Estaing
a menționat că-și va începe imediat
campania pentru cel de-al doilea tur
de scrutin, axată pe următoarele
teme : „O societate a libertăților și
responsabilităților, o societate mai
dreaptă și mai unită, o națiune pu
ternică și pașnică și o societate a
speranței pentru Franța".
Candidatul P.S.F., Franțois Mit
terrand, a adresat electoratului ape
lul ca „nimeni să nu-și slăbească
eforturile". „La 10 mai — a spus el
— va fi ziua victoriei pentru forțele
tinere, ale înnoirii și progresului".
Candidatul gaullist, Jacques Chirac,
a anunțat că la cel de-al doilea tur
de scrutin va vota în favoarea pre
ședintelui d’Estaing. Precizînd însă
că aceasta este o opțiune personală,
el a lansat delegaților săi apelul ca
fiecare să voteze după cum îi dic
tează propria conștiință.
Secretarul general al P.C.F.,
Georges Marchais, a declarat că
C.C. al P.C.F. se va reuni marți
pentru a adopta hotăririle corespun
zătoare în vederea celui de-al doilea
tur de scrutin. Marchais a subliniat
că la al doilea tur de scrutin comu
niștii „vor continua aceeași luptă pe
care o desfășoară de la începutul
campaniei". Nu este vorba — a sub
liniat el — ca partidul să-și modi
fice linia politică stabilită la ulti
mele două congrese.

n

șurate în 15 localități, in consiliile
municipale au fost aleși 22 de deputați dintre candidații P.C. Japo
nez.
VIZITA. Luni a sosit la Moscova
Intr-o vizită oficială de prietenie,
colonelul Moammer El Geddafi.
conducătorul Marii Revoluții de la
1 Septembrie din Jamahiria Arabă
Libiană Populară Socialistă. După
cum informează agenția T.A.S.S.. in
aceeași zi. la Kremlin au început
convorbirile între Moammer El
Geddafi și Leonid Brejnev. secretar
general al C.C. al P.C.U.S.. pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

INTERPRETUL ROLULUI LUI
JOCK EWING în serialul de tele
viziune „Dallas", actorul american
Jim Davis, a încetat din viață, du
minică. la locuința sa din Los An
geles, in vîrstă de 65 de ani. Nu a
fost precizată cauza decesului, care
s-a produs in somn.
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