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FIECARE OBIECTIV DE INVESTIȚII
DIN PLANUL PE ACEST AN
-ÎN FUNCȚIUNE LA TERMEN!
Profund atașat politicii partidului
ți statului nostru, acționind cu abne
gație și dăruire exemplară, puterni
cul detașament al constructorilor
țării, asemenea, tuturor oamenilor
muncii din celelalte sectoare de acti
vitate, a intimpinat gloriosul jubileu
al partidului nostru cu noi și im
portante realizări. In primele patru
luni, constructorii și montorii au pus
in funcțiune 98 de obiective și capa
cități productive importante, dintre
care 19 înainte de termen. Pe alte
șantiere, stadiul și ritmul lucră
rilor dau incă de pe acum certi
tudinea finalizării și intrării lor
rapide în circuitul economic. înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor de o
deosebită complexitate și mare res
ponsabilitate profesională și politică
ce revin constructorilor și montorilor,
și în primul rînd punerea în func
țiune a obiectivelor și capacităților
planificate pentru acest an, ridică
exigențe cu totul deosebite.
în lumina orientărilor și sarcini
lor formulate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, prin planul pe 1981 s-a
stabilit concentrarea forțelor pe un
număr restrins de obiective, pentru
a se asigura intrarea in producție a
tot ceea ce s-a prevăzut pentru acest
an. De aci decurge cerința majoră
ca fiecare din obiectivele de inves
tiții planificate să fie gata la terme
nul stabilit sau chiar mai devreme
și să producă din plin. Aceasta este
nu numai o sarcină economică de.
prim ordin pusă de partid în fața
constructorilor și montorilor, a tutu
ror factorilor cu răspunderi în reali
zarea noilor capacități de producție,
ci însăși rațiunea profundă a mari
lor eforturi de investiții pe care le
face statul, societatea noastră ! Pe
această bază crește potențialul eco
nomic al țării, sporește avuția națio
nală și se asigură astfel noi posibi
lități pentru ridicarea bunăstării în
tregului nosMu popor.
Este o sarcină de mare răspundere
care trebuie bine înțeleasă de fiecare
lucrător — de la muncitor, maistru,
șef de echipă pînă la șeful de șantier
— și. in acest scop, organizațiile de
partid au datoria să desfășoare zi
de zi, in mijlocul formațiilor de lu
cru, o intensă muncă politico-educativâ pentru crearea climatului de or
dine și disciplină în muncă, de de

plină responsabilitate față de reali
zarea la termen a obiectivelor și ca
pacităților de producție stabilite să
producă în acest an.
Nu vom stărui asupra succeselor
de pină acum, asupra lungului șir
de obiective predate și intrate în
producție, ele sînt cunoscute și ofe
ră o premisă solidă obținerii unor
bune rezultate și în continuare. Re
ținem însă numai trăsătura caracte
ristică a activității desfășurate pe
asemenea șantiere : ritm de lucru
intens, în creștere de la o zi la alta,
calitate ireproșabilă a lucrărilor —
susținute de măsuri ample și hotărite pentru asigurarea integrală a
forței de muncă și utilajelor de
construcții, pentru buna aprovizio
nare cu materiale, pentru întronarea
unui climat exigent de ordine și
disciplină la fiecare punct de lucru.
Rezultatele obținute in perioada
care a trecut din acest an în dome
niul investițiilor, bune în ansamblu,
sint insă inegale de la un șantier
sau altul. Explicația ? Nivelul scă
zut de organizare a activității con
structorilor, carențe în colaborarea
acestora cu montorii și beneficia
rii, întîrzieri in . livrarea unor ma
șini și utilaje tehnologică. Noile
fabrici de zahăr de la Arad, Calafat,
Zimnicea și Ianca. o serie de insta
lații din cadrul combinatelor petro
chimice Borzești, Timișoara și Teleajen, de noi capacități de pe platfor
mele industriale din Zalău și Sucea
va sînt numai cîteva exemple de
șantiere care reclamă neîntîrziat eforturi susținute, bine organizate, o
mobilizare exemplară a forțelor umane și mijloacelor tehnice pentru
realizarea și terminarea la timp a'
lucrărilor.
Dacă ținem seama de faptul că
stocul de utilaje de pe unele șantie
re din industria chimică, în specia1
pe platformele petrochimice de la
Giurgiu și Năvodari, platformele in
dustriale de la Craiova și Dej, din
metalurgie, economia forestieră și in
dustria materialelor de construcții, se
menține in prezent ridicat, și că de
montarea lor rapidă depinde intrarea
în producție a unui important număr
de obiective de investiții, reiese lim
pede direcția prioritară de acțiune
pentru fiecare din zilele și săptămînile următoare : concentrarea ener
gică a forțelor pentru urgentarea

Semnături
în cartea
muncii

montării tuturor utilajelor. Nu tre
buie nici un moment omisă răspun
derea care revine constructorilor, obligația lor primordială de a crea
grabnic fronturile de montaj cores
punzătoare.
Organizarea rațională a întregii
activități de construcții și moutaj
este condiția principală în reușita
eforturilor pentru recuperarea unor
întîrzieri și finalizarea in ritmuri
rapide a lucrărilor. Iaiă de ce. con
comitent cu introducerea lucrului in
mai multe schimburi și in schim
buri prelungite, perspectiva fiecărei
zile de lucru se cere precizată de Ia
primul pînă la ultimul amănunt,
sarcinile și răspunderile bine defini
te. condițiile tehnico-materiale asi
gurate in totalitate, astfel încit mun
ca să se desfășoare in ritm susținut,
iar realizările efective să se ridice
și chiar să depășească nivelul pre
vederilor din graficele de execuție.
Nu există, desigur, rețete universal
Valabile privind măsurile tehnicoorganizatorice ce trebuie adoptate
pe un șantier sau altul, știut fiind
că fiecare din ele este confruntat
cu problemele sale specifice. Totuși,
pe multe șantiere, printre care cele
ale noilor capacități de la Combina
tul petrochimic Brazi, intreprinderile de anvelope Florești,' de articole
tehnice din cauciuc Tg. Jiu, chimice
Rîșnov și altele, se cer reanalizate
și luate cu hotărîre în calcul rezer
vele însemnate de capacitate ..as
cunse" în numărul ridicat de oreom irosite pină acum din diferite
motive, in lipsa de sincronizare între
eforturile constructorilor și monto
rilor, in indisciplină sau cazurile de
proastă gospodărire a materialelor'
și utilajelor de construcții.
Fiecare zi are o valoare Inesti
mabilă, ea trebuie folosită din plin
pentru a se obține maximum de Re
zultate de către constructori și mon
turi. Accelerarea ritmului de lucru
la noile obiective de investiții pre
văzute să intre în producție in aceU
an -depinde nemijlocit de creșterea
răspunderii individuale și colective
în rindul lucrătorilor pe șantiere,
de cultivarea unei atitudini înaintate
față de muncă, adică de eficiența cu
care este desfășurată o vie și intensă
muncă politico-educativă de organi
zațiile de partid.

La întreprinderea de mașini
grele din Capitală aveam in fată
(sau, mai bine zis, eu mă aflam
in fata ei) o instalație automată
de mărimea unui bloc cu trei
etaje, un mastodont care pre
lucra un rotor de optsprezece
metri, lungime și care, 'împreună
cu paletele sale, urma să plece
la Reșița, unde trebuia să i se
fixeze carcasa și statorul, iar
de acolo la Craiova, la „Electroputere", unde avea să i se
„împletească" firele electrice,
ca apoi, după finisarea unei
probe in acel uimitor „labora
tor de cercetare, creație și pro
ducție", in stare să determine
descărcări de forța unui fulger,
să meargă la destinația lui de
finitivă. Mișcindu-se pe căi
trasate și urmărite asemenea
drumului unui avion, sint și
acum sigur că dacă aș fi fost

însemnări de
Vasile BARAN
în aceeași clipă la una dintre
hidrocentralele de pe Olt sau de
pe Someș, sau de pe Lotru aș fi
putut nota nerăbdarea cu care
constructorii iși și trecuseră prin
tre importantele lor eveni
mente sosirea uriașei piese :
„Noi sintem acum în așteptarea
rotorului".
$i tot așa se petrece cu toate
produsele. Cind la un magazin
de aparate de radio și televizoa
re se așteaptă sosirea ultimului
tip de televizor românesc ne
glndim că la nașterea lui au con
tribuit „Electronica", întreprin
derea de niese radio și semicon
ductor! Băneasa, Întreprinderea
de cinescoape... Iar dacă ne
aflăm intr-un magazin de încăl
țăminte cetind noul model de
pantof de vară și încercăm să ne
imaginăm un drum al său pină
la noi, -vom vedea că elegantul
produs iși are capătul la un sec
tor zootehnic, trecind apoi pe la
tăbăcărie și pe la fabrica de
încălțăminte, unde muncesc se
meni de-ai noștri, unde există
un plan, unde scopul este să se
traducă in viată acest plan. Sînt
mărfuri la care concură zeci și
zeci de întreprinderi, unele atît
de specializate, incit nu produc
decit cîteva sortimente sau
numai unul singur — firul pen
tru țesut, de pildă — dar de care
depinde bunul mers al întregii
noastre industrii textile.
Și fiindcă a venit vorba, nu de
mult, la Călărași, inginerul-șef
al întreprinderii de confecții,
Iile Fircă, îmi povestea despre o
invenție pe care eu n-am cum
s-o descriu aici decit ca fiind
extraordinară, rivnită și de spe
cialiști de) peste hotare, iar ală
turi, la Combinatul de celuloză
și hârtie, directorul tehnic, ingi
nerul Leonard Munteanu, îmi
vorbea de ceva asemănător, și
eu i-am întrebat cine sint auto
rii și ei mi-au răspuns : sint
mai mulți, sint chiar colective
întregi, dacă vreți vă dăm. nume
de la muncitori la ingineri și
de la ingineri la muncitori, dar
sint mulți — iar alături, la coin-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Rbmân, a primit, joi, pe tovarășul
Leetoraj Chundramun, președintele
Partidului Comunist din Mauritius,
care, la invitația Comitetului Cen
tral al P.C.R., face o vizită in țara
noastră.
La întrevedere a participat tova
rășul Ion Coman, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.
în numele Partidului Comunist din
Mauritius și al său personal, tova
rășul Leetoraj Chundramun a adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu
cele mai calde salutări și felicitări cu
ocazia celei de-a 60-a aniversări a
făuririi Partidului Comunist Român,
subliniind, totodată, importanța deo
sebită a ideilor cuprinse în expune
rea făcută de secretarul general al
partidului cu prilejul acestui glorios
jubileu. Oaspetele a dat o înaltă
apreciere succeselor remarcabile ob

ținute de poporul român sub condu
cerea P.C.R., a secretarului său ge
neral în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, activi
tății desfășurate de România so
cialistă, de președintele Nicolae
Ceaușescu pe arena internațională
pentru triumful cauzei păcii, inde
pendenței, colaborării și înțelegerii
intre națiuni.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a adresat un călduros
salut tovarășului Leetoraj Chun
dramun, conducerii Partidului Co
munist din Mauritius, împreună cu
urări de succes în activitatea pe care
o desfășoară.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Leetoraj Chundramun și-au expri
mat satisfacția față de evoluția as
cendentă a raporturilor de prietenie
și colaborare statornicite între Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Mauritius, precum și hotărirea de a acționa in continuare

pentru adîncirea acestor raporturi in
interesul și spre binele celor două
partide, țări și popoare, al cauzei
păcii și progresului general.
A fost reafirmată dorința celor
două partide de a acționa și în viitor
pentru întărirea și dezvoltarea cola
borării și solidarității partidelor co
muniste și muncitorești, pe baza
principiilor egalității depline in
drepturi, respectării reciproce a au
tonomiei, a dreptului fiecărui partid
de a-și stabili propria linie politică,
strategia și tactica revoluționară, in
conformitate cu realitățile și condi
țiile specifice din fiecare țară.
S-a subliniat necesitatea intensifi
cării luptei forțelor progresiste, antiimperialiste pentru progres social,
pentru destindere, independență și
pace în lume.
întrevederea s-a desfășurat intr-o
atmosferă tovărășească, de caldă
prietenie.

în cronica întrecerii, importante realizări
MUREȘ:

Peste

preve

deri — produse utile
economiei naționale
Desfășurind larg Întrecerea socia
listă și aplicînd în practică indica
țiile date de secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cu prilejul vizitei de
lucru in județul Mureș, oamenii
muncii din industria județului —
români, maghiari, germani — au
obținut succese deosebite In mo
dernizarea fluxurilor tehnologice și
valorificarea superioară a resurse
lor de care dispun. Ca urmare, de
la începutul anului și pînă în pre
zent, ei au realizat peste prevederi
41 kilometri conductori electrici
izolați, 509 tone antidăunători,
2 442 metri cubi prefabricate din
beton armat, 189 000 metri pătrați
geamuri trase, 550 tone îngrășămin
te cu fosfor, 114 tone produse pre
lucrate din mase plastice, însem
nate cantități de utilaje pentru ex
ploatarea lemnului, utilaje meta
lurgice, cărămizi și blocuri ceramice,
precum și alte produse necesare
economiei naționale.
(Gheorghe
Giurgiu).

BRAȘOV : Economii de
energie

electrică

Acționind cu mai multă fer
mitate pentru gospodărirea judi
cioasă a energiei elctrice, oamenii
muncii din județul Brașov au reu
șit să economisească, de la începu
tul anului, o cantitate de peste
11 milioane kilowați-oră. Circa 90
la sută din această economie s-a
realizat prin reducerea consumuri
lor tehnologice și diminuarea con

sumului propriu tehnologic din re
țele. Cele mai importante rezultate
au fost obținute de întreprinderea
de celuloză șl hîrtie din Zărnești,
Regionala Căilor Ferate Brașov, în
treprinderea de rețele electrice,
Combinatul de lianți Hoghiz, între
prinderea „Colorom" Codlea șt
Combinatul chimic din orașul Vic
toria. (Nicolae Mocanu).

DÎMBOVIȚA:

Noi

pro

dus la creșterea productivității
muncii cu 16 la sută față de plan.
Pe această cale, brigăzile care lu
crează in sectoarele Vernești, Leorda și Lumina au scos ,1a suprafață,
peste prevederile planului, 3 000
tone de cărbune de bună calitate.
De la începutul anului și pină
acum, minerii de pe Valea Trotușului au realizat o producție-marfă
suplimentară în valoare de 4,5 mi
lioane lei. (Gheorghe Baltă).

duse introduse în fabri
cație

IAȘI: Planul la export

în acest an, in unitățile indus
triale ale județului Dîmbovița au
fost asimilate în fabricație un în
semnat număr de produse noi și
s-a extins acțiunea de reproiectare
a celor existente. Au fost realizate,
între altele, 5 tipuri noi de aparataj electric pentru instalații de
joasă tensiune, două tipuri de
lămpi electrice speciale, table și
benzi laminate la rece din oțel
inoxidabil și din oțel carbon, pre
cum și noi tipuri de țesături și
mobilă. Ponderea produselor noi și
reproiectate în totalul producțieimarfă a județului se ridică în pe
rioada care a trecut din acest an
la peste 14 la sută. (Gheorghe
Manea).

Colectivul de la Combinatul da
utilaj greu din Iași a îndeplinit
planul la export pe 5 luni cu mai
bine de două decade înainte de ter
men. Succesul s-a înregistrat ca
urmare a realizării în avans a
unor utilaje pentru Industria chi
mică solicitate la export. (Manole
Corcaci).

BACĂU: Cărbune mai
mult, de bună calitate
Hotărîți să dea patriei tot -mai
mult cărbune, minerii din bazinul
Comănești au concentrat producția
în panouri mari, au introdus noi
mașini și utilaje perfecționate, au
mecanizat operațiile de manipulare
și transport — acțiuni care au con

pe 5 luni îndeplinit

SLOBOZIA : Au început
lucrările de termoficare
a municipiului
Au fost declanșate lucrările la
primul tronson al sistemului de
termoficare a municipiului Slobo
zia. în prezent, colectivul de mun
citori și ingineri din cadrul șantie
rului Trustului de montaj utilaj
chimic București execută montarea
conductei principale cu un diame
tru de 700 mm. Prin această con
ductă se va asigura racordul cen
tralelor termice din municipiu cu
sursa principală de agent termic,
provenit de la Combinatul de în
grășăminte chimice Slobozia. (M.
Vișoiu),

(Continuarc in pag. a V-a)

In cadrul întreprinderii „Oțelinox" din Tîrgoviște a intrat
recent în funcțiune laminorul de
profile mici și sirmă. In foto
grafie : aspect din camera de
comandă

Foto : S. Cristian

DEMNITATEA ARTEI NOASTRE SOCIALISTE
împărtășesc părerea ace
lora care susțin că scriito
rului îi șade mai bine să
ser,ie texte literare decit să
formuleze verdicte cu pri
vire la o relație atît de
complexă și nu îndeajuns
cercetată cum este aceea
dintre realitate — autor —
carte — cititor. Precauția
nu derivă doar din faptul
că psihosociologie dispune
astăzi de un instrumentar
mai potrivit pentru eluci
darea problemei decit pot
fi proverbialele antene ale
scriitorului, ci și dintr-un
adevăr recunoscut, după
care omul condeiului nu
poate privi lumea cu o gla
cială neutralitate, cu atit
mai puțin, dacă este vorba
de însăși existența sa de
creator. In loc de cifre computerizabile el adună, cind
vrea și cind nu vrea, im
presii necomputerizabile șl
iși elaborează — tot ca
scriitor — o anumită păre
re. Nu intimplător se spune
că un măturător, la începu
tul unei străzi, n-ar avea
ochi pentru arhitectura deo
sebită a caselor înșiruite,
iar un arhitect, stînd în același loc, n-ar avea ochi
pentru numărul frunzelor
de măturat. Bineînțeles >eă
această comparație ca ori
care alta șchioapătă, poate
astă dată mai mult

chiar ; dar mie personal, de
exemplu, nu mi-ar plăcea
să măninc piine coaptă
după legitățile literare,
după cum nu aș vrea nici
să citesc romane scrise
după legitățile coacerii de
piine.
Spre norocul societății și
al literaturii asemenea con

clanșînd la rindul ei adevă
rate mutații în gtndirea și
fapta milioanelor de oa
meni. Iată de ce consider că
s-a schimbat intr-adevăr
ceva in relația : realitate —
autor — carte — cititor, și
că ceea ce ne place să nu
mim „o calitate nouă“ poate
fi urmărit pînă în ramifi-

organică și, deci, și mai pro
ductivă dintre socialism și
democrație.
Aceste rinduri nepropunîndu-și să suplinească o
cercetare, oricînd de mare
utilitate, a receptării opere
lor literare azi și aici, n-am
să înșirui toate elementele
democratizării culturii, în-

Democratizarea culturii
fuzii (ca multe altele) au
dispărut de mult, cedînd
locul unei înțelegeri pe cit
de diferențiate pe atît de
democratice. Literatura și-a
dobindit în bună parte
mult visata înrîurire asupra
conștiințelor, și anume
exact in măsura in care n-a
mai vrut să suplinească
realitatea ; exact in măsură
in care realitatea insăși i-a
venit în intimpinare, schimbîndu-se și transformindu-se, ba schimbîndu-i și
pe acei care au acționat cu
mîinile și cu mințile lor
asupra ei ; exact în măsura
în care democrația noastră
socialistă și-a croit drumul
de la o afirmare în general
la practica de zi cu zi, de-

de Franz STORCH
cațiile cele mai fine ale acestui raport. Departe de
mine să confund un proces
atît de complex și în multe
privințe atît de anevoios cu
rezultatele sale năzuite, dar
nu pot să nu subliniez o
cucerire
dobîndită
sub
conducerea partidului pe
care o consider de-a dreptul
fundamentală, deoarece de
ea sînt legate intr-un mod
sau altul toate celelalte, ba
•chiar și cele viitoare : mă
refer la Întinerirea structu
rilor societății și odată cu
aceasta la acea legătură mai

cepînd cu roadele invățămintului și terminînd cu
larga participare la creația
însăși ; n-am să mă refer
nici la cerințele și efectele
modernizării muncii sau la
racordarea locurilor mai
izolate la circuitul economic
și cultural ; vreau să amin
tesc doar adevărul, pe cit
de simplu pe atît de măreț,
după care schimbările pe-trecute în intimitatea rela
ției libertate și responsabi
litate socială au adus odată
cu un alt fel de participare
și un alt fel de cititor. Cel
care s-a deprins cu mînuirea condeiului nu poate de
cit să se bucure de faptul
că manuscrisul devenit car

te este receptat intr-un
context mai larg de crea
tivitate care înnobilează
orice muncă, fie fizică sau
intelectuală, fie ea concen
trată asupra unei turbine
prototip sau asupra unei
cărți de poezie. Scriitorul
nu scrie — cum spune o
vorbă germană — după
„gura cititorului", pentru
că nu vrea să-1 amăgească
(a se citi : să-1 subaprecie
ze), ci să-1 aibă drept par
tener de dialog cu drepturi
egale în dezbaterea proble
melor vieții. De aceea îl și
vede uneori — așa cum
crede că ar putea fi —
cum, întorcindu-se de la
muncă, iși aranjează lucru
rile in casă, pentru a-și
mai „face" puțin timp de
lectură. Dar imaginea des
pre cititor se cere a fi di
namică și ea, ca viața în
săși. Cea fixată cîndva și
undeva pe retină s-ar pu
tea să nu se mai potri
vească. Fiind mai degrabă
o invenție utilă a strategi
lor în ale difuzării decit o
realitate, cititorul etalon nu
ne poate ajuta la asemenea
proiecții. Oamenii în toiul
formării personalității lor
reprezintă lumi unice, de
nerepetat, !n a căror plă
madă școala și viața par(Continuare In pag. a V-a)
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COSMICĂ „SOIUZ-40"
CU ECHIPAJ COMUN ROMĂNO-SOVIETIC
La 14 mai 1981, ora 20
și 17 minute, ora Bucureștiului (21 și 17 minute, ora
Moscovei), in Uniunea Sovie
tică a fost lansată nava
cosmică „Soiuz-40'* cu echi
paj
comun : comandantul
navei, Leonid Popov, Erou al
Uniunii Sovietice, pilot cos
monaut, și Dumitru Prunariu,
cosmonaut cercetător, cetă
țean al Republicii Socialiste
România.
Programul zborului navei
„Soiuz-40" prevede cuplarea
cu complexul științific orbital
„Saliut 6“ — „Soiuz T-4". Cosmonauții Popov și Prunariu
vor efectua la bordul com
plexului o serie de cercetări și
experimente împreună cu cosmonauții Kovalionok și Savinîh, care se află pe o orbită
circumterestră de la 21 martie
1981.
In timpul zborului vor con
tinua cercetările spațiului cos-

Cosmonautul cercetător român
li. major DUMITRU PRUNARIU

Pilotul cosmonaut sovietic
LEONID POPOV

mic în scopuri pașnice, efec
tuate de țările socialiste
participante la programul „Intercosmos".

Sistemele aflate la bordul
navei lucrează normal. Cosmonauții Popov și Prunariu se
simt bine.

In pagina a Vl-a t Relatări despre lansarea navei „Soiuz-90”,
de pe cosmodromul Baikonur
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FAPTUL
DIVERS
Florală
60 000 de flori din 600 de va
rietăți, in aranjamente inedite
atestă fantezia, hărnicia și pri
ceperea horticultorilor constănțeni. Este imaginea ce o oferă
in aceste zile o inedită expoziție
deschisă la Constanța. Vizitato
rii — la fel de numeroși, ca și
florile. In cartea de onoare a
expoziției, impresiile vizitatori
lor sînt consemnate numai la
superlativ. Marea lor încîntare
este însoțită și de propunerea
ca o asemenea explozie multi
coloră să nu se ofilească după
citeva zile la Constanța, ci să în
florească toată vara frumosul
nostru litoral.

| Din fafâ-n fiu
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Cind a devenit pionier, Viorel
Ungureanu, elev al Școlii gene
rale din satul Mănăstireni (Bo
toșani), a fost întrebat: „Ce vrei
să fii cind vei fi mare?". A răs
puns fără să clipească : „Meca
nizator mă fac". Au trecut cițiva
ani buni de atunci și acum, la
aceeași întrebare, Viorel dă același răspuns. Motivul : „Tatăl
meu, Constantin Ungureanu —
spune el — este mecanizator de
peste 20 de ani. Cei trei frați ai
tatălui, adică unchii mei, s-au
făcut și ei tot mecanizatori.
Cică e o meserie bărbătească și
frumoasă. Aș putea chiar mîine
să mă urc pe tractor sau pe
combină, dar trebuie să-mi ter
min mai întîi școala. Oricum, in
satul nostru vor fi în curînd
cinci mecanizatori cu numele
Ungureanu". Succes!

Prețuirea
supraprețului
— Ai auzit ce s-a intîmplat ?
— Am auzit, dar nu-mi vine
să cred. Ce le-o fi lipsit? Că
doar aveau o pline bună de
mincat.
— Aveau, dar cu 1 cît mai
mult aveau, cu-atita nu se săturau.
— Dar acum...
Acum, vinzătoarele Eugenia
Dan și Leontina Ungureanu, de
la centrul de desfacere a produ
selor de panificație nr. 22 din
cartierul Bejan din Deva, dau
din colț în colț la întrebările ce
lor care le-au surprins în fla
grant vinzind plinea cu suprapreț. Fapt pentru care li s-a în
tocmit dosar de' cercetare pe
nală, pentru a li se „prețui"
isprava.
Singure și-dtl... copt-o t

| Prinși in... plasă
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Nu se știe precis a cui a fost
ideea. A lui ton Costel sau a lui
Florea Manole, amândoi din Galița, județul Constanța. Și amân
doi mari pofticioși nu numai de
borș de pește... pescăresc, ci și
de o saramurică.
— Dar parcă un crap la proțap
ne-ar strica?
Iarăși nu s-a stabilit precis
cine și-a dat in acest fel cu pă
rerea. Insă pofta era mult prea
mare ca să mai poată ține sea
ma că sezonul este interzis pen
tru pescuit, că balta aparține
fermei piscicole, că peștele nu
crește pe... arătură, că bracona
jul se pedepsește...
Ceea ce se știe precis e că
amindoi au aruncat prostovoalele
in balta Buceagului. Și tot amin
doi au căzut in... plasă.
Și se mai știe precis că in
afară de ustensilele confiscate,
cei doi au plătit și cite o amen
dă usturătoare. Acum, dacă-i în
treabă cineva cum a fost, ce
s-a-ntimplat, ei tac ca peștele.

Sută la sută
Individ fără ocupație, Gheorghe Beldovici din Recea, jude
țul Maramureș, era mereu în
căutarea unor creduli și naivi,
cărora le promitea marea cu
sarea. Promisiunile și le „garni
sea" cu titulaturi pompoase:
„Treaba e rezolvată sută-n sută,
pentru că eu, in calitate de că
pitan"... Sau : „eu, in calitate de
maior"... Se „înălța" singur in
grad, garantând succesul sută la
sută, după... sutele pe care le
lua de la respectivii creduli,
Căror creduli nu le-a venit să
creadă cu adevărat cind l-au reintilnit pe falsul ofițer in fața
instanței de judecată. Cit despre
sutele date, escrocul le cheltuise... sută la sută.
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Rubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii

Fiecare organizație de partid, în
cadrul sistemului informațional uni
tar, înregistrează și raportează lunar
organelor ierarhic superioare — sub
forma statistică — atît prezența co
muniștilor la adunările generale, cît
și participarea acestora la dezbaterea
problemelor înscrise pe ordinea de zi.
Ceea ce este și firesc. întrucit prin
modul cum își îndeplinesc membrii
de partid îndatoririle statutare, se
poate asigura desfășurarea unei vieți
de organizație active, dinamice, se
poate promova o muncă de partid
de calitate superioară.
O investigație pe această temă, în
două comitete de partid din munici
piul Tg. Mureș, ne-a prilejuit citeva
concluzii pe care le supunem atenției,
înainte de a derula constatările
care se impun atenției, o subliniere :
cele două comitete de partid se
numără printre cele mai puternice
din municipiul Tg. Mureș. Unul are
în subordonare 23 de organizații
— cel de la întreprinderea de pre
lucrare a lemnului, iar altul 11 —
cel de la întreprinderea de con
fecții. în cadrul ambelor comite
te există organizații de partid in care
adunările generale, atît prin conți
nutul problematicii supuse dezbate
rii. cit si prin prezenta si ■ partici
parea membrilor de partid la discu
ții, se situează la nivelul unor
înalte cerințe. După cum vom vedea
însă sint aici și unele carențe
care influențează în mod direct
calitatea vieții de organizație.
întrebată cum explică prezența sla
bă a comuniștilor atît la adunările
generale, cit și la dezbaterile din ca
drul acestora, într-una din cele mai
mari organizații din municipiu, care
numără peste 1 200 membri de partid,
tovarășa Fekete Viorica, secretara
comitetului de partid din întreprin
derea de prelucrare a lemnului, ne
spune : „Să știți că am observat
și eu că participarea Comuniștilor nu
este satisfăcătoare. Sint secretara co
mitetului de partid de numai citeva
luni — timp in care am fost trimisă
și la școală — și n-am avut încă
vreme să analizez cauzele acestei si
tuații, să ajung la concluzii care să
determine măsurile ce se impun".
îi propunem tovarășei secretare să
încercăm pe loc analizarea unor
cauze posibile, O evidentă Pe care
o facem împreună (deși la acea dată
ea ar fi trebuit de mult cunoscută ;
altfel pe ce bază s-a făcut raporta
rea datelor la comitetul municipal

de partid ?) arată că în lunile de
cembrie 1980 și februarie 1981 s-au
înregistrat cele mai slabe participări
ale membrilor de partid la dezbate
rile din adunările generale — 5,8 și,
respectiv, 7,8 la sută din totalul co
muniștilor prezenți. Revedem, de
asemenea, împreună în 10 organizații
tematica adunărilor generale din luna
decembrie 1980. Ce se poate obser
va ? Mai întîi că ea este aproape
identică, la toate organizațiile, cu
cea stabilită cu un an în urmă în
tematica orientativă. Apoi, planifi
carea acestora a fost făcută în mod
nejudicios, predominînd teme cu ca
racter general, care, prin natura lor,
nu suscită interesul membrilor de
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înscrierea pe ordinea de zi a unor
probleme de interes major numă
rul comuniștilor care au luat cuvîntul
a crescut.
Situația slabei participări a comu
niștilor din unele organizații la dez
baterile din adunările generale la
întreprinderea pentru prelucrarea
lemnului nu a apărut peste noap
te, nu se datorează numai fap
tului că secretara comitetului de
partid este nouă în această mundă. Ea' are, se pare, rădăcini
mai... vechi. în concluziile unui co
lectiv de îndrumare și control a co
mitetului județean de partid din 28
august 1980 se consemna textual :
„Atît in planificarea muncii, cit și

însemnări despre conținutul adunărilor de partid
din organizații de bază ale municipiului Tg. Mureș
partid pentru dezbateri. îl întrebăm
pe tovarășul Ilie Ciorbă, secretar ad
junct cu probleme organizatorice, ce
îmbunătățiri a cerut comitetul de
partid să se aducă planurilor de
muncă ? „N-am sugerat nici o îm
bunătățire — ne spune. Am respec
tat planurile stabilite de organizațiile
de partid pe baza tematicii orienta
tive aprobate". Or, tematica orienta
tivă se, intocmește nu pentru a
fi respectată rigid ; ea trebuie să fie
adaptată la cerințele fiecărei unități,
la sarcinile noi izvorîte între timp.
Spre a vedea cît de strînsă este
legătura intre problemele supuse
dezbaterii și participarea membrilor
de partid la discuții, să apelăm la
situația întîlnită la organizația de
partid nr. 18 — furnire. Această or
ganizație are 70 membri de partid,
în luna decembrie 1980 au luat cu
vîntul în cadrul adunării generale 2.
în ianuarie — 5, în februarie — 6. O
corelare a acestor cifre cu problemele
înscrise pe ordinea de zi explică cit
se poate de limpede cauzele acestor...
oscilații. în decembrie, ordinea de zi
a fost alcătuită in mod nejudicios.
Alături de informarea politică și o
primire în partid — subiecte obiș
nuite pentru fiecare adunare — tema
supusă dezbaterii a fost... „aprobarea
planului de muncă pe trimestrul I
1981“. în următoarele două luni, prin

referitor la respectarea democrației
interne de partid se manifestă multe
lipsuri. Planurile de muncă sînt su
mar întocmite sau nici nu există —
acestea fiind substituite prin grafice
de ședințe. Absențele de la adunările
generale de partid sint nepermis de
mari, iar acestea nu sînt pregătite în
bune condițiuni". Constatări fără
echivoc, dar cu al căror efect pozitiv
asupra îmbunătățirii muncii — așa
cum ar fi fost de așteptat — nu am
putut face cunoștință. De ce ? Pentru
că ele au fost uitate pur si simplu.
Un colectiv de control și îndru
mare al comitetului municipal de
partid a examinat, de asemenea, în
luna iulie 1980, și modul în care se
desfășoară adunările generale la fa
brica de confecții. Constatările, în li
nii generale, au fost identice sau
aproape identice cu cele consemnate
la întreprinderea pentru prelucrarea
lemnului. ,Nici nu-i de mirare. Pen
tru că însuși modul în care s-a efec
tuat controlul nu a fost de natură
să stimuleze exigența. Colectivul de
la municipiu a efectuat controlul
timp de cinci zile în luna iulie și a
transmis concluziile, în fața activu
lui de partid din fabrică, in... 22 sep
tembrie. Iar în acest răstimp, și după
aceea, nimeni nu s-a mai interesat
ce s-a intîmplat după... control. Re
zultatul ? Pe de o parte, numărul

membrilor de partid care absentează
de Ia adunările generale se apropie
lună de lună in unele organizații —
nr. 4, 5, 6 și 8 — pînă la limita sta
tutară minimă. Pe de alta, calitatea
dezbaterilor nu se ridică nici ea la
nivelul cerințelor actuale. Nu pot să
existe dezbateri aprofundate, partici
pări active ale comuniștilor la discu
ții, dacă materiale menite să declan
șeze asemenea atitudini sînt formale,
fără conținut. Iată un exemplu. în
cadrul organizației de partid nr. 4.
referatul privind analiza activității
organizației U.T.C. a fost scris pe o
jumătate de pagină. Fără a cuprinde
nici o referire în legătură cu modul
in care a ajutat sau nu biroul orga
nizației de partid organizația U.T.Cf,
fără a formula vreo concluzie pri
vind activitatea viitoare.
în tot timpul investigării faptelor
care au pus în evidentă asemenea
realități am fost insoțiti de doi
activiști ai comitetului municipal de
partid — Antonie Suciu și Boronyai
Alexandru, șeful secției organizato
rice. Surprinși de unele neajunsuri,
cunoscindu-le pe altele, ei și-au
propus să informeze în amănunt
secretariatul comitetului municipal
de partid. Măsură firească. Ea putea fi
insă mai devreme luată. Pentru
că introducerea și folosirea dărilor
de seamă statistice lunare, care asi
gură înregistrarea riguroasă a parti
cipării comuniștilor la adunările ge
nerale. la dezbaterile desfășurate
în cadrul acestora, are rațiuni
dintre cele mai temeinice. în pri
mul rind, de a furniza organiza
țiilor și comitetelor de partid infor
mații exacte, utile și operative cu
privire la îndeplinirea de către
membrii de partid a cîtorva din prin
cipalele lor îndatoriri statutare. în
al doilea rind, de a oferi organelor
ierarhic superioare posibilitatea de a
cunoaște în orice moment modul în
care comuniștii trăiesc viața de
partid. Facem această precizare și
pentru tovarășul Ion Movilă, secre
tar al comitetului municipal de partid
cu probleme organizatorice, care
ne-a recomandat pentru documen
tare cele două comitete de partid.
Și unde se resimte, după cum s-a
văzut, nevoia îndrumării, sprijinului
concret, dat la fața locului, din par
tea forului municipal de partid, a
secretarului de resort al acestuia.

Constantin PRIESCU
Gheorghe GIURGIU

Ploaia? Sau explicațiile erau
apă de ploaie?
Sîmbătă. în piața
centrală din Iași: lume
Si marfă multă, o
mare diversitate de
produse alimentare —
cartofi, ceapă, fasole,
rădăcinoase
usturoi,
mere, sfeclă, ridichi,
praz, brinzeturi. ouă.
spanac, salată, semioonserve de tot felul.
Dar lipseau, și nu nu
mai alunei, citeva ar
ticole — foarte impor
tante pentru buna des
facere a tuturor, celor
lalte : in Primul rind
mercurialele, iar în al
doilea rind preturile —
teoretic obligatorii —
de Pe platourile pro
ducătorilor (din păcate
nereparate si nevopsi
te). La Administrația
Dietelor.
cu sediul
în incinta respectivă.

n-am intîlnit nici pe
administratorul
șef
(două zile la rind). nici
pe intendent, nici pe
tehnician. Am reușit să
vorbim din conducerea
acestei
administrații
doar cu contabila prin
cipală. tovarășa Ecaterina Bunduc.
— De ce nu sînt
afișate mercurialele ?
— Au fost, dar le-a
spălat ploaia (!) —
Bine, dar dacă nu există mercuriale, pre
turile legale nu sînt
respectate... — Ba sint
respectate...
N-avea dreptate to
varășa Bunduc. Con
trolăm în registrul pie
ței și găsim aplicate
nu mai puțin de... 300
de amenzi pentru vinzare cu suprapret.
Discutăm si despre

starea
mobilierului
pieței, despre curățe
nie ș.a.
— Fiți fără grijă, se
vor lua măsuri, vom
intra curind în re
novare.
Nu știm cind va in
tra piața Iașiului in
renovare. Știm precis
doar atît că mai pre
sus și înainte de orice
trebuie renovat, spiri
tul de răspundere al
factorilor respectivi —
administratorul, inten
dentul,
tehnicianul,
contabilul și ceilalți
împuterniciți, inspec
tori etc.
Consiliul popular mu
nicipal — sîntem con
vinși — poate efectua
această renovare rapid,
și fără nici un fel de
fonduri de investiții.
(Gh. Graure).

LITORALUL

derea de produse cos
metice „Miraj" din Ca
pitală. Acolo am aflat
că. intr-adevăr. în pri
mul trimestru al anu
lui. în loc de 1.5 mi
lioane tuburi, datorate
comerțului prin con
tract. s-au livrat nu
mai 236 000. situația
neavînd perspective de
ameliorare nici în acest trimestru.
Nu pentru că nu ar
exista materialul și
capacitățile necesare
pentru fabricarea sampoanelpr și vopselelor
*— acestea stau la ora
actuală nefolosite —
ci pentru că nu s-au

GAZDĂ OSPITALIERA

-r
Litdrâltil este iarăși primitor.
Scurte popasuri în două din stațiu
nile perle ale litoralului pot fi edi
ficatoare pentru cei care au început
să-și facă bagajele în vederea călă
toriilor estivale.
De pe terasa complexului „Ri
viera" sau a „Parc“-hotelului, geo
grafia Mamaiei poate fi cercetată
ca din elicopter. Periplul prin
Mamaia impune popasuri la mo
dernele și luxoasele complexe
„Amiral", „Comandor" și Orfeu" —
splendide case de vacanță cu mo
bilier alb și mari holuri în mar
mură. Ele vin să completeze alături
de frumoasele lor vecine cu nume
cosmice „Alcor" și „Vega" dotarea
turistică a reputatei stațiuni. Ma
maia anului 1981 mai are încă
locuri deschise noutăților: în partea
de nord a început construcția unui
grup de 3 hoteluri cu grad sporit
de confort și un mare camping
modern.
La Eforie Șud — alte „amă
nunte" : în cele 37 de hoteluri cu
nume plăcute : „Sînziana", „Privi
ghetoarea", „Mărgăritar", „Dum
brava", „Porumbița", grupul de vile
„Briza mării" și cele două cam
pinguri totalizează peste 11000
locuri de cazare. S-au construit
piscine la complexele „Flamingo",
„Măgura", „Excelsior" și „Gloria"
Trei baze sportive cu centre de

TubuL lui Pepelea
De o îndelungată
perioadă de timp, cum
părătoarele caută, fără
succes, prin magazinele
si raioanele de specia
litate.
șampoane si
vopsele de Păr ..Cro»moplatin". Răspunsuri
le pe care le primesc ?
Foarte asemănătoare
între ele : „Nu avem !“. „Nu am pri
mit de mult!“. „Nu
mai întrebați degeaba,
că nu găsiți nici în
altă parte".
Care este cauza dis
pariției „Cromoplatinului" ? Ne-am intere
sat. cum era firesc, la
producător : întreprin

primit ambalajele ne
cesare : tuburile de
aluminiu. Ele sînt pro
duse de întreprinderea
„Progresul" din Plo
iești, care, in loc să
facă eforturi pentru
a-si onora obligațiile,
se străduiește să ob
țină... reducerea di
mensiunii flaconului.
Si cind te eindești că
ambele
întreprinderi
fac parte din aceeași
centrală industrială —
a medicamentelor, pro
duselor cosmetice, vop
selelor și lacurilor !
Chiar așa. să nu știe
stingă ce face (sau ce
nu face)
dreapta ?
(Rodica Șerban).

închiriat echipament, terenuri de
minigolf, locuri de joacă pentru
copii, spațiu pentru băi de nămol
sint alte elemente ce completează
tabloul actual al stațiunii ce atră
sese atenția lui V. Pîrvan in
„Analele Dobrogei".
Și fiindcă sintem în luna mai,
precizăm că acum (ca și în
septembrie) plimbările pe faleză
pot fi mai lungi, inhalarea aeroso
lilor naturali este mai eficientă.
Spre satisfacția bucureștenilor
care vor răspunde invitațiilor filia
lelor de turism, I.T.H.R. oferă ci
teva adrese ce trebuie trecute pe
agenda de vacanță :
PISCINE : la hotelurile Parc,
Flora, Patria, Doina, Majestic,
Perla, București, Riviera, Aurora,
Comandor, Vega, Internațional.
CENTRE DE ÎNCHIRIAT BICI
CLETE DUBLE ȘI SIMPLE : Ia
hotelurile Parc, Pelican, Dorna,
Camping Năvodari.
TERENURI DE TENIS, VOLEI,
BASCHET (și închiriere de echipa
ment) in preajma hotelurilor Perla,
Flora, Modern, Orfeu, Caraiman.
Bineînțeles, la dispoziția turiștilor
stau și alte numeroase hoteluri, în
celelalte stațiuni de pe litoral —
Venus, Jupiter, Cap Aurora, Saturn,
Mangalia.

Oamenii muncii controlează

Cum sînt soluționate
problemele
oamenilor muncii
Recenta plenară a C.C. al P.C.R.,
asistenței tehnice și folosirea mai
bună a timpului de lucru in schim
care a dezbătut și analizat, între alte
probleme, modul în care se acționea
burile al Il-lea și al III-lea ; la
ză pentru aplicarea măsurilor sta
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui Pipera, membrii comisiei de
bilite de conducerea partidului pri
vind rezolvarea competentă și ope
oameni ai muncii participă periodic
rativă a scrisorilor oamenilor mun
la audiențele acordate de cadrele de
cii, a evidențiat experiența pozitivă
conducere ale unității, avind ast
dobîndită in acest domeniu, crește
fel posibilitatea să cunoască mai
bine problemele cu care se confrun
rea răspunderii în activitatea cu
scrisorile, ca și în organizarea audi
tă oamenii și să urmărească pînă
la
capăt modul lor de rezolvare. De
ențelor Pe lingă îmbunătățirile con
statate s-a relevat, totodată, că mai
altfel, această modalitate de lucru
persistă unele lipsuri ce se cer înlă
este folosită cu eficiență în multe
turate cu fermitate. Astfel, referinîntreprinderi și instituții din Capi
tală.
du-se la activitatea comisiilor de
Cu prilejul acțiunilor întreprinse
oameni ai muncii pentru scrisori și
au reieșit, totodată, și neajunsuri in
audiențe, organizate pe lingă comi
tetele și birourile organizațiilor de
munca unora din cele peste 1 400 de
comisii pentru scrișori și audiențe
partid din întreprinderi, instituții,
care activează în Capitală pe lingă
consilii populare etc,, plenara a
comitetele și birourile organizațiilor
apreciat că în multe unități acestea
au o existență formală, nu sînt în
de partid din întreprinderi și insti
drumate și controlate corespunzător.
tuții. La Uzina de reparații autoAceasta înseamnă că organizațiile
Obor, la întreprinderea „Conect" și
Institutul de cercetări, proiectări,
de partid din întreprinderile și in
lianți și azbociment, ca și la servi
stituțiile respective, conducerile acestora nu s-au putut bucura de
ciul de reglementare a spațiului lo
ajutorul și contribuția comisiilor res
cativ, toate din sectorul 2, comisiile
pective pentru perfecționarea mun
constituite există... doar pe hîrtie,
cii, pentru dezvă
nedesfășurînd nici
luirea și înlătu
un fel de activi
rarea diferitelor Din experiența Comitetului tate. Așa se și
neajunsuri.
explică, desigur,
Spre a-și înde municipal
într-o măsură, de
București
al
plini scopul în
ce la aceste uni
care au fost con P.C.R. privind îndrumarea tăți nu se respec
stituite, comisiile
tă
întotdeauna
de oameni ai și instruirea unor organis termenele de re
muncii
pentru
zolvare a scriso
scrisori și audi me de largă reprezentare rilor, se dau răs
ențe au sarcina democratică:
COMISIILE punsuri formale,
să analizeze pe
nu se urmărește
riodic sesizările și DE OAMENI AI MUNCII PEN finalizarea măsu
propunerile cu TRU SCRISORI ȘI AUDIENȚE rilor
stabilite.
prinse în scrisori,
La întreprinderea
să acorde sprijin
„Nufărul", la în
în
organizarea,
ceput nu se înțe
lesese exact ce rol și ce atribuții au
coordonarea și conducerea activității
de soluționare a acestora, să infor
aceste comisii, motiv pentru care ele
meze în mod sistematic comitetele șl
însele se ocupau de rezolvarea pro
birourile de partid pe lingă care
blemelor cuprinse în scrisori, substifuncționează despre cele constatate
tuindu-se astfel cadrelor de condu
și concluziile reieșite, să discute con
cere cătora le revine prin lege aceas
tă obligație.
cret cu oamenii și să le comunice
modul cum au fost rezolvate cere
în unele întreprinderi, comisiile
rile. criticile, sugestiile formulate.
au înțeles în mod greșit că trebuie
Ținînd seama de aceste conside
să țină evidența scrisorilor și au
rente, Comitetul municipal Bucu
diențelor, activitate care, după cum
rești al P.C.R., prin colegiul de par
se știe, intră în sarcina organizațiilor
tid, a organizat în ultimul timp, în
de partid și a conducerilor întreprin
toate sectoarele Capitalei, acțiuni de
derilor ; altele au considerat că tre
îndrumare și control a activității
buie să urmărească rezolvarea nu
acestor comisii, schimburi de expe
mai a scrisorilor adresate comitetu
riență privind modul cum organiza
lui de partid, nu și a acelora primite
țiile de partid se ocupă și conduc
de conducerea administrativă a uni
munca cu scrisorile. S-a urmărit, în
tății. La alte întreprinderi s-a pro
acest fel, activizarea tuturor comi
cedat greșit chiar la constituirea
siilor pentru scrisori și audiențe, mai
comisiilor pentru scrisori și audiențe,
buna precizare a sarcinilor ce le re
fiind incluse în componența lor ca
vin, a modului în care să-și desfă
dre de conducere din unitate.
șoare activitatea.
Avind in vedere atît exemplele
pozitive, cît și unele, neclarități și
A reieșit cu aceste prilejuri că
neajunsuri, obligația organelor lo
pentru organele și organizațiile de
cale de partid de a instrui temeinic,
partid, pentru conducerile multor
a îndruma și controla sistematic
unități comisiile s-au dovedit de un
aceste comisii, în cadrul schimburi
real folos în soluționarea compe
lor de experiență amintite, au fost
tentă, cu solicitudine a problemelor
relevate o seamă de modalități de
ridicate de oamenii muncii în scri
lucru, de natură să ajute aceste co
sori și la audiențe. Comitetele de
misii să-și îndeplinească în condiții
partid de la întreprinderile „Timpuri
mai bune sarcinile ce Ie revin.
Noi" și „Vulcan", de pildă, au în
S-a subliniat astfel, între altele,
credințat comisiilor de oameni ai
necesitatea ca activitatea comisiilor
muncii să urmărească cercetarea și
să se desfășoare pe 'baza unor pla
soluționarea unor sesizări privind
nuri de muncă, cu sarcini și respon
întreținerea și utilizarea mai rațio
sabilități concrete ; să urmărească
nală a unor utilaje, concluziile fiind
permanent modul cum sînt exami
apoi larg dezbătute cu personalul
nate și rezolvate problemele ridicate
muncitor din sectoarele vizate ; de
în scrisori și la audiențe, să veghe
asemenea, la „Timpuri Noi", comi
ze ca sesizările să fie cercetate și
siile au sprijinit aplicarea în prac
soluționate cu răspundere și în ter
tică a unor propuneri care au de
menele prevăzute de lege, să organi
terminat apoi creșterea eficienței
zeze
discuții directe cu cei care se
economice ; la întreprinderea de
adresează prin scrisori și audiențe,
confecții și tricotaje, comisiile, por
informîndu-se astfel mai bine asu
nind de la sesizările cuprinse în scri
pra cauzelor care generează critici
sori, au participat la efectuarea unor
și să propună măsuri concrete de
studii privind modul in care se in
îmbunătățire a activității ; să con
tegrează în producție absolvenții
troleze cum sint aduse Ia îndepli
școlii, cauzele nerealizării normelor
nire soluțiile adoptate.
de producție de către unii muncitori,
Dar, desigur, se cuvine încă o dată
fluctuația forței de muncă etc. în
subliniat că eficiența activității co
acest fel a fost posibil să se adop
misiilor depinde de modul cum sînt
te programe de măsuri pentru ridi
ajutate și îndrumate de organele de
partid pe lingă care au fost consti
carea nivelului de calificare și per
tuite. Numai așa aceste organisme
fecționare a pregătirii profesionale,
își pot îndeplini cu succes atribu
pentru mai buna aprovizionare tehțiile. pot acționa ca reale instru
nico-materială a locurilor de muncă,
mente de acțiune democratică, de
întărirea disciplinei, soluționarea
înfăptuire a propunerilor și sugestii
unor probleme sociale etc. Ca ur
lor cetățenilor, ca factori activi ai
mare a soluționării mai multor se
conducerii societății.
sizări, la întreprinderea de țevi „Re
Gheorghe PÎRVAN
publica" s-a asigurat îmbunătățirea
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Unde duce
graba...
La volanul autoturismului
„Dacia 1 300“ se afla Marin Bălaș
din Cluj-Napoca, posesor at
permisului de conducere de nu
mai trei zile. Lingă el, pe ban
cheta din față, se afla tatăl său,
iar pe bancheta din spate, alte
trei persoane și un copil. O fa
milie întreagă. Mergea la o în
mormântare in satul Perindu
județul Cluj. Tinărul de la volan circula cu viteză nepermisă
pe un drum alunecos, cu mizgă.
La aceasta s-a adăugat și lipsa
lui de experiență. Urmarea :
mașina a derapat și s-a izbit
puternic de un podeț. Tatăl ce
lui de la volan și-a pierdut
viața, iar restul familiei, inclu
siv conducătorul auto, au fost
transportați la spital in stare
gravă.

LA TEME GENERALE, DEZBATERI... IN GENERAL

IN UNITĂȚI ALE ALIMENTAȚIEI PUBLICE ,
Implicarea tot mai accentuată a fe
meii în activitățile social-economice
a făcut necesar și un complex de
măsuri pe linia extinderii și diversi
ficării acelor servicii publice care
sînt menite să preia o parte din ac
tivitățile sale casnice și gospodărești,
îri această categorie se înscrie și în
ființarea rețelei de unități și raioa
ne tip „Gospodina", profilate pe des
facerea preparatelor și semipreparatelor culinare.
Succesul acestei idei, respectiv ne
cesitatea acestor unități, este ilustrat
efectiv de creșterea cantitativă a
volumului de produse desfăcute de
către „Gospodina" — de peste trei
ori în ultimii cinci ani — ca și de
extinderea rețelei de unități — de la
271 in 1975. la 390 în prezent. Dacă
ar fi să judecăm faptele după îmbie
toarele și atît de frecventele expozi
ții culinare sau după repetatele con
sfătuiri, ședințe și analize pe tema
preparatelor și semipreparatelor cu
linare, ca și după bogatele planuri și
programe de măsuri adunate în do
sare — atunci activitatea unităților
„Gospodina" s-ar putea aprecia Ia
superlativ.
Și totuși, la o analiză mai atentă,
situația este departe de a fi mulțumi
toare. Se impune de Ia început o pre
cizare : există o dispoziție, un ordin
al Ministerului Comerțului Interior
prin care s-a stabilit ca fiecare uni
tate „Gospodina" să desfacă un anu
mit număr de preparate de acest tip.
Trebuie subliniat că nu e vorba de
sortimente a căror preparare ar ne
cesita produse alimentare ce se gă
sesc mai greu — nu este vorba de
„cauze obiective" sau alte asemenea
justificări. Este la îndemîna oricărei
unități să prepare, bunăoară, piftie

Semipreparatele culinare pot să depășească
stadiul de... semirealizare

de pasăre sau sarmale cu orez, pul
pane sau chifteluțe din cartofi, mu
saca sau rasol cu legume, spanac, fa
sole bătută sau salată din legume,
foi, de clătite sau blat de tort. Așa
dar, nu există motive ca dispoziția amintită să nu fie respectată.
Dar, ca să nu răminem cu obser
vațiile la nivelul generalităților, să
derulăm faptele constatate „pe viu",
cu prilejul unei cercetări realizate în
Capitală, împreună cu tovarășul
Gh. Ștefan, vicepreședinte al Asocia
ției bucătarilor și cofetarilor.
Iată-ne așadar cu lista produselor
prevăzute în ordinul M.C.I. prin uni
tăți. La Alimentara C 7 din cartierul
Drumul Taberei, din cele peste 30 de
sortimente posibile găsim doar...
unul singur. La unitatea din
Piața Cosmonauților — nici un sorti
ment. (în schimb, rafturile erau pli
ne cu... conserve). La Alimentara din
cartierul Militari — aceeași situație.
La complexul A 13 din Balta Albă
oferta era ceva mai „bogată" :
două sortimente. La Alimentara din
Bd. Republicii nr. 26 — tot două sor
timente : maioneză și carne tocată,
însoțitorul nostru, mirat de cele con
statate, face următoarea remarcă :
— Nu există nici o scuză pentru oferta săracă din unități. Sortimentele
prevăzute în nomenclator nu nece
sită o pregătire deosebită pentru rea
lizare și nici materii prime deosebite.
Solicităm notele de comandă. Ce
constatăm ? Că încă din prima fază
— de la lansarea comenzilor către la
boratoarele de producție — responsa
bilii de magazine renunță deliberat
la o serie de sortimente. Din cele 35
de sortimente din nomenclator, ei
comandă, de regulă, doar 8—10 ; alții

și mal puțin. Confruntînd notele de
comandă cu actele de livrare a prepa
ratelor rezultă că, după prima ope
rațiune de „subțiere" a nomenclato
rului — prin întocmirea unor co
menzi foarte restrinse — urmează o
„a doua etapă" de reducere a numă
rului de sortimente — datorată la
boratoarelor. Și ele, la rindul lor,
livrează doar o parte din preparatele
culinare comandate. Această succe
siune de reduceri — și nu alte moti
ve — face ca în magazine să ajungă,
de regulă, doar atîtea preparate cite
să le numeri pe degetele de la o sin
gură mină. Concret : Alimentara 2
din cartierul Militari comandase în
ziua raidului nostru numai.... 6 pre
parate „gospodina" și primise...
doar 3.
— Nu am comandat mai multe,
pentru că mi-a fost teamă că nu se
vînd — ne-a declarat șeftil unității,
Ion Talpan.
La rindul său. Nicolae Radu, șeful
restaurantului „Valea Cascadelor", în
ale cărui laboratoare se pregătesc
preparatele „gospodina" pentru uni
tatea în cauză, ne-a spus : „Noi am
putea livra tot ce ni se comandă și
chiar în plus. Avem materii prime
suficiente, avem și dotările necesa
re. Personalul de la bucătărie însă
nu este cointeresat să facă mai mul
te preparate. Remuneiarea sa depin
de în exclusivitate de vînzările de
mîncare din restaurant, fără să se
țină cont de dte produse „gospodi
na" livrează la magazinele „Alimen
tara".
Cercetînd notele de comandă și fac
turile din unități sesizăm și un alt
aspect : in toate documentele se re
petă, ca la indigo, sortimentul de
carne tocată. Din 11 000 Iei, valoa-

rea produselor „gospodina" livrate
de unitatea „Orizont" in decurs de o
săptămină, 10 500 lei — adică mai
bine de 95 la sută — au reprezentat-o
carnea tocată. Proporție pe care am
regăsit-o in toate celelalte unități pe
unde am trecut.
— Carnea tocată nici nu reprezintă
un produs „gospodina" — remarcă
însoțitorul nostru. De fapt, Ministe
rul Comerțului Interior, prin ordinul
nr. 46 (din 1980 — n.n.), interzice vînzarea acestui sortiment prin unitățile
„Gospodina".
— într-adevăr, așa este — ne spu
ne Gh. Gherman, responsabilul uni
tății „Orizont". Numai că „Alimenta
rele" solicită cu insistentă acest pro
dus și noi ne facem astfel planul mar
ușor.
Un răspuns deconcertant. Rostul
magazinelor „Gospodina? nu este să
vîndă obișnuita carne trecută prin
mașina de tocat Pentru acest produs
există magazine specializate. Rețeaua
de unități și secții „Gospodina" a fost
creată pentru a oferi preparate și semipreparate cu adevărat culinare,
mincăruri gata gătite, pe care gospo
dinele să le poată servi direct la
masă, sau cel mult să le încălzească.
Așa se realizează economia de timp
pentru femei, degrevarea lor de o
parte din îndatoririle casnice, ceea ce
constituie scopul principal al creării
rețelei „Gospodina". Dar în loc să în
țeleagă acest deziderat simplu...
— ...E mai comod pentru lucrătorii
din laboratoarele comerțului să bage
carnea la robotul electric'și s-o toace,
decît să facă din ea diferite prepa
rate culinare — precizează însoțito
rul.
Q situație total inadmisibilă și lip
sită de rațiuni economice, știindu-se

că fiecare kilogram de materie pri
mă aduce, prin preparare, un plus de
beneficii.
Inexplicabil est? și faptul că în timp
ce există un ordin ministerial (care
4nu se aplică), iar unitățile „Gospodi
na" se prezintă uneori cu rafturile
goale, organele de control stau pasi
ve, acceptind practica minimei rezis
tențe a lucrătorilor din comerț — care
toacă zilnic zeci și sute de tone de
carne, zicînd astfel că-și fac datoria
de a livra „preparate" culinare.
Datorită acelorași fenomene de
dezinteres, ca și îngăduinței organelor
de control, unele unități au mers pină
acolo incit au abandonat pur și sim
plu vînzarea preparatelor „gospodi
na" (inclusiv a cărnii tocate).
Metoda principală pentru realizarea
unor preparate și semipreparate
„gospodina" accesibile cumpărători
lor constă în lansarea pe piață a ace
lor produse în a căror rețetă nu intră
materii prime costisitoare. Cu alte
cuvinte, valorificîndu-se superior
componentele alimentare care conduc
la preparate cu preț de cost și de
desfacere scăzute — Jegume, paste
făinoase, pește, carne de pasăre etc.
Soluție prea puțin îmbrățișată, din
păcate, de unități.
Unitățile „Gospodina" sînt create
de un număr suficient de ani și dis
pun de suficientă experiență pentru
ca să depășească stadiul actual al se-mirealizărilor. Mai multă disciplină,
mai multă atenție în îndrumare, mai
multă eficiență în control, mai multă
înțelegere față de menirea acestor
unități — economisirea timpului afec
tat unor activități casnice — se pare
că ar constitui antidotul carențelor
existente.

Mihai XONESCU

Cură balneară
la Ocna Sibiului
La 12 kilometri depărtare de Si
biu pe calea ferată și la 17 kilo
metri pe șoseaua asfaltată se află
stațiunea Ocna Sibiului, deschisă în
tot timpul anului. Stațiunea, aflată
la 400 m altitudine, înconjurată de
dealuri acoperite de păduri întinse
de stejar și ferită de vînturi, este
apreciată de specialiști pentru fac
torii săi naturali de cură.
Mulți reumatici își găsesc aici
alinarea suferințelor, își refac să
nătatea. Apa minerală clorurosodică
din lacurile helioterme, precum și
nămolul sapropelic fosil de o mare
concentrație au o deosebită valoare
curativă. Nu trebuie omise nici ca
litățile izvorului „Horia", a cărui
apă clorurosodică ușor bicarboțiatată este întrebuințată în cura in
ternă. Tot aici se tratează cu succes
diferite afecțiuni ginecologice, pre
cum și ale căilor respiratorii su
perioare.
Instalațiile pentru băi calde cu
apă sărată concentrată, bazinele
acoperite, instalațiile pentru fizio
terapie și pentru inhalații, sala de
cultură fizică medicală, precum și
personalul medical specializat asi
gură un tratament eficace in orice
anotimp.
Oaspeții stațiunii au la dispoziție
o sală de spectacole, club, biblio
tecă, sală pentru vizionarea pro
gramelor de televiziune. In stațiune
se organizează plimbări sau excursii
la lacurile helioterme — unele din
tre ele fiind vestigii ale vechilor
exploatări de sare din timpul ro
manilor — spre pădurile din împre
jurimi. la ruinele castrului roman
sau în localități ca : Sibiu, Rășinari,
Sadu etc.
Bilete pentru cura balneară, pre
cum și informații suplimentare se
pot obține la toate agențiile și filia
lele oficiilor județene de turism,
precum și la cele ale I.T.H.R. —
București.
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Acolo unde starea terenului impune:

LA PRĂSIT, CU SAPA!
Datorită condițiilor climatice din această pri
măvară — ploi abundente ți temperaturi scăzute
- culturile prăsitoare se dezvoltă mai incet. In
schimb, buruienile cresc foarte repede. Această
situație impune ca, indiferent de evoluția timpu
lui, in toate unitățile agricole să se desfășoare
fără intirziere lucrările de întreținere a cultu
rilor. Acum cind plantele cultivate se află in
prima fază de creștere, organizarea exemplară
a executării acestor lucrări constituie cea mai

MUREȘ: Prioritate
sfeclei de zahăr
Pe ogoarele județului Mureș lucră
rile de întreținere a culturilor din
prima epocă au fost îngreunate din
cauza ploilor care, în ultimele trei
săptămîni, cu rare excepții, au căzut
aproape fără întrerupere. Ca urmare,
în unitățile agricole din consiliile
agroindustriale
Bahnea,
Sinpaul,
Ungheni, Reghin, Emei ș.a. apele
băltesc pe mari suprafețe. La indi
cația comandamentului județean pen
tru agricultură au fost mobilizați sute
de țărani cooperatori care sapă șan
țuri și canale de scurgere, iar pe
solele unde apa băltește au fost puse
In funcțiune motopompele. „Vremea
s-a ameliorat, așa că, paralel cu ac
țiunile de eliminare a excesului de
umiditate, acționăm cu toate forțele
la efectuarea prașilei pe toate cele
15100 ha cu sfeclă de zahăr" — ne
spune ing. loan Olteanu, director la
direcția agricolă județeană. Lucru
firesc, de vreme ce prima prașilă
manuală la sfecla de zahăr a fost
făcută doar pe circa 2 030 hectare.
Din cele constatate în cîteva unități
rezultă că țăranii cooperatori — care
lucrează în acord global pe echipe —
acordă atenție deosebită prășitului.
„La noi — ne spune Laszlo Ștefan,
președintele consiliului agroindustrial
Iernut — sfecla de zahăr a răsărit
uniform pe toate cele 1110 hectare
cultivate. Și ceea ce e mai important,
plantele germinate pe metru pătrat
corespund normei stabilite. Drept
care estimăm că în acest an produc
ția medie să depășească 30 000 kg la
hectar. Pentru menținerea densității
optime și asigurarea celor mai bune
condiții de dezvoltare a plantelor am
trecut cu toate forțele la prășit".
Intr-adevăr, pe cîmp, numeroși coo
peratori prășeau manual ultimele su
prafețe din cele 47 hectare cultivate
cu sfeclă de zahăr.
Și la cooperativele agricole Iclănzel,
Cipău, Căpuș — aceeași preocupare

importantă sarcină a cadrelor de conducere și
specialiștilor din unitățile agricole, de aceasta
depinzind in măsură hotăritoare obținerea de
recolte bune in 1981. Or, deși ne aflăm la mij
locul lunii mai, prima prașilă nu a fost executată
decit pe suprafețe mici. Tot acum trebuie plan
tate legumele pe zeci de mii de hectare. Din
cauza umidității ridicate a solului este ingreuiată
folosirea mijloacelor mecanizate atit la prășit,
cit și la plantat. In aceste condiții este imperios

pentru a asigura condiții optime dez
voltării sfeclei de zahăr, ca și a altor
plante prășitoare. Specialiștii apreci
au că în cel mult trei-patru zile
bune de lucru prima prașilă la sfecla
de zahăr se va încheia pe întreaga
suprafață prevăzută. „Acum, după
ploi, nu mai e timp de așteptat —
ne preciza directorul direcției agri
cole. Am indicat ca toți specialiștii
din unități să fie, oră de oră, în cîmp

necesar ca organele șl organizațiile de partid,
consiliile populare, consiliile unice agroindustriale
să acționeze stăruitor pentru a mobiliza la lu
crările de intreținere a culturilor și la plantarea
legumelor pe toți locuitorii satelor, folosindu-se
din plin fiecare zl, fiecare oră bună de lucru
in cimp.
Cum se desfășoară lucrările agricole de sezon!
lată ce ne relatează corespondenții noștri i

zați in cîmp, folosind fiecare oră
bună de lucru la prășit". Aflăm că
pînă la 12 mai s-a făcut o lucrare
cu sapa rotativă pe aproape 2 000 de
hectare la porumb și floarea-soarelui, iar prașila mecanică — pe 657
hectare cu floarea-soarelui și 700
hectare cu porumb. In felul acesta,
chiar dacă vremea bună alternează
cu ploi, se apreciază că prima lu
crare de intreținere a culturilor se

Este nevoie de participarea la întreți
nerea culturilor a tuturor locuitorilor
de la sate. Ploile abundente au deter
minat creșterea buruienilor, iar în multe
locuri pâmîntul foarte umed nu permite
folosirea mijloacelor mecanice
pentru identificarea solelor zvlntate
spre a se trece peste tot, cu toate
forțele, la executarea acestei lucrări
de primă urgență".

Gheorghe GIURGIU

CONSTANȚA: Cu
sprijinul mecanizatorilor
„Ploile astea, din ultimele zile,
deși ne-au încurcat treburile in cimp,
pentru culturi au făcut minuni.
Acum, totul e să folosim fiecare zi,
fiecare oră la executarea lucrărilor
de întreținere a culturilor". Sint cu
vintele tovarășului ing. Ion Toma,
directorul S.M.A. Valul lui Traian,
județul Constanța. „Se dezvoltă bine
culturile, dar condițiile sînt la fel de
bune și pentru buruieni, continuă
inginerul. Tocmai de aceea, în fie
care din aceste zile nimeni nu stă in
casă. Toți mecanizatorii sînt mobili-

va termina In 4. zile bune de lucru
la floarea-soarelui, în 7 zile la soia
și în 9 zile la porumb.
în cîmp, pămîntul este, într-adevăr,
moale. Dar mecanizatorii își găsesc
de lucru mai ales în legumicultură.
La C.A.P. „Lumina", mecanizatorii
execută rebilonarea celor 142 hectare
cu cartofi timpurii. Lucrarea se face
sub controlul direct al președintelui
Petre Bunea, care are ambiția să li
vreze în acest an cea mai timpurie
recoltă și să obțină, totodată, o pro
ducție mare le hectar. în sprijinul
cooperatorilor din C.A.P. Anhdalchioi,
care au plantat manual pînă în pre
zent 17 hectare de tomate în cimp,
a venit mecanizatorul Nicolae Ionescu, Inaugurînd prima mașină de
plantat „M.P.R.", care s-a dovedit
foarte productivă. Se muncește intens
și la fermele legumicole ale I.L.F. de
la Poiana, unde ș-au plantat în
aceste zile manual, chiar pe ploaie,
26 hectare cu tomate.

George MIHAESCU

IALOMIȚA: Muncă

Cu ce consumuri energetice
realizați tona de ciment ?
»

termene și responsabilități precise,
Combinatele de lianți de la Fieni
pentru întreținerea si repararea in
și de la Hoghiz sint dotate, aminstalațiilor.
două, cu linii de fabricație dintre
Iată și alte măsuri tehnico-organicele mai moderne, de înalt randaza lorice :
ment. cu o capacitate de 3 000 tone
• Folosirea aerului cald de la răciment pe zi. Adică, din punctul de
citorul grătar la uscarea zgurii va
vedere al înzestrării tehnice, cele
duce
la o economie anuală de gaz
două unităti producătoare de ciment
metan de circa 9 milioane normali
dispun de condiții similare. Dar în
timp ce la Fieni se fabrică cimentul
metri cubi.
• Prin creșterea procentului de
cu cel mai redus consum de com
utilizare a piritei la fabricarea ci
bustibil si energie electrică din tară,
mentului se asigură diminuarea con
realizările sale situîndu-se la nivelul
sumului cu 1—1.5 tone combustibil
celor mai bune rezultate obținute pe
plan mondial, la Hoghiz consumul
convențional la 1 000 tone clincher.
energetic la 1 000 tone ciment a fost
• 200—250 MWh energie electrică
anul trecut cu peste 17 la sută mai
însumează economiile ce se vor obți
mare. Cauzele 7
ne în acest an prin înlocuirea tu
turor motoarelor supradimensionate.
Folosirea deplină cu Înalt randament a mașinilor și . instalațiilor,
• încă 600 MWh energie electrică
întreținerea lor corespunzătoare au
se vor economisi prin montarea ba
constituit și constituie o preocupa
teriilor de condensatoare, care asigu
re de prim ordin pentru colectivul
ră creșterea factorului de putere.
combinatului de la Fieni. Iar acti
Indiscutabil, numărul • măsurilor
tehnico-organizatorice stabilite în ve
vitatea de reparații este riguros orga
derea
reducerii
nizată, stabilindu-se din timp și ---------------------- ,--------------------- consumului ener
getic este mult
nominal cine trebuie să realizeze Față în față combinatele mai mare. Cu ce
eficiență sînt afiecare operație,
plicâte ele în proprecum și neceducție 7 .
sarul de piese de
de lianți de la Fieni
schimb. Ca urma
— în lunile care
re a acțiunilor aau trecut din
și
Hoghiz,
cu
înzestrare
mintite și a per
acest an — ne
fecționărilor con
spune Ing. Daniel
structive continue
Arnold, șef secție
tehnică similară
aduse mașinilor
fabricație — am
și utilajelor, du
realizat cele mai
mici
consumuri
rata reparațiilor
energetice de la punerea în funcțiune
capitale s-a redus la jumătate, iar
a combinatului. Mai exact, în primul
indicele intensiv planificat a fost de
trimestru al anului consumul de
pășit anul trecut cu 2.5 tone pe oră
energie electrică la 1 000 tone ciment
la cuptorul de 3 000 tone și cu 6 tone
a fost de 104,3 MWh. iar în aprilie de
pe oră la morile de făină.
105,7 MWh ; adică, mai mic decît con
La Hoghiz, indicele intensiv de
sumul
specific normat de 106 MWh
folosire a cuptoarelor este cu 10,5
și în unele perioade, mai mic chiar
tone clincher ne oră mai mic decjt
decît cel de la Fieni. Rezultate mai
la Fieni, iar la liniile de ciment cu
bune decît anul trecut am obținut
17,5 tone ciment pe oră. Adică, in
și in ce privește reducerea consu
aceeași unitate de timp și cu același
mului de combustibil, în patru luni
consum energetic aici se obține o
din acest an încadrindu-ne în con
producție mult mai mică.
sumurile normate.
Liniile de ciment de 3 000 tone pe
zi au fost conceoute să lucreze după
Un lucru este ilar : la Combinatul
aceleași tehnologii. Muncitorii și
de lianți din Hoghiz se înregistrează
specialiștii de la Fieni au fost însă
în prezent un reviriment în ceea ce
preocupați, de la început, de perfec
privește diminuarea consumurilor.
ționarea permanentă a acestora. în
Important este să se acționeze în
tre măsurile luate în acest scop no
continuare cu fermitate pentru con
tăm folosirea piritei la fabricația ci
solidarea rezultatelor bune înregis
mentului. introducerea unor arzătoa
trate în primele luni ale anului. Iar
re care nu mai utilizează aer primar
rolul hotărîtor îl are în această pri
si a unui nou tip de injector pentru
vință mobilizarea mai intensă a po
cuptorul de 3 000 tone, ceea ce a dus
tențialului creator al colectivului. în
la economisirea unor importante can
vederea valorificării depline și neîntități de combustibil și energie elec
tîrziate a tuturor rezervelor interne
trică. La Hoghiz asemenea preocu
de diminuare a consumurilor ener
pări sînt de dată mai recentă.
getice. pentru lichidarea grabnică a
Iată, așadar, cîteva dintre cauzele
neajunsurilor care mai persistă în
principale care au influențat negativ
utilizarea mașinilor și utilajelor, pen
nivelul consumului energetic la
tru întărirea asistentei tehnice, or
Hoghiz. Acestora li se adaugă și
ganizarea riguroasă a producției șl
instabilitatea forței de muncă ce s-a
resimțit la această unitate pînă anul
creșterea răspunderii la fiecare loc
trecut. Toate aceste cauze au fost
de muncă fată de gospodărirea com
dezbătute pe larg, cu răspundere, în
bustibilului șl energiei electrice. în
adunările generale ale oamenilor
același timp, unele unități construc
muncii ce au aVut loc în acest an în
toare de mașini — intre care între
combinat. Iar concluziile acestor
prinderea de utilaje și piese de
ample dezbateri muncitorești au fost
schimb din Suceava și întreprinderea
categorice : consumurile specifice de
combustibil și ebergie electrică pot
de mașini grele București — sînt
și trebuie să fie reduse substanțial
chemate să livreze combinatului din
în 1981.
Hoghiz integral și de bună calitate
— Sint concluzii care se întemeia
piesele de schimb necesare pentru
ză, înainte de toate, pe o serie de
menținerea utilajelor în perfectă sta
măsuri aplicate în producție încă din
re de funcționare. Totodată, este ne
anul trecut, dar a căror eficientă se
voie să se adopte un sistem mal
va resimți mai puternic în acest
exact de urmărire a consumului de
an — ne spune secretarul comitetu
gaz metan livrat combinatului.
lui de partid, Ion Târtea. S-au realizat
Nicolae MOCANU
și îmbunătățit o serie de tehnologii,
Iile ȘTEFAN
am stabilit un program riguros, cu

intensă in grădinile
de legume
In grădinile unităților agricole din
județul Ialomița se muncește intens,
atit la plantarea răsadurilor de legu
me, cît și la întreținerea culturilor
însămînțate în prima epocă. Folosin
du-se fiecare oră bună de lucru s-a
reușit ca pînă la 13 mai să se plan
teze varza timpurie pe 207 hectare
din cele 221 hectare, iar varza de
vară pe 140 din cele 160 hectare, pre
cum și întreaga suprafață de 60 hec
tare cu conopidă. Acestor suprafețe
li s-au adăugat 1 200 hectare cu to
mate, 250 hectare cu ardei și 100
hectare cu vinete. Cooperative agri
cole din Nuci, Fierbinți, Cosîmbești,
Scinteia, Valea Măcrișului, Miloșești,
Maia și Sudiți au reușit să planteze
cu tomate timpurii 90 la sută din
suprafețe, dovedind că acolo unde
se organizează cu pricepere munca,
iar calitatea răsadurilor este bună,
capriciile vremii pot fi învinse.
La C.A.P. Sudiți se dă o adevă
rată bătălie cu timpul. Plantarea ce
lor 40 hectare de tomate timpurii
s-a încheiat, Iar din cele 60 hectare
cu tomate de vară, lucrarea s-a re
alizat pe jumătate din suprafață.
Ing. Marieta Brotacu, șefa fermei le
gumicole de la această cooperativă,
ne spunea : „Am început plantarea
la ora 6, iar pe la 8 s-a scuturat un
nor care, în alte condiții, ar fi In
trerupt lucrul. De data aceasta însă,

cel 100 de cooperatori care au la ei
glugi din folii de polietilenă au lu
crat în continuare. în astfel de con
diții am plantat și tomatele timpurii.
Mai sînt însă cooperative agricole
unde lucrul în legumicultura se des
fășoară cu încetinitorul. Astfel, la
cooperativa agricolă Ștefănești, la
ferma condusă de ing. Iuiia Zuzu, din
cele 29 hectare planificate cu tomate
timpurii s-au plantat doar 3. Tot 3
hectare din 15 hectare cît prevede
planul s-au plantat și la Crăsani, cu
toate că condițiile atmosferice au
fost aceleași ca și in unitățile fruntașe.
Concomitent cu plantarea tomatelor de vară, vinetelor și ardeiului, în
sectoarele legumicole din județul Ia
lomița se lucrează la prășitul verzei
și cepei, la erbicidarea și tratarea
cepei.

Întreprinderea integrată de lină — Suceava - o nouă unitate economică intrată în funcțiune în acest an. La finalizarea
tuturor lucrărilor, aici se vor produce anual 1 000 tone de fire cardate de lină și peste 2 milioane mp țesături
Foto : Agerpres

Calea sigură a creșterii eficienței

ÎNNOIREA Șl MODERNIZAREA
CONTINUĂ A PRODUSELOR

Mihal V1ȘO1U

TULCEA: Să fie urmat

exemplul unităților
fruntașe
Șl în județul Tulcea agricultorii
acționează fără întrerupere la între
ținerea culturilor. Se muncește in
tens, îndeosebi in unitățile agricole
din consiliile agroindustriale Mah
mudia, Tulcea, Valea Nucarilor și
Ceamurlia de Jos, unde însămînțarea
culturilor s-a încheiat mai devreme,
iar plantele sînt mai dezvoltate.
Miercuri, 13 mai, s-a muncit în toate
unitățile agricole la întreținerea cul
turilor prășitoare. Totuși, rezultatele
sînt modeste. Pînă în seara zilei res
pective, prima prașilă mecanică «
fost executată pe 6 350 hectare cu
floarea-soarelui, 3110 hectare cu
sfeclă de zahăr și 1980 hectare cu
porumb, iar prașila manuală — pe
3 330 hectare cu floarea-soarelui Și
__ cu 1000 hectare cultivate
aproape
sfeclă' de zahăr. Lucrările sînt mai
avansate în consiliile agroindustriale
Mahmudia și Tulcea. Acolo unde
umiditatea solului este mai mare, au
fost mobilizați toți lucrătorii satelor
la efectuarea prașilei manuale. „în
unitățile din consiliul agroindustrial
Tulcea lucrează zilnic aproape 700
oameni la prășitul florii-soarelui și
al porumbului — ne spune Nicolae
Văleanu, președintele consiliului.
Alături de ei sînt și mecanizatori cu
peste 20 de cultivatoare. Jumătate
din suprafața cultivată cu floareasoarelui a fost prășită, iar la porumb
această lucrare s-a executat mecanic
pe 250 hectare, iar manual — pe 70
hectare".
Se muncește intens șl in unltățile agricole din consiliul agroindustrial Mahmudia. Chiar dacă și
în această zonă a plouat mult, prima
prașilă la floarea-soarelui pe cele 710
hectare s-a încheiat. „Sfecla de zahăr
— ne spunea Ionel Popa, inginerulșef al consiliului agroindustrial —
a fost prășită mecanic și manual pe
jumătate din suprafața cultivată, iar
porumbul — pe 1 000 hectare din cele
4 430 hectare aflate în cultură".
Dacă raportăm aceste cifre la supra
fețele prășite în județ rezultă că cel
mai mare volum de lucrări s-a efec
tuat in consiliul agroindustrial Mah
mudia. Deci, în celelalte unități
agricole s-a lucrat destul de puțin.
Măsurile stabilite de biroul comite
tului județean de partid de a mobi
liza pe toți locuitorii satelor la în
treținerea culturilor trebuie aplicate
In toate localitățile județului. Exem
plul agricultorilor din consiliul unic
Mahmudia trebuie' urmat de toți oa
menii ogoarelor din județul Tulcea.

Niculae AMIHULESE1

— Anul 1981 — ne spune directo
rul întreprinderii de pompe „Aver
sa" din București, Dimitrie Grecov
— constituie pentru noi un an de
vîrf în ceea ce privește înnoirea și
ridicarea calității produselor. Mai
exact, ponderea produselor noi, asi
milate in fabricație si modernizate
în acest an, va reprezenta 17,5 Ia
sută din valoarea totală a producțieimarfă. Este un domeniu în care nu
ne putem permite nici o .pauză, întrucît cerințele economiei naționale,
solicitările partenerilor externi, pre;
cum și sarcinile în privința creșterii
valorii producției nete sînt în acest
an foarte mari, iar satisfacerea lor
depinde, hotărîtor. de modernizarea
și ridicarea continuă a parametrilor
tehnico-economici ai produselor.
Sînt. într-adevăr, argumente care
pledează convingător pentru o acti
vitate stăruitoare în vederea moder
nizării producției, asimilării de noi
produse cu performante tehnice,
funcționale și economice superioare.
Argumente pe care colectivul uni
tății bucureștene le susține prin
fapte, prin preocupările și realizările
sale din acest domeniu. Astfel, ve
nind în întimpinarea unor cerințe
stringente ale economiei naționale,
nomenclatorul de fabricație al între
prinderii s-a îmbogățit în patru luni
din acest an si va fi completat în
continuare cu noi familii de pompe
pentru industriile chimică, energetică,
. celuloză și hîrtie. minieră și a petro
lului — între care pompele AF-300,
ce se realizează doar de cîteva firme
din lume — cu familia de pompe
verticale tip MV, la care parametrii
hidraulici ajung pînă la 40 000 mc pe
oră. cu pompele pentru extragerea
apel geotermale ce va fi folosită la
încălzirea locuințelor, cu agregate de
pompare automatizate pentru di
verse sisteme de irigații și cu
alte tipuri de pompe pentru agricul
tură. Majoritatea acestor produse se
achiziționau din import ; prin asimi
larea lor în țară se diminuează sub
stanțial efortul valutar al economiei
naționale.
Pasiunea pentru nou se concreti
zează aici nu numai în produse de
o deosebită complexitate tehnică, cu
parametri ridicați, ci și într-o înaltă
eficientă economică, fiecare produs
fiind supus unei serioase „cure de
slăbire".
— Absolut toate produsele noi șl
modernizate introduse în producție,
sau a căror fabricație va începe in
acest an, vor fi realizate cu consumuri reduse de metal și manoperă
— ne spune ing. Constantin Dumitrescu, șeful atelierului proiectare
tehnologii la rece. Bunăoară, la familia de pompe TM-DM. destinate
industriei chimice. consumurile de
metal s-au redus cu 20 la sută față
de produsele vechi, iar manopera la
1 000 lei producție netă — cu 12 Ia
sută.
— Cît reprezintă aceste procente
— mult, puțin 7
— Foarte mult. Astfel, greutatea
netă a unei pompe termo a scăzut

REALIZĂRI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ROMÂNEȘTI

cu 70 kg. La alte tipuri de pompe,
consumul de metal s-a diminuat
chiar cu 90—100 kg pe produs, Și
avem certitudinea că rezervele de
reducere a consumului de metal, de
creștere a eficienței economice, in
general, sint departe de a fi epuiza
te. Dealtfel, fiecare milion lei pro
ducție netă va fi realizat in acest an
cu un consum de metal mai mic cu
aproape o tonă, comparativ cu anul
trecut.
Reținem și alte date deosebit de
importante în această privință. Intre
altele, notăm că în acest an se asi
gură și o valorificare superioară a
metalului, produsele noi, care au fost
sau vor fi introduse în fabricație,
avînd un grad înalt de tehnicitate și
complexitate ; performanțele lor, ni
s-a spus în întreprindere, se situează

Un adevăr confirmat de
experiența colectivului
întreprinderii „Aversa"

din Capitală
ia nivelul produselor similare reali
zate pe plan mondial de firme cu o
bogată tradiție în acest domeniu.
Dealtfel, ca o recunoaștere a calită
ții înalte a produselor întreprinderii,
exportul crește in acest an de 3 ori
față de anul trecut. Totodată, noile
produse sînt astfel concepute Incit
asigură o economicitate ridicată și la
beneficiar, in exploatare. Un singur
exemplu : pompele diagonale mono
și multietajate, care au înlocuit pom
pele centrifugale verticale în dublu
flux, au în exploatare un randament
superior, în medie, cu 4 la sută, ceea
ce permite reducerea anuală a con
sumului de energie la beneficiar cu
aproximativ 10 000 lei la fiecare
pompă.
Indiscutabil, înfăptuirea amplului
program de înnoire și modernizare a
producției presupune din partea oa
menilor muncii de aci intense efor
turi creatoare, soluționarea unor
multiple și complexe probleme de
ordin tehnic, tehnologic și organiza
toric. Rezolvîndu-le, colectivul între
prinderii a acumulat și acumulează
o valoroasă experiență în această
privință.
— Nu de mult — ne relatează șeful
atelierului de proiectare și pregătire
a fabricației, ing. Constantin Moisidis — am introdus în fabricație,
pentru prima dată în țară, pompele
de mare gabarit AF-300, la care par
tea hidraulică este acoperită cu ar
mătură din cauciuc. Este un produs
de înaltă tehnicitate, iar asimilarea
lui este rodul gîndirii creatoare a
personalului tehnico-ingineresc din
întreprindere, dar și a specialiștilor
din cadrul Centrului de cercetări și
proiectări pentru pompe și ventila-

toare și de la Combinatul de articole
tehnice din cauciuc din Pitești. De
fapt, nu există un produs nou a cărui
asimilare în fabricație să nu se în
temeieze pe o colaborare fructuoasă
cu alte unități de specialitate din
industria construcțiilor de mașini și
din alte sectoare de activitate. Insist
asupra acestui aspect deoarece, acționînd în acest fel, prin ancorarea
mai puternică a cercetării în reali
tățile producției, am reușit să redu
cem substanțial duratele de asimilare
a noilor produse, să ridicăm continuu
parametrii lor tehnico-funcționali, in
interesul fiecărei unităti și al econo
miei naționale.
O concluzie care ilustrează o ce
rință cu un caracter mai general, o
experiență valoroasă care pledează
convingător pentru extinderea ei.
Evident însă, in eforturile depuse în
întreprindere pentru modernizarea
producției, hotăritoare sînt capacita
tea creatoare și ambiția profesională
a colectivului său de muncă. In acest
scop, au fost luate o serie de măsuri
bine gindite. între altele, au fost con
stituite comisii mixte, formate din
proiectant!, tehnologi, șefi de brigadă
și muncitori specialiști, care urmă
resc îndeaproape asimilarea produ
selor cu un grad de complexitate ri
dicat. De asemenea, s-a renunțat la
ideea creării unui atelier special de
prototipuri, această activitate fiind
organizată în secțiile de producție,
adică acolo unde se va realiza, de
fapt, fabricația de serie. „Organizîndu-ne astfel munca — ne spune
șeful secției a IlI-a, ing. Petru Pașan — s-au creat condiții pentru so
luționarea operativă și eficientă, pe
baza gîndirii și experienței profesio
nale colective, a tuturor problemelor
tehnice și tehnologice ce apar pe
parcursul asimilării produselor noi.
Totodată, se asigură cunoașterea te
meinică, din timp, de către fiecare
lucrător a tehnologiilor de fabricație,
a parametrilor fiecărei piese și a fie
cărui subansamblu. Aceasta înseam
nă economie de timp, de materiale,
produse de bună calitate de la pri
mele loturi de fabricație".
Desigur, despre realizările și preo
cupările colectivului de oameni al
muncii din această unitațe bucureșteană privind ridicarea nivelului
tehnic și calitativ al produselor se
pot spune încă multe lucruri bune.
Sînt fapte care ilustrează că, aici,
„strategia" înnoirii rapide a produc
ției — care constituie o direcție prin
cipală de creștere a eficienței eco
nomice — este bine cunoscută. „în
tregului nostru colectiv — ne spune
lăcătușul Aurel Matei — îi sînt
clare rațiunile și sensurile majore ale acestei acțiuni și nu vom
precupeți nici un efort pentru ca. pe
această cale, să ne aducem o contri
buție sporită la valorificarea supe
rioară a resurselor materiale ce ne
sînt încredințate de societate spre
gospodărire, la creșterea venitului
național".

Ilie ȘTEFAN

Aluminiul înlocuiește argintul

Plăcuțe așchietoare din carburi de titan
Una din cele mai semnificative
realizări ale Institutului de cerce
tări metalurgice, pe linia preocupârilor de a asimila în țară tehnologii care să ducă la fabricarea
unor pr oduse ce se importau, o
constituie elaborarea de noi compoziții pentru fabricarea plăcu
țelor așchietoare din carburi meta
lice. Pe baza unei cercetări origina
le, pentru care s-a acordat și brevet
de invenție, un colectiv de spe
cialiști din cadrul laboratorului
de tratamente termice și produse
sinterizate a reușit înlocuirea carburilor de wolfram din plăcu
țele așchietoare (pentru strunguri și
mașini de frezat) cu carburi pe ba
ză de titan. Economia realizată prin
asimilarea noilor sorturi de plă-

cuțe este evaluată la un mi
lion de dolari. în același timp, tes
tările făcute la Centrul de cerce
tări pentru mecanică fină și scule
pe diferite tipuri de oteluri, cît si
în industrie, la întreprinderile
„23 August" și „Tractorul", au de
monstrat că plăcuțele pe bază de
carbură de titan sînt, In unele pri
vințe, superioare celor pe bază de
wolfram, in special în ceea ce pri
vește rezistența la uzură, viteza de
așchiere, rezistența lai sudură, ca
litatea suprafețelor prelucrate.
Fabricate în momentul de față
în sectorul de microproducție al in
stitutului, urmează ca in curînd ele
să fie introduse în producția de se
rie într-una din unitățile noastre
specializate.

Substituirea argintului cu un alt
metal in procesul de fabricare a oglinzilor constituie o problemă de
mare interes economic. Ea a fost

Servomotoare de concepție proprie
Sub aspect funcțional și tehnolo
gic. servomotoarele sînt apreciate
drept un domeniu de vîrf, de cea
mai înaltă tehnicitate, al industriei
constructoare de mașini electrice.
Fiind destinate echipării sisteme
lor moderne de acționare automată
și datorită condițiilor restrictive de
funcționare cu totul speciale, aces
tor motoare electrice li se impun
precizii ridicate de funcționare,
mari
viteze de răspuns (inerție
mică) și parametri electromecanici
superiori.
Preocupările Institutului de cer
cetări și proiectări electrotehni
ce din București au vizat con
ceperea a două tipuri de servo
motoare de curent continuu : cu
rotor disc Și cu rotor cilindric, am
bele cu excitație prin magneți per
manent!. Dacă cea de-a doua cate-

gorie de servomotoare se pro
duce deja (conform documentației
I.C.P.E.) în flux industrial la în
treprinderea „Electromotor“-Timișoara, în schimb cele cu rotor disc,
datorită complexității tehnice mari,
continuă să se realizeze în secțiile
de producție ale institutului, fiind
printre puținele din lume care au
o producție proprie de asemenea
servomotoare.
Realizarea lor în țară nu numai
că elimină importul, dar creează și
condițiile de a le exporta. Totodată,
lucru esențial, vine în întimpinarea
înfăptuirii amplului program de dez
voltare și diversificare a gamei
proprii de mașini-unelte cu coman
dă numerică, a acțiunii de roboti
zare in industrie, la electrovehicule,
auxiliare auto etc.

rezolvată cu succes de Institutul de
fizică și inginerie nucleară din ca
drul Institutului central de fizică,
în colaborare cu specialiști din
7 unități -industriale și institute
de cercetări și proiectări : s-a
reușit realizarea primei instala
ții industriale de aluminizare a
sticlei în vid. Concepută în urma
unor cercetări proprii, originale, această instalație, capabilă să pro
ducă circa 200 000 mp de oglinzi pe
an, se constituie ca o performanță
deosebită a cărei eficiență econo
mică este echivalentă cu cea a
metalului pe care-1 economisește,
în plus, costurile de producție sînt
de 3—4 ori mai mici decît ale celor
fabricate prin tehnologia clasică,
fiind totodată superioare calitativ.
In prezent, instalația se află la
una din unitățile Centralei indus
triale a sticlei și ceramicii fine, urmînd ca încă din acest an să 1 se
alăture alte 9, cu care se va putea
realiza întreaga producție de oglinzi
a țării.

Vlalcu RADU
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MESAJE DE PESTE HOTARE ADRESATE PARTIDULUI
Excelenței Sale 'NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist Ro
mân îmi este deosebit de plăcut ca, în numele poporului congolez,
ai Partidului Congolez al Muncii și al meu personal, să adresez
poporului român, Partidului Comunist Român și dumneavoastră
personal sincerele și călduroasele mele felicitări.
Conducerea Partidului Congolez al Muncii folosește această
ocazie pentru a reafirma voința sa fermă de a dezvolta și întări
legăturile de prietenie și solidaritate cu partidul dumneavoastră, pe
care-1 consideră drept unul dintre cele mai importante și presti
gioase partide ale forțelor progresiste din lume.
Conducerea politică a Partidului Congolez al Muncii este con
vinsă că, luptind solidar împotriva imperialismului și capitalismu
lui monopolist, toate popoarele, partidele și forțele progresiste vor
obține victorii tot mai mari și vor ajuta astfel omenirea să lichi
deze opresiunea.
Personal sint convins că, sub înalta și clarvăzătoarea dumnea
voastră conducere, poporul român și Partidul Comunist Român
vor obține tot mai numeroase și mari victorii spre bunăstarea claaei muncitoare și întărirea internaționalismului proletar.
Cu foarte înaltă considerație,

Colonel

DENIS

SASSOU-NGUESSO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comu
nist Român, Comitetul Executiv Național al Partidului Revoluționar
Instituțional are plăcerea de a vă adresa dumneavoastră cele mai
distinse dovezi de prietenie și solidaritate față de cauza care moti
vează acțiunea revoluționară a poporului român, prin intermediul
acestei eminente organizații politice, care, la această dată, împli
nește încă un an de viață intensă.
în comunitatea noastră internațională este foarte bine cunoscut
importantul rol pe care l-a jucat timp de mai multe decenii această
instituție politică in lupta pentru propășirea poporului român. Ca
o sinteză a evoluției sale istorice, in textul constituției țării dumnea
voastră s-a menționat prevederea la care subscriem, și anume că
această organizație este „forța politică conducătoare a întregii so
cietăți românești".
Folosesc această ocazie pentru a vă exprima cele mai bune urări
ale noastre pentru dezvoltarea consecventă și constantă a poporului
român și a partidului său.
„Democrație și justiție socială !“

Președintele Comitetului Central
al Partidului Congolez al Muncii,
Președintele Republicii Populare Congo,
Șeful Statului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă domnule președinte,
*
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist
Român, vă rog să primiți sincere felicitări din partea Partidului
Socialismului Democratic — KODISO. Partidul dumneavoastră este
forța conducătoare recunoscută, care înfăptuiește politica României
socialiste pentru consolidarea unui nou tip de relații intre state,
relații bazate pe principiile egalității, independenței și neameste
cului în treburile lor interne.
După cum știți, partidul nostru crede în posibilitatea lărgirii
relațiilor prietenești dintre Grecia și România, în interesul colabo
rării pașnice și securității in Balcani și în întreaga lume, ca și
în. colaborarea utilă dintre partidele noastre.

Vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm cele mai călduroase
urări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Co
munist Român.
Dumneavoastră, care sinteți secretarul general al acestui glorios
partid și deci conducătorul său autorizat, dorim să vă confirmăm
aprecierea noastră sinceră pentru dezvoltarea intregii vieți interne
românești, inclusiv in domeniul culturii și tehnicii, evoluție asupra
căreia partidul a avut o influență determinantă.
Așa cum dumneavoastră ne-ați arătat, istoria Partidului Comu
nist Român coincide cu istoria nobilei dumneavoastră țări. El s-a
născut in lupta pentru eliberare națională și socială, pentru inde
pendență. Partidul Comunist Român, prin organizarea maselor
populare, a entuziasmului lor, a activității lor politice, a fost prin
cipalul făuritor al transformărilor democratice ale societății româ
nești. Aceasta, în ce privește trecutul.
Astăzi, partidul realizează un grandios program menit să acce
lereze mersul înainte al țării, datorită aplicării pe plan economic
a celor mai recente și nobile cuceriri tehnico-științifice, cu dorința
de a apropia cit mai mult posibil nivelul de dezvoltare al României
de acela al națiunilor celor mai dezvoltate. Punctele cheie ale pro
gramului modernizarea industriei și îmbunătățirea calității pro
ducției demonstrează sensibilitatea partidului față de exigențele so
cietății contemporane, nu numai românești.
în același timp, obiectivul de mare amploare pentru atingerea
căruia acționează partidul este întărirea păcii și deci reducerea
intensității și extinderii situațiilor conflictuale care fac încă difi
cilă coexistența pașnică, fundamentală în acest sens fiind chema
rea pe care dumneavoastră, domnule președinte, o adresați întregii
lumi pentru respectarea principiilor de neagresiune și neamestec,
singurele în măsură să garanteze dacă sint respectate în mod
scrupulos, o viață mai bună pentru întreaga umanitate.
•Participarea activă a Republicii Socialiste România la dezbaterea
acestor mari teme internaționale, propunerea făcută de dumnea
voastră și de partid pentru ca și țările mici și mijlocii să participe,
în deplină înțelegere, la soluționarea problemelor care le privesc
indică în mod limpede cit de important este rolul pe care îl are
pe plan mondial Republica Socialistă România.
Pentru ca opera dumneavoastră de pace să continue sub eele
mai bune auspicii, ca și acțiunea dumneavoastră pentru progresul
economic și social al Republicii Socialiste România, vă rugăm să
primiți, domnule președinte, cele mai simțite urări, incredințlndu-vă, că întotdeauna, de stima noastră cea mai profundă cu pri
lejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist
Român.
Președintele Institutului pentru Relații Internaționale,
Dr. GIOVANNI BATTISTA BONELLI
Din partea Consiliului general,

Din partea KODISO

HARALAMBOS

DRAGĂ TOVARĂȘE
NICOLAE CEAUȘESCU

JAVIER GARCIA PANIAGUA
Președintele Comitetului Executiv Național
al Partidului Revoluționar Instituțional Mexican

Lie. GUILLERMO COSIO VIDAURRI
Secretar general
al Partidului Revoluționar Instituțional Mexican

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Partidul Democrat Radical al Olandei (P.P.R.) vă transmite fe
licitări cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului
Comunist Român și urează partidului și poporului român un viitor
fericit in bunăstare, pace și securitate.

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

Dr. HENK WALTMANS
Deputat

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Co
munist Român, avem plăcerea să vă felicităm și să vă urăm dum
neavoastră și poporului român succes în edificarea noii societăți.
Fie ca legăturile de prietenie și înțelegere existente între țările
șl popoarele noastre să se întărească tot mai mult in viitor.

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist Ro
mân, Asociația culturală Belgia-România adresează poporului român
felicitările sale cele mai sincere, urîndu-i mult succes in edificarea
noii societăți pe care și-a ales-o liber acum 37 de ani.
Apreciind mult politica de independență pe care România o pro
movează pe plan internațional, Asociația culturală Belgia-România
va depune in continuare eforturi pentru a contribui la mai buna
cunoaștere a istoriei și vieții poporului român in țara noastră, la
•trîngerea relațiilor de prietenie care unesc Belgia și România.

MONTAQUE JAYEWICKREME
Președintele Asociației de Prietenie
Sri Lanka—România

NISSANKA WIJERATNE
Ministru, președinte onorific al asociației

Dragi tovarăși, din C.C. al P.C.R.,
în numele Comitetului Central al Frontului Democratic pentru
Eliberarea Palestinei și al poporului nostru palestinian militant,
am plăcerea să vă adresez, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a
creării P.C.R., felicitările noastre călduroase.
La cea de-a 60-a aniversare a partidului dumneavoastră dorim
să exprimăm mîndria pe care o simțim pentru lupta dusă de parti
dul dumneavoastră împotriva imperialismului și fascismului, pentru
independență, socialism și pace in lume.
în continuare, mesajul se referă la lupta poporului palestinian,
sub conducerea Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.),
pentru recunoașterea drepturilor sale naționale, inclusiv crearea unui
stat independent propriu.
Noi avem deplina convingere că partidul dumneavoastră comu
nist — P.C.R. — va sprijini cu consecvență drepturile istorice ale
poporului palestinian, sub singura conducere legitimă — O.E.P. ;
va continua să sprijine revoluția palestiniană și aliații săi, mișcarea
națională libaneză și regimul patriotic din Siria în confruntarea
lor cu agresiunea Israelului, în special cea militară din sudul Liba
nului care se desfășoară in colaborare cu forțele locale de dreapta
libaneze.
Cu această ocazie, noi dăm o înaltă apreciere dezvoltării relațiilor
bilaterale dintre partidul dumneavoastră și frontul nostru in benefi
ciul luptei noastre comune împotriva imperialismului, sionismului
și reacțiunii, pentru independență, libertate, democrație, progres
social, socialism și pace in lume. Noi sintem stguri că astfel de
relații internaționaliste vor fi dezvoltate și consolidate de la o zi la
alta, grație luptei comune și dialogului continuu.
Trăiască cea de-a 60-a aniversare a P.C.R. !
Trăiască internaționalismul proletar 1
Al dumneavoastră frate,

DAYA WETHTHASINGHE
Secretar al asociației

J. VAN EYNDE

Secretar general

PREȘEDINTELUI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,
NICOLAE CEAUȘESCU
Vă felicit cu ocazia aniversării a 60 de ani
Partidului Comunist Român. îmi amintesc cu
întîlnirea noastră și sper din toată inima că vom
aă ne revedem.
Sper, de asemenea, că relațiile dintre orașul
dumneavoastră vor rămîne puternice și trainice.

Uk

de la crearea
mare plăcere de
mai avea ocazia

nostru și

țara

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Sărbătorirea Împlinirii a 80 de ani de la făurirea Partidului Co
munist Român ne oferă plăcutul prilej de a evidenția rolul dum
neavoastră distins în istoria partidului și' a poporului român prin
întreaga activitate care a dus la asigurarea prestigiului României
în contextul internațional.
Poporul columbian transmite Excelenței Voastre respeotuoase
salutări cu prilejul acestei mari sărbători.

Secretar general
al Comitetului Central
al Frontului Democratic
pentru Eliberarea Palestinei

Primar al Rotterdamului

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
‘ Fundația „Tineretul O.N.U." șl Casa de cultură română din
orașul Caii salută și felicită poporul român, Partidul Comunist
Român și pe secretarul său general, Nicolae Ceaușescu, cu ocazia
aniversării a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român,
dorindu-le să continue cu succes activitatea națională și interna
țională care a dus la afirmarea României ca o țară independentă
și liberă.

ENRIQUE LAUREANO GOMEZ

A TINERETULUI LIBERAL DIN COLUMBIA

ROSSI

ATTILIO

Secretar general,

prof. dr. GIANCARLO

ELIA VALORI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Pentru Partidul Socialist al Oamenilor Muncii și pentru Uniunea
Națională a Muncitorilor Agricoli (UNTA) constituie un motiv de
mare bucurie să putem celebra împreună cu poporul român sărbă
torirea celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist
Român.
Partidul nostru, detașament marxist-leninist, și UNTA, organi
zația de masă a țăranilor luptători nu numai pentru pămînt și or
ganizarea producției, ci șl pentru socialism in țara noastră, adre
sează un călduros salut poporului român și îndeosebi țăranilor
români cu prilejul acestei date atît de importante.
Convinși că prin această aniversare de mare importanță hotărtrile și rezoluțiile celui de-al XII-lea Congres al .Partidului Comunist
Român vor ratifica principiile leniniste emanate din procesul revo
luționar al poporului său și vor confirma eforturile sale in construc
ția societății socialiste, primiți din partea organizațiilor noastre șl
a organizațiilor afiliate la acestea un salut de solidaritate și cela
mai bune urări de progres și bunăstare pentru poporul român.
Cu sentimente frățești,
„Pămîntul și produsele sale aparțin acelora care-1 lucrează".

Director mondial al fundației
„Tineretul O.N.V.",
Directorul Casei de cultură română
din Caii, Columbia

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ

ANDRE VANDERLOUW

Dr.

NAEF HAWATMEH
\

Președinte

SIMONE SOMVILLE

PROTOPAPAS

membru al Biroului Politic,
șeful Secției relații externe

JUAN MANUEL RODRIGUEZ
Deputat, secretar general al Uniunii Naționale
a Muncitorilor Agricoli din Mexic

PRECIZĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU

Concursul de admitere în învățămîntui superior
într-un comunicat publicat în numărul din 5 martie
1981 al ziarului „Scinteia", Ministerul Educației și în
vățămîntului făcea cunoscut că la concursul de admitere
în învâțămîntul superior, respectiv la specializările
Agricultură, Horticultura, Zootehnie, Medicină vete
rinară și Mecanică agricolă, invățămint de zi, incepind
cu anul 1981 vor fi înscriși numai absolvenți ai liceelor
agroindustriale. Absolvenții liceelor de alt profil se pot
înscrie la aceste specializări numai dacă fac dovada
că au lucrat cel puțin un an în unități de producție
agricolă,
Pentru înscrierea la concursul de admitere in învă
țământul superior artistic, absolvenții de liceu trebuie

— Mai Intii am dori să precizați
dacă absolvenții liceelor agroindus
triale se pot înscrie la oricare dintre
specializările Agricultură, Horticultură. Zootehnie, Medicină veterinară și
Mecanică agricolă, indiferent de
profilul și meseria absolvite in
cadrul liceului.
— Absolvenții liceelor agroindus
triale, precum și absolvenții claselor
de profil agricol sau de mecanjcă
agricolă din cadrul liceelor de alt tip,
indiferent de profilul și meseria pe
care au urmat-o, se pot înscrie la
concursul de admitere în învâțămîntul
superior pentru oricare din speciali
zările citate. Aș vrea, de asemenea,
să mai precizez că absolvenții acestor
licee se pot înscrie la concurs fără
obligația de a fi lucrat în unități de
producție agricolă, deoarece prin ac
tivitatea practică desfășurată pe
parcursul studiilor liceale ei au sa
tisfăcut această cerință.
— Absolvenții școlilor tehnice agri
cole de 4 ani, precum și ai școlilor
profesionale de mecanică agricolă de
3 ani, care, ulterior, și-au completat
studiile liceale in cadrul unor licee
de alt profil decit agroindustrial, pol
fi înscriși la concursul de admitere ?
— Da, și aceștia pot fi înscriși la
specializările în discuție, fără altă
condiție de stagiu, pe baza diplomei
de absolvire a școlii tehnice agricole
și a diplomei de bacalaureat. La
înscriere sint necesare deci ambele
documente.
— Ce acte trebuie să prezinte la
înscriere absolvenții liceelor de alt
tip decit agroindustrial, prin care să
facă dovada că au lucrat un an in
unități de producție agricolă ?
— In această situație pot fi numai
absolvenții din promoția 1980 și din
promoțiile anterioare. Ei trebuie să
prezinte la înscriere o dovadă, elibe
rată de conducerea unității respec
tive de producție agricolă, din care
să rezulte că au lucrat in această uni
tate cel puțin un an. Pot beneficia de
acest drept nu numai absolvenții care
au lucrat in ferme de producție ani
mală sau vegetală, ci și cei care au
lucrat in alte unități agricole, cum
sint : oficii de îmbunătățiri funciare,
oficii de pedologie și agrochimie,
laboratoare cu caracter sanitar-veterinar, abatoare, puncte de insămînțări
artificiale, unități de recepție, pre
lucrare și păstrare a produselor agri
cole, vegetale și animale, de gospo
dărire a apelor, sectoare de produc
ție din unități de cercetare și pro
iectare, stațiuni de mecanizare etc.,
cu condiția, evident, să fi lucrat efec-

să facă dovada că au participat la activitatea artistică
de masă, in cluburi muncitorești, case de cultură,
cămine culturale etc. și au fost premiați la oricare
dintre fazele concursurilor artistice din cadrul Festiva
lului național ..Cintarea României", inclusiv la con
cursurile artistice școlare, sau că sint laureați ai unor
concursuri artistice internaționale.
Cum in legătură cu toate aceste aspecte, numeroși
cititori ai ziarului ne solicită precizări suplimentare,
am adresat, in acest scop, citeva întrebări tovarășului
prof. dr. ing. Vasile CATUNEANU, directorul Direcției
învățămintului superior și a cercetării științifice din
Ministerul Educației și învățămîntului :

tiv In activități productive specifice
acestor unități și nu In funcții TESA.
— Sint tineri absolvenți de liceu,
dar nu agroindustrial, care locuiesc
in comune cooperativizate și au lucrat
efectiv in cadrul cooperativei agri
cole de producție. Aceștia se pot
înscrie la specializările in discuție 1
— Absolvenții care au lucrat, pa
ralel cu studiile liceale sau după ab
solvirea liceului, in cadrul cooperati
velor agricole de producție, insumind
pe mai mulți ani numărul de zile de
muncă (norme) echivalent cu un an
de producție agricolă, se pot înscrie
la concurs pe baza dovezii eliberate
în acest sens de președintele coope
rativei respective și avizate de direc
ția agricolă județeană.
— Ce condiții trebuie să îndepli
nească tinerii absolvenți de liceu care
locuiesc in comune necooperativizate 1
— Și aceștia pot fi înscriși dacă
prezintă dovezi, eliberate de consi
liul popular comunal și avizate de
direcția agricolă județeană, din care
să rezulte că au lucrat efectiv, pe pe
rioade echivalente cu un an de pro
ducție agricolă, în gospodăriile pro
prii sau în asociații, predind Ia stat
produse agroalimentare. Aș dori să
mai precizez că și tinerii care in
timpul stagiului militar au desfășurat
activități de producție agricolă, echi
valente cu un an. se pot înscrie la
concurs pentru specializările Agricul
tură, Horticultura, Zootehnie. Medi
cină veterinară și Mecanică agricolă,
pe baza unei dovezi eliberate în acest
sens de comandantul unității res
pective.
— Ce documente trebuie să prezinte
candidații pentru invățămintul supe
rior artistic spre a dovedi că au par
ticipat la activitatea artistici de

IALOMIȚA 9 în organizarea
Centralei „România-film" a avut
loc in municipiul Slobozia con
sfătuirea pe țară cu activul de
bază din cinematografie. Au par
ticipat directorii întreprinderilor
cinematografice județene și din
municipiul București, șefii rețe
lelor cinematografice și ai ofi
ciilor interjudețene de difuzarea
filmului, producători, regizori,
directori de case de filme, pre
ședinții comitetelor sindicale din
întreprinderile cinematografice.
Cu această ocazie s-au decernat

masă, că au fost premiați la
concursurile artistice din cadrul
Festivalului național „Cintarea Româ
niei" sau că sint laureați ai unor
concursuri artistice internaționale ?
— In legătură cu participants la
Festivalul, național „Cintarea Româ
niei" precizez următoarele :
Pentru candidații carb au obținut
premii la fazele locale, școlare, din
cadrul unor instituții, case de cultură,
cămine culturale, cluburi muncito
rești, precum și la concursurile pe
meserii, în domeniul artistic, este
necesară o dovadă, eliberată de uni
tatea în cadrul căreia s-a desfășurat
concursul și avizată de comitetele ju
dețene sau municipale pentru cultu
ră și educație socialistă, iar pentru
școli — de inspectoratele școlare ju
dețene, din care să rezulte că au
participat Ia activitatea artistică de
masă și au fost premiați în cadrul
fazelor respective.
Fentru cei care au fost premiați la
fazele județene, interjudețene sau pe
țară, participarea Ia aceste faze ale
concursurilor artistice fiind condițio
nată de desfășurarea unei bogate ac
tivități ■ artistice de masă, este sufi
cientă diploma care atestă premierea.
, Pentru candidații care sint laureați
ai unor concursuri artistice interna
ționale, diploma care atestă această
calitate este de asemenea suficientă.
Pentru tinerii care au făcut parte
din ansambluri artistice sau au parti
cipat la expoziții și au obținut premii
în colectiv, dovada va fi eliberată de
instituția ce deține diploma de pre
miere și va fi avizată de consiliile
județene sau municipale pentru cul
tură și educație socialistă ; pentru
școli, dovada va fi avizată de inspec
toratele școlare județene.

în fața realităților com
plexe și dificile cu care se
confruntă lumea contem
porană, cînd omul se re
trage în gindire pentru a
înțelege ce se petrece, pri
mele idei care îi sint
aproape impuse de fapte și
statistici sint ale limitelor
de care societatea se izbeș
te precum valurile mărilor
de țărmurL Dezbaterea
dacă asemenea limite sint
mai mult sau mai puțin
apropiate are loc cu aprin
dere, dar știința de astăzi
ne arată că asemenea limi
te există, că odată și odată
tot le vom întilni.
Prof. Valter Roman, în
recentul său volum „Limi
te sau cotitură" (București,
Editura științifică și enci
clopedică, 1981), se întrea
bă insă dacă nu- cumva
știința actuală nu este ea
însăși limitată și dacă aces
te limite nu se datorează,
atît in ceea ce privește
știința, cit și puterea de a
stăpîni procesele ecologicoeconomico-sociale, unei ca
pacități mentale genetic
limitate a omului. întrebă
rile de mai sus sint justi
ficate și au o mare impor
tanță filozofică, iar filozo
fia, se știe, poate deschide
drumuri noi științei și
fructifica cuceririle ei In
raportul dintre gîndirea
umană șî societate. Cu privire la -limitele gîndirii
umane
răspunsulI
prof,
Valter Roman este nuanțat: fie gîndirea nu are
limite, ceea ce înseamnă
că poate înainta oricît în
cunoaștere și creație, fie,
In orice caz, limitele gin
dirii sînt mult dincolo de
limitele materiale. Sintetizînd aceste două enunțuri
ajungem la ideea că deși
gîndirea
umană
poate
avea, in mod obiectiv, anu
mite limite, căci depinde
de un dispozitiv material
cum este creierul, aceste

•) Valter Roman : „Limite
sau cotitură" (București,
Editura științifică și enciclo
pedică, 1981).

limite nu pot fi atît de
totale incit să oprească
procesul cunoașterii. Mai
mult chiar, istoria științei
a arătat că nu de puține
ori oamenii de știință își
impun ei înșiși anumite
limite în gindire, fie din
motive filozofice, dintr-o
anumită concepție asupra
lumii, fie din motive de
ordin practic, pentru a-și
contura, delimita mai bine
un anumit obiect al cerce
tării. Situindu-se pe pozi
țiile materialismului dialec-

tehnologie, precum și de
noi elemente de gindire
asupra societății. Valter
Roman acordă o mare a. tenție șl in acest volum,
după cum era de așteptat,
unor noi aspecte ale revo
luției științifice și tehnice
contemporane,
susținind
trecerea societății la o a
doua revoluție industrială.
Această idee a exprimat-o
cu peste douăzeci de ani
în urmă, a fost reluată in
diferite etape de progres
ale tehnologiei, acum ea

Valter Roman desprinde
mai curînd apariția în
viitor a unei societăți știin
țifice, bazată pe cunoaș
tere și în care desigur in
formația va juca un rol
tot mai important. Pe lin
gă o serie de probleme
abordate, cum sint politica
și tehnologia, ecologia po
litică, conștiința științei, in
care se expun puncte de
vedere proprii, este de re
marcat reluarea de către
autor a 'problematicii inte
ligenței artificiale in rela

O viziune realistă asupra
viitorului cunoașterii umane *)
ție și istoric, prof. Valter
Roman este, în esență, de
partea ideii că procesul
cunoașterii nu are limite,
considerînd o greșeală fun
damentală dacă s-ar nega
acest lucru, observînd con
sensul tot mai larg al oa
menilor de cultură asupra
unor asemenea puncte de
vedere.
Asemenea idei degajă un
optimism prudent din care
se desprinde marea spe
ranță pe care trebuie s-o
avem în știință și in posi
bilitatea gindirii sociale de
a contribui Ia un viitor
mai bun al societății
umane.
Mesajul lucrării de față
este acela al încrederii in
știință și înțelepciune. Remareînd că societatea con
temporană a intrat intr-o
perioadă de criză serioasă,
nu numai datorită contra
dicțiilor dintre ea și me
diul înconjurător, dar și in
privința sensului activi
tății și vieții umane, in
tr-adevăr este nevoie de
noi progrese in știință și

este precizată ținfnd cont
de apariția microelectro
nicii, informaticii, roboticii și inteligenței artifi
ciale. Contribuția autorului
acestei lucrări la desprin
derea unor elemente teo
retice privind noua revo
luție industrială se face de
pe pozițiile socialismului,
Faptul că problematica
celei de-a doua revoluții
industriale interesează și
societățile capitaliste, in
clusiv partidele burgheze
din aceste societăți, nu în
seamnă, remarcă pe bună
dreptate autorul, că noi nu
trebuie să recunoaștem
acest proces care inccpe
în sinul forțelor de pro
ducție ale societății. O
asemenea precizare este
bine venită intruclt permite
interpretarea de pe poziții
marxiste a noului proces
revoluționar, inclusiv în
ceea ce privește consecin
țele lui economice și 60ciale.
Nefiind de acord cu viziunea occidentală a unei
societăți
postindustriale.

ție cu Inteligența naturală,
abordată, sub o anumită
formă, încă din anul 1959.
Acum insă se ține cont de
ultimele realizări din do
meniul inteligenței artifi
ciale, autorul acordindu-i
o atenție cu totul deose
bită, atit pentru rolul ei în
cadrul celei de-a doua re
voluții industriale, cît și
pentru că redeschide proa
blematica
filozofică
omului.
Schimbările care au intervenit în acest secol sînt
atit de profunde incit,
după cum remarcă autorul,
„omul va trebui să-și ia
rămas bun de la ‘propriul
său trecut". Acesta este un
prim sens al cotiturii, care
cere însă o pregătire la
care știința și științele so
ciale trebuie să aducă o
deosebită contribuție. Remareînd că opera lui Marx
se referă în special la ca
pitalism. sprijinindu-se pe
tezele tovarășului Nicolae
Ceaușescu, autorul mili
tează convingător pentru
reînnoirea continuă a gîn-

dlrii revoluționare, mar
xiste. Sint aduse in spriji
nul argumentării enunțuri
inițiale care au trebuit să
fie revizuite pe parcursul
existenței
socialismului,
cum ar fi unele teze in do
meniul teoriei contradic
țiilor. Autorul, în concor
danță cu politica partidu
lui nostru, argumentează
împotriva
dogmatismului
și in favoarea discuțiilor,
dezbaterii, in a accepta ca
firească apariția unor pâreri diferite în efortul pe
care partidele comuniste
îl fac pentru a înțelege
desfășurările din lumea
contemporană. Dar ceea
ce rămîne viabil, susține
in mod îndreptățit autorul,
este gîndirea marxistă,
spiritul gindirii marxiste
care caută adevărul social;
el exemplifică acest lucru
prin orientarea social-politică a Partidului Comu
nist Român. Marxismul
face parte din tezaurul
culturii universale, remar
că autorul, iar marxismul
contemporan nu neagă. In
esența- lui, și nu poate
nega, marxismul clasic,
Dar marxismul contemporan trebuie să țină cont
de ceea ce este nou în
știința, tehnologia și eco
nomia societății de astăzi.
Cotitura la care se refe
ră autorul are și un sens
specific
prin
cerințele
secretarului
general
al
Partidului Comunist Ro
mân de a se trece la
o nouă calitate, de la can
titate la calitate, la un de
ceniu al științei, tehnolo
giei, eficienței și calității.
Aceste mențiuni din volum,
ca și numeroase alte refe
riri la cuvîntările tovară
șului Nicolae Ceaușescu
ancorează
argumentările
autorului In realitățile so
cietății socialiste din țara
noastră, în contextul problemelor globale ale omenirii.

Prof. Mlhal
DRAGANESCU

Mihai IORDANESCU

premiile în concursul cu filmul
românesc pe anul 1980 organizat
de Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste și Asociația cine
aștilor din România. Pe primul
loc ș-a clasat întreprinderea ju
dețeană cinematografică Ialomi
ța, urmată in ordine de județele
Vrancea și Sălaj. (Mihai Vișoiu).

experiență cu tema : „Munca
consiliilor comunale de educație
politică $i cultural-socialistă
pentru îmbunătățirea activității
ideologice a propagandei de
masă, a educării materialistștilnțifice, revoluționar-patriotice, a eticii și echității socia
liste". (Crăciun Lăluci).

VASLUI • Ieri, secția de pro
pagandă a Comitetului județean
de partid Vaslui a organizat în
comuna Murgeni un schimb de

BRA$OV • La școala genera
lă din orașul Victoria se desfă
șoară un schimb de experiență
pe tema : „Modalități de asimi-

rezultatelor cercetării
științifice pedagogice in scopul
optimizării și sporirii eficienței
procesului instructiv-educativ".
Participă directorii școlilor gim
naziale din mediul urban, in
spectori școlari, precum și nu
meroase cadre din învățămîntui
superior. (Nicolae Mocanu).

CARAȘ-SEVER1N • La Reși
ța a avut loc un concert simfo
nic extraordinar. Sub bagheta
dirijorului Iosif conta și-au dat
concursul orchestra și corul Radioteleviziunii române, corul Fi
larmonicii „Banatul" din Timi
șoara, corul reunit al uzinelor
reșițene, precum și corul de ca
meră „Miorița" din localitate.
(Nicolae Cătanâ).

cea, cu ocazia centenarului naș teatrului maghiar de stat din lo
terii poetului, o sesiune de co calitate a prezentat în premieră
municări științifice, urmată de comedia „Concurs de frumuse
recitări de versuri, interpretări țe" de Tudor Popescu, în regia
de romanțe din lirica Iui Octa lui Horvath' Bela. (AL Mureșan).
vian Goga și un program artistic
oferit de elevii școlii generale
DtMBOVIȚA • La Tlrgoviște
din localitate • Opera maghiară au apărut numerele 10—11 ale
de stat din Cluj-Napoca a pre Anuarului muzeului județean de
zentat in premieră spectacolul istorie, „Valachica". Sumarul cu
„O noapte la Veneția" de Johann prinde 73 de studii și comunicări
CLUJ • Cenaclul „Octavian Strauss jr., sub bagheta dirijo și abordează o tematică diversă
Goga" al cadrelor didactice din rului Vasile Mureșan și în regia cu privire la istoria județului
Cluj-Napoca a prezentat la Ciu- lui Ionel Pantea • Colectivul Dîmbovița. (Gheorghe Manea).
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COMUNICAT

Papei IOAN PAUL al Il-lea
VATICAN
Am aflat cu mare indignare de atentatul condamnabil săvîrșit împotriva
dumneavoastră.
Vă rog să primiți urările mele de deplină insănătoșire.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România,
Secretar general al Partidului Comunist Român
Salutări revoluționare,
Am primit cu mare satisfacție mesajul de felicitare pe care dumnea. voastră, în numele poporului României, mi l-ați transmis cu ocazia realegerii
mele ca președinte al Comitetului Executiv al O.E.P., mesaj din care se des
prind sentimente de prietenie și dragoste.
în numele poporului arab palestinian și în numele meu personal, doresc
să vă exprim profunda noastră mulțumire pentru sprijinul tovărășesc acordat
de țara dumneavoastră prietenă, de Partidul Comunist Român, de guvernul
. și poporul român, sub conducerea dumneavoastră curajoasă, luptei drepte
a poporului nostru palestinian pentru recucerirea drepturilor sale naționale,
dreptul la reîntoarcere, dreptul la autodeterminare și dreptul de a avea un
stat palestinian independent.
Folosesc această ocazie pentru a vă Informa despre hotărîrea poporului
nostru arab palestinian de a acționa pentru dezvoltarea continuă a relațiilor
tovărășești care leagă cele două popoare — româh și palestinian — în inte
resul lor comun.
în lupta noastră dreaptă împotriva imperialismului și sionismului, noi ne
' bazăm pe sprijinul tuturor țărilor socialiste și popoarelor lor, pe sprijinul
forțelor care iubesc libertatea și dreptatea in lume, în rîndul cărora se află
și poporul prieten român, sub conducerea partidului dumneavoastră militant,
condus curajos de către dumneavoastră.
Vă rog să primiți, frate președinte, salutările mele cele mai călduroase,
. însoțite de urări de sănătate și bunăstare pentru dumneavoastră personal și
pentru poporul dumneavoastră prieten, pentru progresul și prosperitatea țării
dumneavoastră.
Revoluție pină la victorie.

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv al O.E.P.,
Comandant suprem
t
al Forțelor Revoluției Palestiniene

,

s

lucrările sesiunii Comisiei economice mixte româno-americane
în Capitală au început, joi, lucră
rile celei de-a VÎI-a sesiuni a Comi
siei economice mixte româno-ameri
cane. Delegația guvernamentală ro
mână este condusă de Cornel Burti
că, viceprim-ministru al guvernului,
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, iar
delegația americană de Malcolm
Baldrige, secretar pentru comerț al
S.U.A.
în prima ședință plenară j-a pro
cedat la o trecere în revistă a sta
diului relațiilor economice, evidențiindu-se rezultatele pozitive obținu
te pe linia creșterii schimburilor co
merciale și a cooperării în diferite
sectoare de activitate, în conformi
tate cu înțelegerile convenite cu pri
lejul dialogului româno-american la
hivel înalt și prevederile Acordului
pe termen lung de cooperare econo
mică, industrială și tehnică dintre
România și Statele Unite. Au fost
analizate, totodată, măsurile și for
mele de extindere în continuare a
raporturilor de conlucrare reciproc
avantajoasă dintre cele două țări,
de valorificare în și mai mare mă
sură a posibilităților pe care le oferă
economiile lor naționale. Modalitățile
concrete de transpunere în practică
a acestor acțiuni au făcut obiectul

Semnaturi
An cartea muncii
(Urmare din pag. I)

i'

binatul siderurgic, directorul ge
neral, inginerul Cornelia Velincov, venit aici de la Reșița șl de
la Galați, imi spunea că acest
combinat „are in zidurile și in
utilajele sale nu numai experiența tuturor oțelăriilor româ
nești, dar și pe aceea a unor în
tregi generații". La Alexandria,
la întreprinderea de rulmenți,
nesfîrșltele șiruri de bile argin
tii mi s-au părut a fi fost viitoa
rele șiruri de boabe ale Bărăga
nului aflat in plină „ingrinare",
cum se exprima surizind strun
garul Ștefan Ceparu, calificat la
Fabrica de rulmenți din Brașov,
după ce muncise cindva, in anii
cei mai tineri, in comuna sa na
tală, comună de pe aproape,
Contești, chiar pe combină. Și
tot el imi spunea : „Cind produ
cem noi rulmenți parcă și griul
crește mai frumos, iar cind griul
crește frumos parcă facem și
noi rulmenți mai de calitate".
Sigur, există responsabilitatea
individuală, dar și cea colectivă.
Există aici o interdependență.
Fiindcă există nu numai o le
gătură intre profesiuni diferite,
dar și acest sentiment de întra
jutorare și de inaltă grijă pentru
ceea ce facem cu toții — res
ponsabilitatea omului care, semnind în Cartea Muncii pentru
sine, semnează, totodată, și pen
tru semenul său.
Țelul fiind unul singur : bună
starea tuturor.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16,
17 și 18 mai. In țară : Vremea se va
ameliora treptat. Cerul va fl variabil, cu
Innorări mai pronunțate in sudul țării,
unde vor mai cădea ploi locale. tn
celelalte regiuni ploile vor deveni Izo
late. Viatul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 3 și 13 grade, Iar cele ma
xime între 15 și 25 de grade. In pri
mele ore ale dimineții, local se va pro
duce ceață. In București : Vreme schim
bătoare cu cerul temporar noros favo
rabil ploii. Vînt slab pină la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 6 și 10 grade, iar cele maxime in
tre 18 și 22 de grade. (Corneliu Pop,
meteorolog de serviciu).

• „FRUMUSEȚEA” IN
LUMEA
INFINITULUI
lv|ic Un grup de cercetătorl
italieni condus de prof. Antonino Zichichi a descoperit, la
Centrul European de Cercetări
Nucleare (C.E.R.N.) de la Ge
neva, o nouă particulă subnucleară, care cîntărește de șase
ori mai mult decit neutronul.
Potrivit Institutului național ita
lian de fizică nucleară, „desco
perirea acestei particule deschi
de calea unei noi familii de
particule subnucleare, caracteri
zate printr-un nou tip de sar
cină, denumită „Bellezza" (fru
musețe). Pentru experiențele efectuate de grupul de fizicieni
italieni a fost folosit un acce
lerator de protoni care dezvoltă

analizelor desfășurate apoi în gru
pele de lucru ale comisiei.
La lucrări participă Rudolph Aggrey, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.
★
în cursul unei intîlniri între tova
rășul Cornel Burtică și Malcolm Bal
drige s-a efectuat un schimb de ve
deri asupra relațiilor economice
bilaterale, manifestîndu-se dorința
de a da un nou impuls acestor ra
porturi, în folosul ambelor țări și po
poare, al cauzei înțelegerii și colabo
rării internaționale.
Secretarul pentru comerț al S.U.A.
a avut, de asemenea, o Întrevedere
cu Ion Avram, ministrul industriei
construcțiilor de mașini.
★
Oaspetele american a vizitat, in
aceeași zi, întreprinderea de mașini
grele București și I.A.S. 30 Decem
brie.
★
Tovarășul Cornel Burtică a oferit,
în onoarea secretarului pentru co
merț al S.U.A., un dineu.
Au luat parte Angelo Miculescu,
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini,
Alexandru Mărgăritescu, ministru
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Maria Groza,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale.
Au participat, de asemenea, amba
sadorul S.U.A. la București și
membri ai delegației americane.
(Agerpres)

în legătură cu accidentul colectiv de muncă
de la mina Livezeni
Comitetul Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. a analizat raportul Comi
siei de partid și de stat instituite in
scopul stabilirii cauzelor care au ge
nerat accidentul colectiv ce a avut
loc la întreprinderea minieră Live
zeni la data de 29 noiembrie 1980.
Din analiza prezentată a rezultat că
accidentul s-a produs pe fondul unor
grave încălcări ale normelor tehnice
și tehnologice de exploatare în sub
teran a cărbunelui, precum și ale ce
lor de protecție și disciplină a
muncii.
Acumulările periculoase de metan
au fost posibile datorită faptului că
la punerea în funcțiune a unui aba
taj frontal s-a modificat soluția din
proiectul aprobat, fără a se elabora
un nou proiect de aeraj și fără a se
executa lucrările care să asigure de
bitul de aer necesar pentru preveni
rea și diluarea acestor acumulări. De
asemenea, s-a montat în subteran,
contrar normelor de tehnica secu
rității, un cablu electric fără decu
plare automată în caz de defecțiune.
Acest cablu s-a deteriorat și a pro
dus scîntei electrice, care au aprins
metanul, declanșind explozia.
Analiza a evidențiat că cei însărci
nați să efectueze controlul concentra
țiilor de metan și să verifice toate
instalațiile sub aspectul proprietăți
lor antiexplozive, conform regulilor
de protecția muncii, nu și-au făcut
datoria, ceea ce a condus la produ
cerea accidentului.
A fost elaborat un program de mă
suri tehnico-organizatorice în vede
rea reluării lucrului în deplină secu
ritate în zona avariată. Cele mai
multe dintre aceste măsuri au fost
realizate, iar activitatea de producție
în zonă a fost reluată.
Comitetul Politic Executiv a indi
cat ca guvernul să ia toate măsurile
necesare pentru aplicarea strictă a
legislației în domeniul protecției și
securității muncii, să controleze cu
consecvență modul în care se res
pectă normele de protecția muncii
in industria extractivă minieră, să
asigure prevenirea accidentelor prin
creșterea exigenței în execuția lu
crărilor subterane, asigurarea circui
telor de aeraj și a debitelor cores
punzătoare de aer, controlul și lichi
darea acumulărilor de metan, spori
rea răspunderii personalului tehnicoinginefesc în respectarea regulilor
tehnice, tehnologice și de securitate
a muncii în activitatea din subteran.
Ministerul Minelor, Petrolului și
Geologiei va verifica soluțiile tehnice
prevăzute în proiectele aprobate pen
tru minele cu emanații de metan șl

modul de realizare a acestora, ur
mărind respectarea eu strictețe a
prevederilor.
în legătură cu gravele abateri de
la prevederile legale și regulile de
funcționare a exploatărilor miniere
au fost aprobate propunerile Comi
siei de partid și de stat cu privire
la sancționarea celor vinovăți de
producerea accidentului și guvernul
a fost însărcinat cu aplicarea aces
tor sancțiuni. Unele cadre cu atribu
ții de conducere și control ale între
prinderii miniere Livezeni, inclusiv
ing. Tomescu Radu, fost director al
întreprinderii, au fost deferite orga
nelor de urmărire penală și de jus
tiție. De asemenea, au fost eliberați
din funcții : directorul tehnic al
Combinatului minier Valea Jiului,
Costescu Iulian, șeful Inspectoratului
teritorial pentru protecția muncii
Hunedoara, Gomotîrceanu Petre, și
șeful grupului de inspectori pentru
protecția muncii Petroșani, Nicolau
Claudiu. Directorul general al Com
binatului minier Valea Jiului, Surulescu Dan, alte cadre din cadrul
Combinatului minier Valea Jiului și
al întreprinderii miniere Livezeni au
primit sancțiuni de partid și de stat.
Ținînd seama de gravitatea acci
dentului de la întreprinderea minieră
Livezeni, precum și de răspunderea
ce revine Ministerului Minelor, Pe
trolului și Geologiei și Ministerului
Muncii în producerea acestuia. Co
mitetul Politic Executiv a aprobat
propunerile de sancționare a unor
cadre cu munci de răspundere din
aceste ministere : eliberarea din
funcția de adjunct al ministrului
minelor, petrolului și geologiei a. to
varășului Dumitru Condrache, sanc
ționarea cu vot de blam a to
varășului Ilie Cîșu, adjunct al minis
trului muncii ; totodată a sancționat
pe conducătorii celor două ministere,
care poartă răspunderea pentru cele
întîmplate, și le-a atras în mod sever
atenția asupra obligațiilor ce le revin
în luarea tuturor măsurilor care să
asigure desfășurarea activității de
producție în mine în deplină secu
ritate.
Comitetul Politic Executiv a stabilit
ca Raportul privind rezultatele cer
cetărilor pentru stabilirea cauzelor
accidentului și măsurile ce se impun
pentru prevenirea unor accidente si
milare să fie dezbătut cu activul de
partid și cadrele de conducere din
centrală și unitățile subordonate ale
Ministerului Minelor, Petrolului și
Geologiei, Ministerului Muncii, cu ac
tivul de partid din județul Hune
doara.

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale
româno-polone de colaborare economică
Joi au început la București lucră
rile sesiunii a XlV-a a Comisiei mix
te guvernamentale româno-polone de
colaborare economică.
Delegația română este condusă de
tovarășul Janos Fazekas, viceprimministru al guvernului, președintele
părții române în comisie,' iar dele
gația polonă este condusă de Mieczyslav F. Rakowski, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone, președintele părții polone.
La actuala sesiune se examinează
activitatea de colaborare economică,
cooperare și specializare în produc
ție în diferite domenii industriale de

,romănia-filmm prezintă:

interes reciproc. De asemenea, sînt
examinate probleme legate de cola
borarea de lungă durată, în scopul
asigurării a o serie de materii prime
și materiale necesare economiilor
naționale ale celor două țări. Acțiu
nile de colaborare și specializare in
domeniul industriei chimice de mic
tonaj constituie, de asemenea, obiec
tul analizei pentru semnarea la se
siune a convențiilor de specializare
pe 1981—1985. Părțile fac, totodată,
un schimb de păreri legat de dezvol
tarea și diversificarea în continuare
a schimburilor reciproce de mărfuri
în actualul cincinal.
(Agerpres)

„PUNGA CU LIBELULE"

O PRODUCȚIE A CASEI
DE FILME NUMĂRUL PATRU
Scenariul : Fănuș Neaga, Vintilă
Ornaru ; decorurile : Mihai Ionescu ;
costumele : Oltea Ionescu ; muzica !
George Grigoriu ; montajul: Adria
na Ionescu; sunetul : ing. Suru
Bujor ; imaginea : Nicu Stan. Un
film de Manole Marcus.
Cu : Marcel Iureș, Eniko Szilâgyi,
Ion Caramitru, Gheorghe Visu, Catrinel Paraschivescu, Iancu Lucian,
Olimpia Arghir, Victor Rebengiuc,
Mihai Pălădescu, Elisabeta Fazekas,
Dan Condurache, Ștefan Sileanu.

Film realizat in studiourile
Centrului de producție cine
matografică „București".,

DEMOCRA TIZAREA CUL TURII
(Urmare din pag. I)
cursă, educația și societatea au im
primat linii definitorii. De aceeâ, de
fiecare dată cind sint invitat, merg
cu plăcere la intîlniri cu cititorii, ii
urmăresc Ia locurile lor de muncă,
stau la un pahar de vorbă în casele
lor. Căci, oricît de subiectiv aș fi la
adunarea impresiilor personale, după
zeci de intîlniri, aceste impresii răz
lețe din București, Bacău, Onești, Pi
tești, Codlea, Timișoara și Băile Buziașului încep să se ordoneze și să se
grupeze tinzînd către un fel de nu
mitor comun. Mai scazi și din vibra
țiile care te-au încercat în timpul
lecturii Și care te-au sensibilizat pen
tru r;,respirația sălii" și rămîne un lu
cru esențial : dreptul omului la cul
tură. Da. Și la autoîncercarea fie
căruia „cit îl țin curelele" in creație.
Acest drept se dovedește a fi la fel
de important ca libertățile social-politice, întregindu-se reciproc, înles
nind formarea omului ca personali
tate multilaterală. Este meritul Parti-

o energie de 62 miliarde electron-volți, ceea ce reprezintă cel
mai ridicat nivel de energie ce
se poate produce în lume. De asemenea, a fost utilizat cel mai
mare calculator electronic din
Europa occidentală, instalat la
C-E-R-N. Experiențele au nece
sitat studierea a circa 200 mi
liarde de șocuri între protoni,
care au permis selecționarea a
circa 30 de particule subnucieare.

•
REPRODUCEREA
INSTANTANEE A IMAGI
NILOR MICROSCOPICE.
O nouă Instalație cu ajutorul
căreia se pot obține direct pe
hîrtie imaginile fotografice mult
mărite ale unor obiecte studia

duluî Comunist Român că nu a creat
doar condițiile necesare pentru acest
urcuș, ci și un climat productiv, in
care acest drept apare și ca o obli
gație de onoare a fiecăruia față de
toți, impulsionînd întreaga viață cul
turală. Ceea ce poetul asociază cu
„soarele dreptății" sau cu „vîntul de
libertate", și anume democrația cul
turii, își trage seva din democrația
societății.
i
Nu in zilele noastre a fost desco
perit idealul personalității multilate
rale, el figurînd încă in documentele
din timpul revoluției franceze. Nu
mai că societatea premergătoare orînduirii noastre n-a fost prea zeloasă
în netezirea acestui drum. Uneori
cind stau la sfat cu cititorii mei, care
trec, de obicei, dincolo de cele citite
la probleme de atelier literar, discutînd aspecte legate de raportul dintre
sensibilul și inteligibilul unei opere,
mă gîndesc la acei premergători ini
moși care și-au jertfit mulți ani din
viață pentru a face muncă de inițiere
culturală — din inițiativa și pe banii

te la microscop se realizează
acum în cadrul unei unități in
dustriale din R.P. Chineză. Sis
temul, pus la punct de cerce
tători de la Academia de știin
țe agricole și silvice, nu ne
cesită folosirea peliculei, ca în
procedeul obișnuit, ci reproduce
instantaneu imaginea subiectu
lui studiat la microscop, in albnegru sau color. El poate da o
imagine mărită de 3 000 de ori.

• NUMĂRUL NEVĂZĂTORILOR A CRESCUT
IN LUME, totalul lor apropiindu-se de 40 milioane — sub
liniază un raport al Organiza
ției Mondiale a Sănătății. Ra
portul face o legătură directă
între fenomenul extinderii aces

□E
L.

proprii, știind totodată că zeci de
vieți omenești n-ar ajunge pentru a
realiza in felul acesta ce au preconi
zat. îmi place să cred că ei s-au gîndit, din cind in cind, și la noi, adică
la o vreme în care „omul simplu
frămintat de grijile supraviețuirii"
va simți nevoia să-și îndrepte pașii
spre o sală de expoziție sau de con
cert, spre un cenaclu literar. îmi
place să cred oă acești pionieri s-au
gindit la și au visat o societate
care să nu se străduiască doar să sa
tisfacă in mod crescind cerințele ma
teriale și spirituale ale oamenilor, d
să creeze și să cultive și cerințe noi,
cu adevărat umane. Și este oare lip
să de modestie dacă atribui și litera
turii o părticică mică în crearea și
cultivarea acestor cerințe profund
umane, care, în fond, vizează umani
zarea omului, a muncii, a lumii 7
Așa cum ne-o cere partidul, care
este, între atitea uriașe realizări, și
autorul unei noi, superioare viziuni
și strategii asupra culturii. A culturii
noastre noi, socialiste.

Cronica zilei Vizita unei delegații de activiști ai P. C. Chinez
Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România,
Nicolae Giosan, a primit, joi, dele
gația Camerei Reprezentanților a
Congresului Național al Columbiei,
condusă de Zamir Silva Amin, pre
ședintele Comisiei permanente pen
tru problemele constituționale, aflată
în vizită în țara noastră. Cu acest
prilej a avut loc un schimb de Infor
mații referitoare la activitatea celor
două adunări legislative și au fost
abordate aspecte ale colaborării bila-terale în scopul promovării relațiilor
româno-columbiene pe multiple pla
nuri și al conlucrării în cadrul unor
organisme internaționale.
în aceeași zi, Biroul Marii Adu
nări Naționale a oferit In onoarea
oaspeților un dineu.
★
Joi a avut loc în Capitală o mani
festare culturală, organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, cu prilejul
Zilei naționale a Norvegiei. în ca
drul căreia Adrian Năstase, cercetă
tor științific la Institutul de cerce
tări juridice, a prezentat impresii de
călătorie din această țară. în în
cheiere a fost prezentat un film do
cumentar norvegian.
Au participat membri ai conducerii
I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un numeros
public. Au fost de față Per Borgen,
ambasadorul Norvegiei la București,
și membri ai ambasadei. (Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1
Telex
TeleșcoalS
Emisiune în limba germană
Tragerea Loto
La volan
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică
Călătorie prin tara mea. Literal —
1981
20,05 Film
artistic :
„Scaramouch®-.
Producție a studiourilor din S.U.A.
Premieră pe țară.
21.45 Creația culturală românească, pro
fund implicată In actualitatea so
cialistă a țării.
22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 1
16.20 Recital Marta Joja
16.35 O viață pentru o idee : Gheorghe
E. Longinescu (1869—1939)
17,05 Partidului erou — omagiul între
gului popor.
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Concertul orchestrei simfonice a
Filarmonicii
„George
Enesțu”.
21,15 Teleenciclopedia
22,00 Muzică ușoară
22.20 Telejurnal

18,00
16,05
16,30
18.25
18.35
18,50
19,00
19.25
19.45

ȘTIRI
Ciclism :

„CURSA PĂCII"
Etapa a 6-a a competiției cicliste
internaționale „Cursa Păcii", desfă
șurată pe traseul Karlovy Vary —
Praga, comportînd 5 sprinturi de cățărare, a fost ca și precedentele ani
mată de la primul pină la ultimul ki
lometru, presărată cu momente inte
resante și evadări decisive care au
adus schimbări spectaculoase in cla
sament. Noul purtător al tricoului
galben este Șahrid Zagretdinov
(U.R.S.S.), sosit primul la Praga, cu
un avans de peste 10 minute față de
fostul lider, coechipierul său I. Mișcenko. învingătorul a fost cronome
trat pe distanta de 171 km cu timpul
de 4h 26’52”. La interval de cîteva
secunde, pe locurile următoare s-au
clasat cehoslovacul Jiri Skoda și Serghei Suhorucenkov (U.R.S.S.).
In dificila etapă de ieri, o compor
tare curajoasă a avut ciclistul român
Traian Sîrbu, aflat și el multă vreme
printre animatorii cursei și clasat în
final pe locul 6, cu timpul de 4b
31’12”.
Principala acțiune a etapei s-a pro
dus la km 62, cînd s-au desprins din
pluton italianul Trevelini, francezul
Dithurbide și sovieticul Zagretdinov.
La km 84 aceștia au un avans de
peste 2 minute, dar în urmărirea lor
pornesc din pluton campionul olim
pic Suhorucenkov, cehoslovacul Sko
da, românul Traian Sîrbu, polonezul
Mihalak și Barth (R.D. Germană).
Joncțiunea celor două grupuri se tace
la km 110, unde grosul plutonului
trece cu o întirziere de peste 8 mi
nute. In ultima parte a etapei plouă
torențial. Traian Sirbu are o defec
țiune mecanică și pierde contactul cu
fugarii, sosind totuși cu un avans de
5’44” față de plutonul mare.
în clasamentul general individual
conduce Zagretdinov (U.R.S.S.), ur
mat de Suhorucenkov (U.R.S.S.) —
la 7’09” și fostul lider, Mișcenko
(U.R.S.S.) — la 8’16”.
în clasamentul general pe echipe
nu s-au produs modificări : conduce
în continuare formația U.R.S.S., ur
mată in ordine de R. D. Germană,
Polonia, Cehoslovacia, România, Por
tugalia, Franța, Bulgaria, Ungaria,
Olanda etc.
Astăzi se dispută două etape,
ambele la Praga : a 7-a, contracronometru individual (19 km) și a 8-a,
în circuit pe străzile capitalei Ce
hoslovaciei (120 km).

în cîteva rinduii
După consumarea a 11 runde, tn

turneul internațional de șah de Ia
Ulima (Iugoslavia) conduce Gheor-

ghiev (Bulgaria), cu 8 puncte, urmat
de Aurel Urzică (România), Velikov
(Bulgaria), Tompa (Ungaria) — cu
cite 7,5 puncte, Parik , Ștefanov
(România), Damianovici (Iugoslavia)
și Bielczyk (Polonia) — cu cite 7
puncte etc.
în runda a 11-a, maestrul român
Parik Ștefanov a remizat cu liderul
clasamentului, Gheorghiev, iar Aurel
Urzică a pierdut partida cu Tompa

RETUTINOENI

tui flagel și agravarea mizeriei
imensei majorități a populației
din țările „lumii a treia", unde
se înregistrează peste 80 la sută
din totalul ne văzătorilor de pe
glob. „Dacă nu se vor lua mă
suri urgente de igienă și tra
tament, continuă raportul O.M.S.,
numărul celor lipsiți de vede
re se va dubla pină în anul 2000.
Pentru acțiunile de prevenire și
tratament a unui mare număr
de cazuri de orbire — aprecia
ză raportul menționat — ar fi
suficientă o sumă ce reprezin
tă doar o treime din costul unui
submarin dotat eu rachete nu
cleare".

SPORTIVE

O delegație de activiști ai Partidului
Comunist Chinez, condusă de tova
rășul Zhu Muzhi, membru al C.C.
al P.C. Chinez, adjunct de șef de
secție la C.C. al P.C.C., a efectuat, la
invitația C.C. al P.C.R., o vizită de
prietenie și pentru schimb de expe
riență în țara noastră, in perioada
23 aprilie — 14 mai a.c.
Delegația chineză a avut tntilnirl
la C.C. al P.C.R.. Consiliul Culturii
și Educației Socialiste, Academia
„Ștefan Gheorghiu", Academia de
științe sociale și politice, comitetele
județene de partid Brașov, Sibiu și
Vîlcea. Oaspeții au vizitat obiective
economice, social-culturale și turis
tice din Capitală și județe.
La încheierea vizitei, delegația de
activiști ai P.C. Chinez a fost pri-

mită de tovarășul Ilie Rădulescu,
secretar al C.C. al P.C.R. în cursul
întrevederii au fost evocate bunele
relații de prietenie și colaborare din
tre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist Chinez, dintre
popoarele și țările noastre, care s-au
dezvoltat continuu In spiritul Înțele
gerilor convenite cu prilejul dialogu
lui româno-chinez la nivel înalt. Au
fost înfățișate oaspeților chinezi
unele preocupări actuale privind
transpunerea în viață a hotăririlor
Congresului al XII-lea al P.C.R. La
convorbire a participat Alexandru
Szabo, adjunct de șef de secție la
C.C. al P.C.R. A fost de față Chen
Shuliang, ambasadorul R.P. Chineze
la București.

Sosirea unei delegații parlamentare chineze
La invitația Marii Adunări Națio
nale, joi a sosit în Capitală delegația
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a Republicii Populare
Chineze, condusă de tovarășul Yang
Shangkun, membru al Comitetului
Central al Partidului Comunist
Chinez,
vicepreședinte și secretar
general al Comitetului Permanent al
Adunării Naționale, care face o vizită
de prietenie în țara noastră.
Din delegație fac parte tovarășii
Luo Qingchang, membru al C.C. al
P.C. Chinez, secretar general adjunct
al Comitetului Permanent al Adună
rii Naționale, Ou Tangliang, membru
al Comitetului Permanent al Adună
rii Naționale, șef adjunct al Secției
de relații externe a C.C. al P.C.
Chinez, Wang Shouguan, Piao Weixun
și Cui Jijun, deputați ai Adunării
Naționale a Reprezentanților Populari.
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
delegația a fost salutată de tovarășii
Nicolae Giosan, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., președintele Marii Adunări

Naționale, Emilia Sonea, membru
supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de
șef de secție la C.C. al P.C.R., și
Virgil Teodorescu, membru al Comi
siei Centrale de Revizie a P.C.R.,
vicepreședinți ai M.A.N., de deputați,
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, alte persoane oficiale.
Au fost prezenți Chen Shuliang,
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, membri ai ambasadei.
★
în cursul după-amiezli, delegația
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a vizitat cartiere noi de
locuințe din Capitală. Luînd cunoș
tință despre realizările oamenilor
muncii bucureșteni în transpunerea
în viață a hotăririlor Congresului al
XII-lea al partidului, parlamentarii
chinezi au avut cuvinte de înaltă
apreciere pentru ritmul dezvoltării
construcției de locuințe, pentru este
tica și funcționalitatea noilor edificii
construite In anii socialismului. In cel
mai mare centru industrial $1 cultu
ral al țării.
(Agerpres)
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Relatări ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii"
■ La întreprinderea de tricotaje
„Moldotex" din Huși au intrat în
funcțiune ultimele două capacități
de producție: secțiile de tricotaje
și finisaj. Totodată, au fost atinși pa
rametrii proiectați ai acestei între
prinderi, care asigură, anual, un
număr de tricotaje egal cu cel al
locuitorilor țării.
■ La întreprinderea metalurgică
din Bacău au fost asimilate și in
troduse in fabricație, pentru prima
dată in țară, armături industriale
din fontă, necesare unităților din
Industria chimică. Folosindu-se so
luții constructive superioare, noile
produse sint mal bune decit cele
similare aduse pină acum din im
port.
■ Centrul municipiului Călărași
devine tot mai frumos. Aici s-a amenajat un parc străjuit de clădiri
renovate șl unități comerciale mo
derne.
■ Un Ingenios dispozitiv de avertizare sonoră a tractoarelor afla
te In pericol de răsturnare a ima
ginat și realizat tinărul inginer Ion
Samoilă, de la centrul de reparații
al S.M.A. Mărăcineni, județul Argeș.
Confecționat din materiale recupe
rabile, dispozitivul, de forma unei
cutii de chibrituri, este montat la
bordul tractoarelor. Cînd acestea
intră intr-o zonă cu o înclinație mai
marg, claxonul dă automat alarma.
■ Pe șantierul întreprinderii de
biosinteză din Calafat, lucrările
sint mult rămase in urmă. La un
control pe șantier s-a constatat că
vreo patru lucrători stăteau la
taclale. Stăteau șl așteptau. Pe
cine ? Pe cel de-al cincilea, să fie
taifasul mai aprins. Pină s-au „ars"
și ei la buzunar.
■ Țăranii cooperatori din Marca,
județul Sălaj, au descoperit sub...
picioarele lor o sursă de mari ve
nituri: piatră și nisip. Ei și-au pro
pus ca în acest an să scoată și să
valorifice piatră și nisip, care să le
aducă venituri de peste 1,2 milioa
ne lei. Bine-a zis cine-a zis: omul
gospodar scoate bani și din piatră
seacă.
■ In unitatea de frizerie de la
blocul „Complex" de pe Calea Ga
lați din Brăila scrie cu litere de-o
șchioapă: „Fumatul opriți”. Cliențil
nu încalcă restricția. O fac Insă fri
zerii. S-au mai văzut cazuri...
■ întreprinderea de transport In
comun din București anunță relua
rea curselor directe dintre marile
cartiere și principalele zone de agrement ale orașului: Pădurea
Băneasa, Cernica, Mogoșoaia, Străulești. Legăturile cu aceste zone sint
făcute din cartierele Balta Albă,
Drumul Taberei, Colentina,” Militari,
Bercenl și Pajura, in fiecare dumi
nică și In zilele de sărbători legale.
■ La ferma Tg. Trotuș, din ju
dețul Bacău, a fost înființată, in
această primăvară, Intr-un timp re

de utilizare, „împachetați" in
tr-o folie fină de polietilenă și
apoi acoperiți cu un strat din
soluția menționată, iși păs
trează intacte calitățile inițiale.

•
„MEDICAMENT"
PENTRU METALE. Un nou

• „MUZEUL SKAN
DERBEG". tn orașul albanez

medicament destinat uneia din
tre cele mai răspindite „mala
dii" de care suferă... metalele —
coroziunea — a fost lansat de
oamenii de știință de la Insti
tutul de chimie organică din R.P.
Bulgaria. Aceștia au creat un
nou procedeu de conservare pe
baza unor uleiuri minerale, pro
cedeu aplicabil in aceeași mă
sură- atît la metalele feroase, cit
și la cele neferoase. Noua so
luție este destinată in special
rulmenților, care, după doi ani

Kruja s-a deschis recent „Mu
zeul Skanderbeg", dedicat erou
lui național :are a :ondus timp
de 25 de ani lupta poporului al
banez împotriva dominației oto
mane. Muzeul, adăpostit de fos
tul castel al lui Skanderbeg, re
construit după imagini de epo
că, va cuprinde, pe lingă obiec
te care au aparținut marelui
conducător militar, și opere de
artă — fresce, mozaicuri, cera
mică, picturi și sculpturi legate

de memoria lui Skanderbeg.
După Memorialul de la Lezha,
ridicat pe mormîntul lui Skan
derbeg, muzeul din Kruja este
unul dintre cele mai importante
instituții culturale dedicate me
moriei eroului național albanez.

• UN PAPIRUS DE
EXCEPȚIONALA VALOA
RE. La Luxor a fost descope
rit un papirus tn lungime de
cinci metri, aflat într-o stare de
conservare aproape perfectă.
Papirusul, decorat cu miniaturi
de o mare frumusețe, a fost gă
sit în construcțiile anexe ale
templului funerar al faraonului
Ramses al Il-lea. Acest docu
ment, de o excepțională valoa
re, datează de la începutul pe

cord, o plantație superintenslvă de
pomi fructiferi, în suprafață de 54
hectare. Primele roade — peste doi
ani.
■ Simion Luca din Ocna Sibiului
este un pasionat crescător de ani
male. Anul trecut a livrat la fondul
de stat, pe bază de contract, 1 000
kg brînză telemea, 400 kg lină, .20
miei, 8 oi, un porc și un tăuraș. In
acest an vrea să ciștige și mai
mult. De ce nu?
■ Pe lingă întreprinderea „Eleetromureș" din Tg. Mureș a fost construit un modern complex școlar.
Pentru asigurarea, din surse pro
prii, a hranei celor peste 1 000 de
elevi, pe spațiile din incinta com
plexului șl din împrejurimi au fost
construite sere, solarii și o gospo
dărie anexă.
■ La ferma de vaci de la C.A.P.
Lazuri, județul Satu Mare, au fost
găsiți cițiva ingrijitori in stare de
ebrietate. Șl cum tocmai se îmbol
năvise și o jolană, care necesita
asistență veterinară, a fost chemat
tehnicianul Gh. Kineses de la dis
pensarul veterinar. Dar și el era
tot... mahmur. Cine-i trezește la
realitate ?
■ Comitetul sindicatului de la în
treprinderea minieră Voivozi, jude
țul Bihor, a luat frumoasa iniția
tivă ca in fiecare săptămînă, joia,
să se organizeze „Ziua ordinii și
curățeniei”. Acțiunea se bucură de
largă participare, chiar din prima
zi antrenind peste 2 000 de mineri
și alți oameni ai muncii.
■ Un cititor din Timișoara sesi
zează faptul că într-o sticlă de lapte
a găsit un muc de țigară. Cu alte
cuvinte, un „corp străin" provenit
din neglijența celor de la unitatea
unde se imbuteliază lapte, intrucit
incă nu s-a descoperit pină acum
vreo joiană... fumătoare.
■ Locuitorii comunei Baia, jude
țul Tulcea, au hotărit să aibă apă
„la robinet”. Și vor aveai Ei lu
crează cu spor la executarea rețe
lei de alimentare cu apă. încă un
pas pe calea urbanizării.
■ Intre1 satele Almașu șl Țăud,
din județul Sălaj, drumul era numai
gropi, numai hirtoape. Pină deunăzi,
cînd Ștefan Octavian i-a întrebat pe
cițiva din cei care-i Încredințaseră
mandatul de deputat: „Fraților, cre
deți că vine cineva să ne repare
drumul ? Ce mai așteptăm î”. Și
n-au mai așteptat. Au cărat piatră
și balast și au făcut un drum pe zece
kilometri de ți-e mai mare dragul.
O inițiativă căreia ii dorim... drum
bun și prin alte părți.
■ Marian Marșaveta circula cu
tractorul 41—CV—5 265 de la Sf.
Gheorghe la Brașov fără nici o
încărcătură. Tot intr-acolo se în
drepta și autoizoterma 31-CV—346,
condusă de Augustin Mateiaș, pen
tru a transporta o încărcătură de...
30 kg. Păi treabă e asta ?

rioadei ptolomeice (aproximativ
300 de ani i.e.n.) și va oferi experților posibilitatea de a-șl îm
bogăți cunoștințele istorice des
pre Egiptul antic.

• FALSIFICATORII DE
BANCNOTE. In urma descinderii intr-un Imobil din car
tierul East London, echipe spe
ciale ale Scotland Yard-ului au
descoperit și confiscat bancnote
false cu o valoare nominală de
două milioane lire sterline. De
asemenea, a fost găsită presa la
care lucrau falsificatorii de bani
și care se „specializaseră" in
bilete de cinci lire. Șapte per
soane sînt chestionate in legă
tură cu această infracțiune, in
formează agenția Reuter.

Manifestări consacrate gloriosului
jubileu al P. C. R.
Noi manifestări închinate gloriosului jubileu al Partidului Comunist
Român au avut loc pe diferite meridiane ale globului.

La Combinatul de mătase Damița,
din Kiev, membru colectiv al Asocia
ției de prietenie sovieto-române
(A.P.S.R.), a avut loc adunarea fes
tivă consacrată aniversării a 60 de
ani de la făurirea Partidului Comu
nist Român. în prezidiul adunării au
luat loc V.V. Kulik, secretar al Co
mitetului P.C.U.Ș. al orașului Kiev,
L.P. Bodnarenko. vicepreședinte al
Asociației de prietenie și relații cul
turale cu străinătatea a Ucrainei,
S.V. Semcinski, vicepreședinte al
A.P.S.R., filiala Ucraina, muncitori,
tehnicieni, ingineri ai combinatului.
Adunarea a fost deschisă de secre
tarul comitetului de partid al com
binatului. Despre semnificația eveni
mentului au vorbit prof. univ. dr.
S.V. Semcinski și Nicolae Vlâdăreanu, consul general al Româ
niei din Kiev. Vorbitorii au re
levat însemnătatea istorică a fău
ririi P.C.R. și au evocat momente
semnificative din activitatea revolu
ționară desfășurată de partid în cele
șase decenii de existență. Au fost
evidențiate, de asemenea, mărețele
realizări obținute de poporul român
în construcția socialistă, legăturile
de solidaritate dintre cele două țări
vecine și prietene, dintre P.C.R. și
P.C,U.S., rolul determinant pe care
îl au în adîncirea și dezvoltarea co
laborării româno-sovietice. intîlnirile
și convorbirile dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu, secretarul general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și L.I. Brejnev, secretar general
al C.C. al P.C.U.S., președintele
Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S.
La Universitatea din Ljubljana
(R.S.F. Iugoslavia) a fost organizată
o seară culturală. Poeții Joje Smit și
Katia Spur au vorbit despre dezvol
tarea literaturii române in anii con
strucției socialiste. Au participat ca
dre didactice, studenți ai Universită
ții din Liubliana.
La Casa de cultură a tineretului
din orașul Wonson, R.P.D. Coreeană,
a avut loc, sub auspiciile Comitetu
lui de partid al regiunii Kangwon și
ale Asociației de prietenie coreeanoromâne. vernisajul expoziției „Româ
nia 1961“, care prezintă principalele
realizări obținute de țara noastră în
opera de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate, sub con
ducerea Partidului Comunist Român,
în frunte cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
în continuare a fost prezentat fil
mul artistic românesc „Evadarea".
La Ambasada României din Atena
■ avut loc o intîlnire cu conducerile
partidelor politice din Grecia. Am
basadorul Ion Brad a prezentat pe
larg activitatea desfășurată de Parti
dul Comunist Român în cei 60 de ani
de existență în lupta de eliberare
socială și națională, în opera de
construire a socialismului în Româ
nia. La intîlnire au participat Di
mitrios Papaspyrou, președintele
Parlamentului elen, Andreas Papandreu, președintele Mișcării Socialiste
Panelene (P.A.S.O.K.), precum și alți
Membri ai Biroului Executiv al C.G.
al acestui partid, Haralambos Drakopoulos, secretarul C.C. al Partidu
lui Comunist din Grecia (interior)
și alți membri ai Biroului Politic
al P.C.G. (I), Ilias Iliou, președin
tele Uniunii Democratice de Stingă
(E.D.A.), .și alți membri ai Comitetu
lui Director, loanis Pezmazaglou.
președintele Partidului Socialismului
Democratic (K.O.D.I.S.O.), și alți
membri ai comitetului de conducere,
Gheorghios Mavros, președintele Par
tidului Uniunea de Centru, A. Ambatielos, membru al Biroului Politic,
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Grecia, Emmanuel Kothriș,

r

membru al Consiliului de conducere
al Partidului Noua Democrație, deptitați, alți oameni politici și de cul
tură, directori și redactori șefi ai
unor cotidiane.
Liderii partidelor politice și cele
lalte personalități prezente la întîlnire au dat o înaltă apreciere relațiilor
dintre Partidul Comunist Român și
respectivele partide politice din Gre
cia, contribuției deosebite a secreta
rului general al P.C.R., ‘ tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la definirea și
desfășurarea întregii politici a parti
dului și statului român, la dezvolta
rea prieteniei tradiționale dintre
România și Grecia.
La Londra a avut loc, din iniția
tiva Partidului Cooperatist din Ma
rea Britanic, o adunare festivă, la
care au participat membri ai Comi
tetului Național Executiv al partidu
lui și ai grupului parlamentar coope
ratist. Cu acest prilej, Tom Turvey,
președintele Comitetului Național
Executiv, a făcut o expunere în care,
după ce a prezentat semnificația ce
lei de-a 60-a aniversări a făuririi
P.C.R., a relevat evoluția deosebită
a relațiilor româno-britanice, ca re
zultat al vizitei întreprinse in Marea
Britanie, în iunie 1978, de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu. El
a evocat, totodată, cu satisfacție,
schimbul fructuos de vizite între
Partidul Comunist Român și Partidul
Cooperatist din Marea Britanie, pre
cum și bunele relații de colaborare
existente între mișcările cooperatiste
din cele două țări.
Cu același prilej s-a organizat o
expoziție de carte românească, la loc
de frunte figurind opere ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, precum
și lucrări ale unor autori englezi des
pre activitatea și personalitatea pre
ședintelui României.
A fost prezent Vasile Gliga, am
basadorul României la Londra.
La Biblioteca română din New
York a avut loc o masă rotundă cu
tema „România la Națiunile Unite.
Contribuțiile și inițiativele României
socialiste pentru asigurarea clima
tului de pace, cooperare și o mai
bună înțelegere reciprocă între na
țiuni".
în expunerile lor, Nicdlae Micu,
consilier politic în Secretariatul Na
țiunilor Unite, Ion Goriță și Ion Diaconu, consilieri la Misiunea perma
nentă a României la O.N.U., au pre
zentat pe larg principiile politicii
externe românești, rolul determinant
al tovarășului Nicolae Ceaușescu in
elaborarea și aplicarea acestora, în
promovarea inițiativelor și propune
rilor României socialiste în cadrul
O.N.U., în vederea creșterii impli
cării organizației în rezolvarea pe
cale pașnică a conflictelor.
Au participat profesori universi
tari, funcționari ai O.N.U., cercetă
tori, studenți, care, în comunicările
lor, au apreciat dinamismul și realis
mul politicii externe românești, pe
deplin dedicată idealurilor de pace
și cooperare internațională.
Postul național de radio din Sene
gal a transmis o amplă efnisiune de
dicată țării noastre, prezentînd pe
larg dezvoltarea multilaterală a
României socialiste în ultimii cinci
sprezece ani, succesele obținute în
industrie, agricultură, în viața social-culturală a țării. A fost relevată
creșterea raporturilor țării noastre
cu statele din Africa, impulsionate de
vizitele oficiale de prietenie ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în nu
meroase state africane, care au des
chis perspective largi de amplificare
a schimburilor economice, tehnicoștilnțjfice și culturale ale României
cu aceste țări. (Agerpres).

BONN :

Schimb de mesaje între președintele
Republicii Socialiste România și președintele
Republicii Federale Germania
BONN 14 (Agerpres) — Din partea
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise un salut cordial
și cele mai bune urări președintelui
Republicii Federale Germania, Karl
Carstens.
Mulțumind, președintele R.F.G. a
rugat, la rîndul său, să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
mesaj de salut împreună cu cordialele
sale urări de sănătate și succes, de
prosperitate pehtru poporul român.
Schimbul de mesaje a fost prilejuit
de primirea tovarășului Vasile Pungan, ministru secretar de stat, de
către președintele Karl Carstens.
în cadrul întrevederii s-a apreciat
pozitiv evoluția ascendentă a rapor
turilor româno—vest-germane și s-a

♦

Ceremonie solemna la Praga
cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Comunist
din Cehoslovacia
PRAGA 14 (Agerpres). — Cu pri
Au fost depuse coroane de flori de
lejul celei de-a 60-a aniversări
către Gustav Husak, secretar general
a făuririi Partidului Comunist din
al C.C. al P.C.C., președintele R. S.
Cehoslovacia, la Panteonul de pe
Cehoslovace, de alți conducători de
Muntele Vitkov din Praga a avut-loc
o ceremonie solemnă în memoria lui
partid și de stat cehoslovaci.
KIement Gottwald, eminent militant
A fost cinstită, de asemenea, me
al partidului și al mișcării comuniste
moria întemeietorilor Partidului Co
internaționale — transmite agenția
munist din Cehoslovacia.
C.T.K.

Lucrările reuniunii general-europene de la Madrid
Intervenția șefului delegației române

MADRID 14 (Agerpres). — Cores
pondență de Ia Radu Adrian : La Pa
latul Congreselor din Madrid au con
tinuat lucrările reuniunii general-eu
ropene.
în cadrul ședinței plenare de joi a
luat cuvîntul șeful delegației româ
ne, ambasadorul Ion Datcu, care s-a
referit pe larg la stadiul actual al lu
crărilor, la importanța deosebită pe
care România socialistă o acordă în
cheierii cu succes a forumului general-european. Evidențiind că cele aproape două săptămîni care au trecut
de la reluarea, la 5 mai, a lucrărilor
reuniunii n-au marcat un progres în
procesul de redactare a documentu
lui final, vorbitorul a arătat că inte
resul popoarelor, europene impune ca
reuniunea de la Madrid să se încheie
cu rezultate concrete, de substanță.
De aceea — a spus el — se impune
să intensificăm cooperarea dintre noi
și să nu punem în relief diferențele
care există și care sînt realități, tot
așa cum erau și in 1975, în momentul
adoptării Actului final de la Helsinki.
România a crezut atunci — și crede
ferm și astăzi — că, indiferent de
orînduirea socială și manifestind res
pect unii față de alții, trebuie să rea
lizăm o nouă unitate a națiunilor eu
ropene, în vederea afirmării politicii
de destindere și pace, de progres eco
nomic și social. Apelul pe care
președintele
României,
Nicolae
Ceaușescu, l-a adresat reuniunii de

î

AGENȚIILE DE PRESA
A

pe scurt
„MAȘINIEXPORT1MPORT" LA TIRGUL INTERNAȚIONAL DE LA TO
RONTO. La Toronto a avut loc deschiderea oficială a Tirgului internațional
de mașini-unelte, la care participă numeroase firme și întreprinderi spe
cializate din diverse state ale lumii. Țara noastră participă, prin interme
diul întreprinderii de comerț exterior „Mașiniexportimport", cu un stand
în care expune o bogată gamă de mașini-unelte. Peste 50 la sută din
exponatele românești sînt prezentate pentru primă oară în Canada.

CONVORBIRI LA BUDAPESTA.

Alvaro Cunhal. secretar general al
P.C. Portughez, a făcut, la invitația
C.C. al P.M.S.U., o scurtă vizită la
Budapesta, in cursul căreia a avut
convorbiri cu Janos Kadar, primsecretar al C.C. al P.M.S.U.

Erich
Honecker, secretar general al C.C.
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R.D. Germane, l-a
primit, la Berlin, pe Constantin
Mitsotakis, ministrul afacerilor ex
terne al Greciei, în cursul convor
birii, menționează agenția A.D.N.,
au fost evocate relațiile bune din
tre R.D.G. și Grecia și s-a exprimat
dorința ambelor părți de a le dez
volta pe baza principiilor coexis
tenței pașnice și avantajului re
ciproc, în interesul păcii și securită
ții în Europa. Constantin Mitsota
kis a fost primit, de asemenea, de
Willi Stoph, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.D. Germane.
PRIMIRE

LA

BERLIN.

ACORD DE COLABORARE TEHNICO-ȘTIINȚIFICA ÎNTRE PO
LONIA ȘI R.F.G. La Essen a fost

semnat un acord de colaborare
tehnico-științifică în domeniul îm
bogățirii cărbunelui, între Polonia
și R.F.G.
Documentul prevede
crearea in comun, pe lingă Institu
tul politehnic din Silezia, a unui
centru de îmbogățire a cărbunelui,
a cărui activitate va fi finanțată
de cele două părți.
TEZELE C.C. AL P.C. BRAZI
LIAN. Ziarul „Voz da Unidade" a

publicat Tezele C.C. al P.C. Bra
zilian în vederea celui de-al VIIlea Congres ăl partidului. Docu
mentul subliniază că scopul luptei
partidului este socialismul. Una
dintre principalele sarcini ale co
muniștilor brazilieni, precizează
documentul, este lupta pentru le
galizarea partidului comunist, for

ță politică ce exprimă năzuințele
societății braziliene, în primul rind
ale clasei muncitoare.
RELAȚIILE DINTRE ANGOLA
ȘI ZAIR, precum și situația din

Africa australă au constituit prin
cipalele puncte dezbătute în cursul
convorbirilor care au avut loc la
Luanda între președinții Jose Eduardo dos Sanțos și Mobutu Șese
Seko, cu ocazia unei scurte vizite
pe care șeful statului zairez a efectuat-o în Republica Populară An
gola.

LA MADRID a avut loc miercuri
o întrevedere între Felipe Gonza
lez, secretar general al Partidului
Socialist Muncitoresc Spaniol, și
Mario Soares, secretar general al
Partidului Socialist Portughez. Au
fost examinate aspecte ale situației
politice actuale din cele două țări,
menționează agenția Associated
Press.

CREDIT ACORDAT ZAMBIEI
DE F.M.I. La Lusaka s-a anun
țat că Zambia a primit din partea
Fondului Monetar Internațional un
împrumut in valoare de 944 milioa
ne dolari, ca urmare a unui acord
încheiat intre cele două părți. Suma
va fi folosită pentru finanțarea unor proiecte de dezvoltare economi
că in următorii trei ani, in special
pentru modernizarea acelor ramuri
ce furnizează produse destinate ex
portului.
„GENERAL MOTORS" A ANUN
ȚAT CA VA PUNE ÎN VÎNZARE
AUTOMOBILELE DE MIC LITRAJ

din seria „J“, începînd de Ia 21 mai.
Se precizează că producția urmează
să fie anul acesta de 350 000 uni
tăți, iar anul viitor de 1,2 milioane
unități.

reafirmat dorința ambelor părți de a
dezvolta și diversifica colaborarea pe
multiple planuri dintre Republica So
cialistă România și Republica Fede
rală Germania.
Evidențiindu-se rolul deosebit al
dialogului la nivel înalt s-a exprimat
convingerea că vizita oficială în
România
a
președintelui
Karl
Carstens, care urmează să aibă loc,
va constitui un moment important
pentru stimularea adîncirii cooperării
dintre țările noastre. în interesul
celor două popoare, al păcii și secu
rității internaționale.
La primire, care s-a desfășurat
tntr-o atmosferă cordială, a partici
pat ambasadorul României la Bonn,
Ion Râmbu.

LA ATENA, Teatrul de Stat din
Oradea a prezentat un spectacol
cu piesa „O scrisoare pierdută" de
I. L. Caragiale. La spectacol au asistat Ioana Tsatsos, președinta Ca
sei de cultură a prieteniei eleno-române, Emmanuel Kothris, președin
tele Comisiei de politică externă a
Parlamentului elen, deputați, func
ționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul
Culturii, academicieni, oameni de
artă și cultură, reprezentanți ai
presei și radioului, un numeros pu
blic.
Spectacolul, comentat In termeni
elogioși de presa greacă, s-a bucu
rat de un deosebit succes.
ALEGERI LEGISLATIVE ÎN TU
NISIA ÎN OCTOMBRIE. în Tunisia

vor avea loc alegeri legislative, în
luiia octombrie a acestui an, a
anunțat, la Tunis, primul ministru,
Mohamed Mzali, după o întreve
dere cu șeful statului. Congresul
extraordinar al Partidului Socialist
Desturian, care a avut loc în luna
aprilie, a hotărît organizarea de
noi alegeri legislative, se mențio
nează in acest sens.
FORȚELE DE OPOZIȚIE DIN
SALVADOR SE PRONUNȚA PEN
TRU O SOLUȚIE POLITICA, NE
GOCIATA, A CONFLICTULUI IN
TERN. într-o declarație făcută la

Washington, Ruben Zamora, mem
bru al Comisiei comune politico
diplomatice a Frontului Farabundo
Marti pentru Eliberare NaționalăFrontul Democratic Revoluționar, a
precizat că forțele de opoziție din
Salvador sprijină soluționarea pe
căi politice, negociate, a conflictu
lui intern din țară. El a arătat că
organizațiile populare salvadoriene
își continuă eforturile consacrate
găsirii unei soluții negociate, dar
înțeleg că pînă la realizarea aces
teia să continue lupta insurecțio
nală împotriva Juntei de guvernămint — transmite agenția Prensa
Latina.

la Madrid, încă de la deschiderea lu
crărilor, și care rămine pe deplin
actual, sublinia tocmai necesitatea de
a nu se diviza Europa, ci, dimpotri
vă, de a acționa împreună, cu parti
ciparea tuturor statelor continentu
lui, pentru realizarea obiectivelor co
mune de progres, de pace, de inde
pendență națională.
în continuare, vorbitorul a arătat
că, în pofida dificultăților existente,
a unor regretabile izbucniri polemice,
interesele supreme ale păcii și secu
rității in Europa și în lume cer ca
eforturile tuturor delegațiilor să fie
canalizate cu toată responsabilitatea
spre găsirea elementelor comune care
să conducă la progrese cit mai sub
stanțiale pe calea aplicării Actului
final că un tot unitar, în toate com
ponentele sale.
în încheiere, reprezentantul Româ
niei a declarat că esențială pentru
țara noastră rămine substanța docu
mentului final, rezultatele de fond
ale reuniunii de la Madrid. între acestea, țara noastră situează acordul
de a se convoca o conferință pentru
întărirea încrederii și dezarmare în
Europa, la o dată care să permită
pregătirea sa temeinică, asigurarea
continuității și periodicității procesu
lui multilateral început la Helsinki,
prin stabilirea datei și locului urmă
toarei reuniuni, dezvoltarea relațiilor
politice, economice, tehnico-științifice, culturale, în domeniul umanitar
și al lărgirii contactelor intre per
soane.

GUVERNUL SURINAMULUI A
CERUT OLANDEI SA-ȘI RETRAGA MISIUNEA ^JWILITARA DE LA
PARAMARIBO, prezența sa nemai-

fiind necesară, s-a anunțat oficial
în capitala acestei țări. Purtătorul
de cuvînt al guvernului surinamez
a precizat că prezența misiunii nu
mai corespunde noii politici promovate de autoritățile guverna
mentale de la Paramaribo —
transmite agenția Prensa Latina.
S-a anunțat totodată că guvernul
surinamez urmează să revizuiască
în iunie și alte acorduri cu
Olanda. Surinamul a fost teritoriu
dependent de Olanda anterior cu
ceririi independenței sale* la 25 noiembrie 1975.
AUTORITĂȚILE JUDICIARE ITALIENE I-AU CONDAMNAT PE
MARIO MORETTI ȘI ENRICO
FENZI, lideri ai organizației tero
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oficial că, în Senegal, va fi înfiin
țat un nou partid politic, denumit
Mișcarea Democratică Populară.
Congresul de constituire a viitoarei
organizații politice va avea loc în
cursul lunii viitoare. Partidul va
avea o conducere provizorie, formată din 30 de personalități politice și
va edita o publicație proprie.
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UN NOU ATENTAT TERORIST

.

CEA DE-A 34-A EDIȚIE A FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL
AL FILMULUI DE LA CANNES s-a deschis prin prezentarea, in afa
ra concursului, a filmului „Trei frați" („Tre Fratelli"), realizat de re
putatul regizor italian Francesco Roși. In cadrul competiției propriuzise vor fi prezentate, în total, 2Ude pelicule.
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Erou al Uniunii Sovietice, s-a
născut la 31 august 1945 in orașul
Alexandria, regiunea Kirovograd.
Primul său zbor — cel mai îndelun
gat din istoria cosmonauticii — cu o
durată de 185 zile — l-a efectuat
anul trecut, in calitate de coman
dant al celei de-a patra expediții
de bază pe complexul orbital „Saliuț-6"— „Soiuz".
...Urmărim cu atenție derularea
precisă, coordonată a ultimelor ope
rații premergătoare lansării. Pe
platforma cosmodromului își face
apariția autobuzul special cu cei. doi
cosmonauți. Pe costumul cosmo
nautului român este imprimată ste
ma țării noastre, iar pe brațul sting,

Relatări de pe cosmodromul
Baikonur
lie fondul unui mic dreptunghi cu
culorile patriei — înscrisul „REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA",
zlătari de însemnele „INTERCOS
MOS". La coborârea din autobuz,
cosmonauții sînt așteptați de mem
brii Comisiei de stat care, în ajun,
au confirmat echipajul româno-so
vietic pentru acest zbor — cel for
mat din Popov și Prunariu, precum
și de dublura acestuia — compa
triotul nostru Dumitru Dediu, ma
ior pilot inginer de aviație, și Iuri
Romanenko, aviator cosmonaut.
Președintele Comisiei de stat pri
mește raportul. Echipajul navei
„Soiuz-40" este gata pentru înde
plinirea misiunii.
„In calitate de comunist spune, înainte de start, cosmo
nautul român — mă simt profund
onorat să închin eforturile mele
pentru succesul acestui ibor
cosmic celei de-a 60-a aniver
sări a făuririi Partidului Comu
nist Român - ctitorul glorios al
României socialiste.
In aceste clipe emoționante,
permiteți-mi să dau expresie ce
lor mai sincere mulțumiri Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român și Guvernului Re
publicii Socialiste România, Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și
Guvernului Sovietic, personal to

CARACAS
„Grupului

celor 77"

CARACAS 14 (Agerpres) — In localitatea Caraballeda de lingă
Caracas au început lucrările Conferinței „Grupului celor 77" la care parti
cipă delegați din cele 122 de state in curs de dezvoltare membre ale aces
tui organism. La conferință participă și o delegație din țara noastră.
într-o conferință de presă ținută
amenințare pentru pacea și securita
înaintea începerii reuniunii, președin
tea lumii" — a declarat ministrul re
tele „Grupului celor 77", Manuel
lațiilor externe al Venezuelei, Jose
Perez Guerrero, a precizat că vor fi
Alberto Zambrano Velasco, inaugudiscutate cu prioritate probleme pri
rind lucrările reuniunii.
vind dezvoltarea cooperării dintre
Lucrările conferinței se vor desfă
statele în curs de dezvoltare.
șura pînă la 17 mai la nivel de
„Pentru a fi instaurată o nouă
experți, iar in perioada 17—19 mai la
ordine economică internațională este
nivel. ministerial. In primele cinci
imperios necesar să fie parcurși noi
zile participanții vor dezbate, în șapte
pași pe calea negocierilor globale
comisii, tot atîtea probleme : comerț,
dintre țările în curs de dezvoltare și
tehnologie, alimentație și agricultură,
cele industrializate, deoarece dezechi
librele structurale care persistă in
energie, materii prime, finanțe și
economia mondială constituie o reală
industrializare.

Decernarea premiilor
Herder
VIENA 14 (Agerpres). - La
Academia austriacă de științe
din Viena a avut loc ceremonia
decernării premiilor „Gottfried
Herder" unor personalități din
domeniul culturii, istoriei și artei
din țările din sudul și sud-estul
Europei.
Din țara noastră, distincția a
fost acordată academicianului
Emil Condurachi. în alocuțiunile
rostite, prof. dr. Winfried Platzgummer, rectorul
Universității
din Viena, și prof. dr. Dietrich
Gerhardt au evidențiat contribu
ția omului de știință român la
promovarea și cultivarea relații
lor culturale dintre popoarele din
estul și sud-estul Europei, a va
lorilor culturale ale întregului
continent.
La ceremonie au participat
președintele federal al Republi
cii Austria, Rudolf Kirchschlaeger, și ministrul federal pentru
știință și cercetare, dr. Hertha
Firnberg. A fost prezent Octavian
Groza, ambasadorul României în
Austria.

Declinul industriei
automobilului
în Marea Britanie
LONDRA 14 (Agerpres). — Indus
tria constructoare de automobile din
Marea Britanie continuă să întîmpine dificultăți, ce se grevează pe fon
dul general al recesiunii economice,
periodic fiind difuzate știri privind
situația precară sau încetarea activi
tății unor firme. Astfel, după ce re
cent și-a sistat total activitatea com
pania „M.G.", specializată în auto
turisme sport, a anunțat și „British
Leyland" că va renunța la produce
rea acestui tip de autovehicule.
Dispariția autoturismelor tip sport
de pe liniile de montaj ale firmelor
britanice, notează agenția France
Presse, constituie un indiciu caracte
ristic pentru declinul industriei auto
mobilului din Marea Britanie. în
acest context, menționează A.F.P., se
situează și deciziile firmei „Talbot"
de a închide uzina din Scoția și a
filialei companiei „General Motors"
de a-și reduce activitatea în Marea
Britanie.

varășilor Nicolae Ceaușescu și
Leonid Ilici Brejnev pentru încre
derea acordată".

...Ne aflăm la Centrul de dirijare
a zborurilor cosmice. Pe ecran apare
imaginea cosmonauților, de astădată instalați la locurile lor in nava
cosmică „Soiuz-40".
In clipa cînd se aude cunoscuta
comandă : „Cheia in poziție de
start !“, totul in jur amuțește. Ime
diat încep să. funcționeze motoare
le, iar pilonii de susținere se des
prind, dînd la iveală, in toată splen
doarea ei, gata de drum, racheta
înaltă de aproape 50 de metri.
Începe numărătoarea inversă,
prealabilă startului, și se dă semna
lul lansării. Pilonii de sprijin și
ampenajul rachetei sînt cuprinși de
flăcări ; răbufnesc trimbe de fum,
se amplifică zgomotul, iar nava pro
pulsată de forța motoarelor primei
trepte a rachetei se înalță in
tării.
Scăpată din chingi, racheta țișnește dezinvolt, in pofida celor 300
de tone ale sale, se depărtează in
noapte ca un punct luminos, la în
ceput mai mare, apoi micșorindu-se
pe măsură ce crește distanța ce o
separă de Terra.
„AM DECOLAT!", se aude din
navă, în limbile română și rusa.
După desprinderea ultimei trepte
a rachetei purtătoare, „Soiuz-40" se
plasează pe orbita prestabilită.
Toate sistemele de bord funcțio
nează normal.
Din acest moment, conducerea
navei este preluată, de la sol, de
centrul de dirijare.
Citim pe fețele celor prezenți în
sala Centrului de dirijare a zboru
rilor cosmice bucuria reușitei. Me
dicul de serviciu informează că
pulsul și frecvența respirației celor
doi cosmonauți se încadrează in
normal.
Se intră in legătură cu membrii
echipajului de bază al Complexu
lui orbital „Saliut-6—Soiuz-T 4“ —
cosmonauții sovietici Kovalionok și
Savinih, aflați, de peste două luni,
in Cosmos — care salută reușita
lansării navei „Soiuz-40".
„Soiuz-40" se află undeva în spa
țiu și își continuă evoluția în jurul
Terrei.
Seara zilei de 14 mai va marca
momentul in care primul român,
Dumitru Prunariu, a plecat într-un
zbor cosmic temerar.
„DRUM BUN, DRAGI COSMONAUȚI ! VA AȘTEPTĂM PE
TERRA !".

Sesiunea Comitetului
permanent al O.N.U.D.I.

Deschiderea lucrărilor Conferinței

VIENA

PUNEREA IN FUNCȚIUNE A
CENTRALEI ATOMO-ELECTRICE
,,LOVISA-2“ a avut loc în prezenta președintelui Finlandei, Urho
Kekkonen, și a altor persoane
oficiale. Cele două blocuri ale unitații produc aproximativ 20 la sută
din energia electrică care se reali
zează in întreaga Finlandă.

a fost comis joi în provincia spa
niolă Țara Bascilor. Doi membri ai
gărzii civile și-au pierdut viața, iar
unul a fost grav rănit, informează
agenția Associated Press. Automo
bilul cu care circulau membrii găr
zii civile a fost aruncat în aer, în
apropierea localității Lemona, de o
puternică încărcătură de exploziv.
Autorii atentatului nu sînt cunoscuți încă.

MOSCOVA — Trimisul „Ager
pres", I. Dumitrașcu, transmite :
De pe cosmodromul Baikonur,
situat in stepa Kazahstanului, a
plecat spre înălțimi astrale nava,
cosmică „Soiuz-40", avînd la bord
echipajul mixt româno-sovietic. De
aici a zburat primul om in Cosmos,
în urmă cu 20 de ani — Iuri
Gagarin. Tot aici au fost realizate
lansări de stații cosmice, de sateliți
de diferite tipuri.
Pentru prima oară un compatriot
al nostru — tinărul comunist Dumi
tru Prunariu — duce in Cosmos
mesajul de pace și prietenie al
poporului român, inaugurlnd astfel
un nou și important capitol in
cronica aripilor românești.
Acest zbor reprezintă o 'expresie
a prieteniei româno-sovietice, a co
laborării multilaterale dintre țările
și popoarele noastre, o transpunere
in viață a programelor de cooperare
stabilite cu prilejul intilnirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român,' președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășul Leonid Ilici Brejnev, secretar
general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice.
Alături de alte țări socialiste,
România participă la programul
„Intercosmos" destinat efectuării de
cercetări și experimente științifice
>i tehnologice în scopuri pașnice in
vederea studierii spațiului extra
terestru și a investigării, de la disstanță, cu mijloace aerospațiale, a
resurselor naturale — activitate
complexă și multilaterală pusă in
slujba progresului.
Cosmonautul român
Dumitru
Prunariu, locotenent-major pilotinginer de aviație in Armata Repu
blicii Socialiste România, s-a născut
la 27 septembrie 1952, la Brașov. A
urmat cursurile Facultății de aero
nave din cadrul Institutului politeh
nic București, devenind inginer
constructor de aeronave. A lucrat ca
inginer stagiar la Întreprinderea de
construcții aeronautice Brașov? In
august 1977 a absolvit cursurile
Școlii militare de ofițeri de aviație,
fiind selecționat in grupul de can
didați cosmonauți români. După
pregătirea inițială din țară, a efec
tuat antrenamente speciale la Cen
trul de pregătire a cosmonauților
„I. A. Gagarin", de lingă Moscova.
Este membru al Partidului Comu
nist Român.
Comandantul echipajului mixt
româno-sovietic, Leonid Popov,

I

riste autointitulate „Brigăzile roșii",
1
arestați recent, la opt și, respectiv,
,
șapte ani și jumătate închisoare.
Cei doi au fost acuzați de deținere
I
ilegală de arme de foc. Procesul
celor doi teroriști nu s-a încheiat,
ei urmînd a fi judecați și condam
nați și pentru alte delicte, printre „
care participarea la asasinate.
i
UN NOU PARTID POLITIC ÎN
SENEGAL. La Dakar s-a anunțat

Lansarea navei cosmice „Soiuz-40"
cu echipaj comun româno-sovietic

VIENA 14 (Agerpres). — La Cen
trul internațional din Viena al Na
țiunilor Unite s-au încheiat lucrările
celei de-a XV-a sesiuni a Comite
tului permanent al O.N.U.D.I., la lu
crările căruia au participat reprezen
tanți ai celor 45 de țări membre șl
observatori din partea unor institute
specializate ale O.N.U.
Sesiunea a dezbătut raportul di
rectorului executiv al O.N.U.D.I.,
Abd-El Rahman Khane, cu privire
la activitatea din anul 1980, la pro
iectul de program și bugetul pe anii
1982—1983.
Documentele vor fi prezentate dez
baterii sesiunii a XV-a a Consiliu
lui O.N.U.D.I., care va incepe la
Viena la 15 mai.

După atentatul asupra papei loan Paul al Il-lea
CETATEA VATICANULUI 14 (Agerpres). — Papa loan Paul al Il-lea
a fost supus de urgență unei inter
venții chirurgicale după atentatul de
miercuri după-amiază. Un buletin
medical dat publicității precizează că
viața sa este in afară de pericol,
menționînd, totuși, că există unele
riscuri de infecție.
★
Autorul atentatului este Mehmet Aii
Agca,- in vîrstă de 23 de ani. terorist
turc de extremă dreapta, cu convin
geri neofasciste, simpatizant al Par
tidului Acțiunea Naționalistă, condus

de Alpaslan Turkeș (aflat, în prezent,
in închisoare). în noiembrie 1979,
Agca a evadat dintr-o închisoare din
Istanbul, fiind condamnat pentru
asasinarea directorului cotidianului
„Milliyet". Ulterior, a fost condamnat
la moarte, in contumacie, de către
autoritățile turce.
.★
ANKARA 14 (Agerpres). — Guver
nul Turciei a cerut extrădarea lui
Mehmet Aii Agca, autorul atentatului
împotriva papei loan Paul al Il-lea
— s-a anunțat oficial joi la Ankara
— informează Agenția France Presse.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Kurt Waldheim : „încordarea în regiune reclamă renunțarea
la orice acțiuni care ar duce la escaladarea crizei • întrevederea
președintelui libanez cu trimisul special al președintelui S.U.A.
• Convorbiri siriano-americane • Reuniunea Consiliului Cen
tral al O.E.P. în legătură cu situația din Liban
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
DAMASC 14 (Agerpres). — Pre
— Secretarul general al O.N.U., Kurt
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a
Waldheim, urmărește cu profundă
primit pe trimisul special al pre
îngrijorare evoluția evenimentelor
ședintelui S.U.A., Ronald Reagan, în
din Liban — se arată într-o declara
Orientul Mijlociu, Philip Habib, a
ție dată publicității la sediul din New
anunțat o sursă oficială siriană. La
York al Națiunilor Unite.
întrevedere au participat Morris
Draper, adjunct al asistentului se
„încordarea în regiune și ațnenincretarului de stat al S.U.A. pentru
țarea serioasă pe care ea o reprezintă
problemele Orientului Mijlociu, și
pentru pacea și securitatea interna
Abdel
Halim Khaddam, vicepremier
țională reclamă reținere maximă și
și ministrul sirian de externe.
renunțarea la orice acțiuni care ar
Trimisul special american a sosit
putea duce la escaladarea în conti
miercuri noaptea la Damasc venind
nuare a crizei actuale", se menționea
de
la Beirut. Este cea de-a doua vi
ză în declarație. Secretarul general
zită a sa în Siria de la începutul
subliniază în mod deosebit necesita
misiunii de informare în Orientul
tea respectării integrității teritoriale,
Mijlociu, începută joia trecută.
a unității, suveranității și independen
ței Libanului.
ABU DHABI 14 (Agerpres). — în
comunicatul comun dat publicității la
ft EI RUT 14 (Agerpres). — Președin
încheierea
vizitei oficiale a primului
tele Libanului, Elias Sarkis, l-a pri
ministru indian, Indira Gandhi, în
mit pe trimisul special al președinte
Emiratele Arabe Unite se subliniază
lui S.U.A., Ronald Reagan, în Orien
că deteriorarea situației din Orientul
tul Mijlociu, Philip Habib, informea
Mijlociu constituie surse de real pe
ză agențiile Associated Press și
ricol pentru pacea lumii și stabilita
France Presse, La întrevedere au
tea în regiune și se cere retragerea
participat vicepremierul și ministrul
imediată a trupelor israeliene din
libanez al afacerilor externe, Fuad
toate teritoriile arabe ocupate în iu
nie 1967.
Boutros.
★
TEL AVIV 14 (Agerpres). — Un
în prezența lui Yasser Arafat, pre
avion de recunoaștere israelian, aflat
în
misiune deasupra cîmpiei Bekaa din
ședintele Comitetului Executiv al Or
Liban a fost doborit joi de artileria
ganizației pentru Eliberarea Palesti
antiaeriană a Forței Arabe de Descu
nei, la Beirut a avut loc reuniunea
rajare, a anunțat un purtător de cu
Consiliului Central al O.E.P., infor
vînt militar al Israelului. Purtătorul
mează agenția W.A.F.A. A fost discude cuvînt citat de agenția France
-tată situația din Liban In urma agre
Presse a precizat că este vorba de
siunilor repetate ale Israelului.
un avion fără pilot.
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