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Un îndemn patriotic, o cauză comună:

ȚĂRII-TOT MAI MULT CĂRBUNE!
Începînd de ieri, 7000 de oameni ai muncii din întreaga țară 

în sprijinul minerilor din Gorj
Ieri dimineață a avut loc la Rovinari deschiderea festivă a ediției 

din acest an a amplei acțiuni de întrajutorare muncitorească, orga
nizată în bazinul carbonifer al Olteniei. La deschidere au luat parte 
tovarășii Virgil Trofin, membru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Nicolae Gavrilescu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Gorj al P.C.R., Pantelimon Găvănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, reprezentanți 
ai ministerelor petrolulut și geologiei, energiei electrice, tranporturilor 
și telecomunicațiilor, construcțiilor industriale și apărării naționale, 
membri ai Biroului Comitetului județean Gorj al P.C.R., conducerea 
combinatului minier „Oltenia", numeroși mineri, constructori, energeti- 
cleni, alți oameni ai muncii. Intr-o ambianță sărbătorească, partici- 
panțil la adunare au exprimat cele mai vii mulțumiri conducerii 
partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, inițiatorul acestei 
acțiuni, pentru grija părintească și sprijinul neprecupețit ce le acordă 
permanent minerilor, au dat glas sentimentelor de recunoștință pentru 
noua participare de forțe muncitorești din tot cuprinsul patriei in 
marea bătălie pentru sporirea neîncetată a producției de cărbune.

In încheiere a luat cuvintul tovarășul Virgil Trofin, care, in numele 
Comitetului Central al partidului, al guvernului, personal al secretaru
lui general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind promptitudinea cu care jude
țele au răspuns la apelul conducerii partidului, a urat celor prezenți 
să obțină succese cit mai mari, să-și aducă astfel aportul la indepli- 
nirea hotăririlor celui de-al XII-lea Congres al partidului, la reali
zarea obiectivului actualei etape — de a se asigura independența ener
getică a României socialiste.

Partlcipanții la impresionanta adunare au ovaționat îndelung pen
tru Partidul Comunist Român, pentru secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Minute in șir s-au scandat lozincile scumpe întregii 
noastre națiuni : „Ceaușescu-P.C.R", „Ceaușescu și minerii", 
„Ceaușescu-tinerii", „Ceaușescu și poporul".

Adunări asemănătoare au avut loc pe platformele carbonifere de 
la Motru, Jilț și Husnicioara-Mehedinți, precum și pe. platforma ener
getică de la Turceni.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri, pa 
Mieczyslav F. Rakowski, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, președintele părții țării 
sale în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-polonă de colaborare 
economică, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la București.

La întrevedere a luat parte Janos 
Fazekas, viceprim-ministru al guver
nului, președintele părții române în 
Comisia mixtă.

Au fost de față Ion Cosma, am
basadorul României la Varșovia, și 
Boleslaw Koperski, ambasadorul R. P. 
Polone la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutări cordiale 
din partea tovarășului Stanislaw 
Kania, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc

Unit Polonez, a tovarășului Henryk 
Jablonski, președintele Consiliului de 
Stat, și a tovarășului Wojciech Ja
ruzelski, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
tovarășilor Stanislaw Kania, Henryk 
Jablonski și Wojciech Jaruzelski un 
salut călduros și cele mai bune urări 
de succes în activitatea lor.

în timpul întrevederii a fost ex
primată satisfacția față de dezvol
tarea continuă a relațiilor de priete
nie și colaborare multilaterală dintre 
partidele, țările și popoarele noastre, 
precum și dorința comună de a extin
de aceste raporturi, de a ridica pe 
noi trepte colaborarea economică și 
tehnico-științifică româno-polonă, în 
interesul celor două popoare, al con
strucției socialiste în România și Po
lonia, al cauzei generale a socialis

mului, păcii șl colaborării internațio
nale. în acest cadru, a fost relevat 
rolul ce revine Comisiei mixte gu
vernamentale în valorificarea cît mal 
deplină a posibilităților de oooperare 
multilaterală pe care le oferă con
strucția socialistă în România și Po
lonia, în intensificarea oolaborăril 
reciproc avantajoase remâno-polone.

Schimbul de vederi în probleme ale 
vieții politice internaționale a evi
dențiat hotărîrea celor două țări de 
a conlucra tot mai strîns pe plan 
extern pentru a-și aduse contribuția 
la lărgirea colaborării și cooperării 
între state, la edificarea securității 
și păcii în Europa și in întreaga 
lume, la soluționarea marilor proble
me cu care se confruntă omenirea, 
în interesul popoarelor, al cauzei 
socialismului ți progresului tuturor 
națiunilor.

întrevederea a decurs Intr-o at
mosferă ealdă, tovărășească.

Secretarul pentru comerț al

Dar să ne întoarcem puțin in 
timp...

...Cariera Gîrla, 11 octombrie 1980. 
Se consemna atunci, în această 
vatră a lignitului romanesc, un 
emoționant moment din epopeea 
strădaniei pentru a da țării tot mai 
mult cărbune : încheierea, cu un 
rodnic bilanț, a „Acțiunii 7 000“ — 
amplă acțiune cu caracter național 
inițiată de secretarul general al 
partidului. Cuvintele calde cu
prinse în mesajul de felicitare 
adresat participanților la această 
acțiune de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au constituit nu numai 
o înaltă apreciere a muncii lor, dar 
și un vibrant îndemn de a răs
punde mereu, cu aceeași abnegație, 
chemărilor partidului. „Sînt con
vins — se sublinia în mesaj — că 
dezvoltind și îmbogățind experi
ența obținută in prima etapă, cei 
mai mu Iți veți reveni in primăvară, 
pentru a vă alătura tovarășilor voș

tri mineri in efortul de a da patriei 
mai mult cărbune".

Zile de primăvară in bazinul 
carbonifer al Olteniei. Întîia pri
măvară din noul cincinal al calită
ții și eficienței. în acest an, in 
bazinul minier al Gorjulul trebuie 
extrase peste 32 milioane tone 
lignit ; concomitent, trebuie execu
tat un volum imens de lucrări care 
să permită impulsionarea și creș
terea considerabilă a producției de 
cărbune în viitorii ani. Conștienți 
de răspunderea lor, minerii de aici 
muncesc fără preget, atît în subte
ran, cit și în cariere, pentru a 
extrage și livra ritmic cantitățile 
de lignit cerute de termocentrale, 
în această perioadă, producția me
die zilnică a crescut la aproape 
80 mii tone, dar cerințele economiei 
naționale impun ca ea să ajungă la 
circa 100 mii tone pe zi. Este, așa
dar, nevoie de muncă, de muncă 
plină de abnegație și răspundere.

— în aceste condiții — ne spune 
tovarășul Vasile Ogîrlaci, directo
rul general al Combinatului mi
nier Oltenia — este de mare 
importanță noua acțiune de în
trajutorare și solidaritate munci
torească ce s-a inițiat în acest 
an, la indicația secretarului ge
neral al partidului,. pe platfor
mele miniere gorjene. Urmînd a se 
desfășura în perioada 15 mai — 
15 octombrie, .„Acțiunea 7 000“ an
trenează muncitori din 27 de județe 
și municipiul București, militari ai 
forțelor noastre armate, elevi și stu- 
denți, care vor participa în serii de 
una-două luni la executarea unor 
lucrări în cadrul' Șantierului națio
nal al tineretului din acest bazin. 
Aceasta ilustrează înaltul spirit 
muncitoresc, patriotic și revolu
ționar de care sînt animate deta
șamentele de muncitori, militari șl 
tineri care sprijină și în acest an
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creșterea extracției de cărbune din 
zona Olteniei, răspunsul lor ferm 
la chemarea partidului de a-șl 
aduce contribuția la dezvoltarea 
bazei energetice a țării, unul din 
factorii de prim ordin ai progresu
lui nostru economico-social în ac
tualul cincinal.

Directorul general al combinatu- . 
lui ne-a relatat, totodată, că în 
această acțiune participanții vor 
dispune de noi utilaje, între care 
177 excavatoare, 169 buldozere, 
1177 autobasculante mari și altele. 
Calificați cu precădere în meseriile 
de conducători auto, excavatoriști, 
buldozeriști, mecanici de întreți
nere, constructori de drumuri, 
muncitorii, militarii și tinerii veniți 
în bazinul Olteniei vor contribui, 
in principal, la decopertarea stra- 
telor de lignit, la executarea unor 
lucrări pentru punerea în funcțiune 
a noi linii tehnologice, lucrări .hi
drotehnice și terasamente pentru 
protecția carierelor împotriva ape
lor, căi de acces care să favorizeze 
buna funcționare a excavatoarelor 
cu rotor și asigurarea condițiilor 
normale de ,lucru în sezonul frigu
ros.

Așadar, „Acțiunea 7 000" — ge
neric simbol al amplei participări 
de forțe muncitorești de pe tot 
cuprinsul patriei, alături de cel 
30 000 de mineri care lucrează aici, 
în efortul comun de a asigura pa
triei cit mai mult cărbune energe
tic, se declanșează în proporții și 
mai impresionante în acest an.

Sintetizind, aportul „Acțiunii 
7 000“, de care vor beneficia 
toate întreprinderile și șantierele 
miniere din bazinul Olteniei și 
termocentralele Rovinari și Tur
ceni, se concretizează într-un 
volum imens de lucrări, con
centrate in 24 de puncte de activi
tate, care vor duce, în final, la de-

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe Malcolm Bal- 
drige, secretar pentru comerț al 
S.U.A., președintele părții americane 
În Comisia economică mixtă româno- 
americană, care a condus delegația 
țării sale la lucrările celei de-a VII-a 
sesiuni a comisiei.

La primire a luat parte Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale.

A fost de față Rudolph Aggrey, am
basadorul S.U.A. la București.

Oaspetele a arătat că are plăcuta 
misiune de a înmîna președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din par
tea președintelui Statelor Unite ale 
Americii, Ronald Reagan, și de a 
transmite din partea acestuia un cor
dial salut și cele mai bune urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit pentru mesaj și a rugat să se

transmită președintelui Ronald Rea
gan salutul său călduros și cele mal 
bune urări de sănătate.

în cadrul întrevederii s-a apreciat 
cu satisfacție faptul că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și S.U.A. cunosc o evoluție ascen
dentă, în spiritul și pe baza înțelege
rilor și orientărilor convenite cu pri
lejul dialogului la nivel înalt româno- 
american. în acest cadru, au fost evi
dențiate rezultatele bune obținute în 
domeniul cooperării economice, ex- 
primîndu-se dorința comună de a 
pune în valoare cît mai deplin con
dițiile favorabile existente, de a găsi 
noi căi și mijloace pentru dezvoltarea 
în continuare a raporturilor de con
lucrare reciproc avantajoasă dintre 
cele două țări în domeniile economic, 
tehnlco-științific, al cooperării în pro
ducție și al schimburilor comerciale. 
S-a relevat Însemnătatea măsurilor 
stabilite în cadrul actualei sesiuni a 
Comisiei economice mixte româno-

S. U. A.
americane pentru concretizarea aeea- 
tei colaborări. S-a subliniat că extin
derea și aprofundarea acestei «elabo
rări influențează pozitiv dezvoltarea 
bunelor relații româno-amerioane, 
slujesc progresului celor două țări, 
cauzei păcii, înțelegerii și cooperării 
internaționale.

Abordîndu-se unele probleme ale 
vieții internaționale, s-a subliniat ne
cesitatea intensificării eforturilor tu
turor statelor pentru reluarea și con
solidarea procesului de destindere, 
pentru asigurarea păcii și respectului 
independenței naționale a statelor, 
pentru soluționarea pe cale politică a 
stărilor de încordare și conflict care 
mai dăinuie în diferite zone ale lu
mii, pentru adoptarea unor măsuri 
concrete, eficiente de dezangajare 
militară, de dezarmare, și în primul 
rînd de dezarmare nucleară.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră cordială.

PE OGOARE sarcini de primă urgență:
• iNSĂMiNȚAREA ULTIMELOR SUPRAFEȚE - ocupate acum

cu plante furajere sau pe care băltește apa
• ÎNTREȚINEREA EXEMPLARĂ A CULTURILOR PRĂȘITOARE

înainte de entuziastul start - tineri brigadieri din județul Brașov - în tabăra de cazare Vîrț

Dumitru PRUNA
_________corespondentul Scî n te ii

(Continuare în pag. a IlI-a)

în aceste zile, una din sarcinile 
cele mai urgente este însămînțarea 
neîntîrziată a tuturor suprafețelor. 
Din cele 112 000 hectare care au mai 
rămas de semănat, o parte este 
ocupată cu plante furajere timpu
rii — rapiță și lolium — iar alta 
are exces de umiditate sau este 
inundată. în primul caz, așa 
cum a indicat Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimentare, este 
necesar ca plantele furajere res
pective să fie recoltate, iar In locul 
lor să se tnsămînțeze culturile pre
văzute în plan. Pentru a se putea 
tnsămînța și terenurile cu exces de 
apă sau inundate, se impune să se 
organizeze fără întîrziere acțiuni 
de masă la săparea de șanțuri și 
canale, ia adîncirea celor care 
există, astfel îneît apele să se poată 
scurge cît mai repede. în unele 
zone ale țării, datorită ploilor 
abundente din “ultimele zile, au fost 
inundate noi suprafețe însămînțate 
atît cu culturi de toamnă, cît și cu 
culturi de primăvară. Potrivit ace
lorași indicații date de ministerul 
de resort, terenurile de pe care 
plantele au fost calamitate vor fi 
reinsămînțate.

în condițiile climatice din această 
primăvară, o atenție deosebită tre
buie acordată executării fără Intîr- 
ziere a lucrărilor de întreținere la

culturile prășitoare. Întrucît umidi
tatea este mare, iar în multe zile 
temperatura a fost mai scăzută de
cît în alți ani, culturile prășitoare 
s-au dezvoltat lent. In schimb, în 
aceste condiții neprielnice pentru 
plantele cultivate, buruienile au 
crescut și cresc foarte repede. A 
întîrzia distrugerea lor ar însemna 
să scadă nivelul recoltelor. De aci 
și necesitatea de a se acționa stă
ruitor, folosindu-se atît mijloacele 
mecanice, cît și manuale pentru 
Înlăturarea buruienilor din culturi. 
Din datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
rezultă că sfecla de zahăr a fost 
prășită manual pe 41 500 hectare, lu
crarea fiind mai avansată în unită
țile agricole din județele Mehedinți, 
Arad, Dolj, Timiș. De asemenea, au 
început lucrările de întreținere la 
floarea-soarelui, cartofi și legume. 
Specialiștii recomandă ca prașilele să 
fie intensificate în toate județele, ele 
ajutînd deopotrivă la distrugerea 
buruienilor și la aerarea solului, 
element de mare însemnătate acum 
cînd pămîntul a fost bătătorit de 
ploi sau înnămolit de apele care 
s-au retras. Desigur, în acest an

In

au fost erbicidate milioane de hec
tare, terenuri pe care, în condiții 
normale, n-ar trebui să se inter
vină decît prin praștie mecanice. 
Dar ploile au diminuat efectul er- 
bicidelor, apărind multe buruieni, 
care trebuie distruse prin prășite 
manuale. Executarea acestora im
pune mobilizarea la cîmp, la prășit 
a tuturor locuitorilor de la sate, 
organizarea temeinică a muncii In 
formații de lucru.

în. lumina Legii cu privire ia 
organizarea producției și a mancii 
In agricultură, eonsiliile populare au 
datoria să stabilească prin decizii 
obligativitatea tuturor oamenilor 
muncii de la sate — tineri și vîrst- 
nici, bărbați și femei — de a parti
cipa la prășit, la alte acțiuni de 
sezon. Sînt zile cînd se hotărăște 
nivelul recoltei din acest an și ni
meni nu poate și nu trebuie să se 
sustragă de la lucrările agricole. 
Specialiștii din agricultură au da
toria să situeze pe primul plan al 
preocupărilor jor calitatea lucrări
lor, iar la prășit calitatea înseam
nă, mai presus de orice, grijă deo
sebită pentru a se menține o den
sitate optimă la hectar.

pagina a ll-a : relatări din județele GIURGIU,
BRĂILA și BRAȘOV

BUZĂU : Materiile prime superior 
valorificate

Pe seama unor acțiuni 
tehnice și gospodărești, în 
perioada care a trecut din 
acest an, în întreprinde
rile constructoare de ma
șini buzoiene, din fiecare 
tonă de metal s-a obținut 
o producție cu 1 500 lei 
mai mare față de cea pla
nificată, iar valoarea pro
ducției realizate din fie

care tonă de laminate fi
nite pline din oțel a de
pășit nivelul prevăzut cu 
3 200 lei. In alte unități, 
valoarea produselor obți
nute dintr-o tonă de ci
ment a fost mai mare față 
de plan cu 700 lei, iar cea 
a tricotajelor realizate 
dintr-o tonă de fire — cu 
900 lei. (Dumitru Dănăilă).

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I Povestea unei case
IDin cine știe ce rațiuni, unul dintre foștii patroni al 

uzinelor „Timpuri noi" din București, pe atunci 
„Lemaître", și-a construit locuința chiar in mijlocul 

uzinei. Casa era frumoasă, in stil brincovenesc. Avea 
Iși un foișor unde se așeza adesea patronul pentru a-și 

contempla avutul și pentru a supraveghea truda firea, 
de 'cite 12 și 14 ore pe zi, a muncitorilor. Casa, cu 

I foișorul ei, era astfel „ochiul neiertător al stăpînului".
Nu doar un simbol, ci și centrul nervos, creierul 
asupririi.

Ca întreaga uzină, la 11 Iunie 1948, casa a trecut și 
Iea in stăpinirea muncitorilor, a întregului popor. 

Strașnică întrebuințare i s-a găsit încă din primele zile

“I
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după plecarea patronului : a devenit școală muncito
rească. In incăperile ei au fost organizate atunci cursuri 
pentru muncitori : politice, economice, tehnice. Noii 
proprietari, care erau producătorii înșiși, invățau si 
conducă uzina, să-i sporească avutul și valoarea.

Mulți ani au trecut de atunci. Intre timp, in jurul ei 
au apărut acareturi industriale noi, uzina, s-a dezvoltat 
și trece acum, ca întreaga noastră industrie, printr-un 
proces de modernizare, spre o nouă calitate. Casa iși 
are și ea locul ei bine gindit in acest proces. Este acum 
restaurată și reamenajată corespunzător pentru a 
găzdui un „locatar" de ultimă oră : un creier electronic 
— calculatorul uzinei. El va lucra pentru optimizarea 
producției, pentru raționalizarea proceselor tehnologice, 
pentru repartizarea, strict determinată, a sarcinii pe 
fiecare mașină, pe fiecare om.

Casa aceea fusese deci „creierul" asupririi. A devenit 
apoi școală pentru cei care, zdrobind mașinăria exploa
tării patronale, invățau să conducă după legile dreptă
ții, ale democrației muncitorești, ale socialismului. Că 
muncitorii de atunci și urmașii lor au învățat bine cum 
să conducă destinul lor și pe al uzinei iată încă una 
dintre dovezi : rostul nou al acestei case care va deveni 
instrument al modernității și eficienței.

I
I
I
I
I
I

Mihai CARANFIL

Medicul, OMUL
. Este greu să se precize
ze cînd a devenit chirurgia 
o știință. Se poate, totuși, 
afirma că această speciali
tate, Întocmai ca și medi
cina considerată global, a 
fost pusă pe baze științifi
ce în Grecia antică. De 
atunci baza sa științifică 
s-a lărgit tot mal mult și 
astăzi a devenit o știință 
de natură să intimideze 
prin complexitatea ei. Per
formanțele obținute 
timii ani, cum sînt 
vențiile pe creier și 
grefele vasculare, 
plantele de organe, 
impresionante. Dar, în ciu
da acestei evoluții, în 

, practica chirurgicală a ră
mas meșteșugul, de data 
aceasta in accepțiunea de 
pricepere, inteligența, bun 
simț, căldură sufletească 
și, mai ales, abilitate ma
nuală, legate toate de per
soana chirurgului.

In ceea ce privește gîn- 
dlrea, situația este aceeași 
în chirurgie, ca și în alte 
specialități medicale. Pen
tru o mai bună precizare 
a lucrurilor, este necesar 
să luăm în considerare 
condițiile în care se des
fășoară activitatea medi
cală. Medicul face parte 
din categoria specialiștilor 
de înaltă calificare, a căror 
activitate se bazează pe un 
fond bogat de cunoștințe 
de ordin științific. In me
dicină însă, acest fond de 
cunoștințe nu asigură decît 
o acoperire parțială a acti
vității, în special în secto
rul clinic. Sistemul de no
țiuni pe care se bazează 
medicina clinică nu este 
atît de precis și de bine 
închegat ca în alte domenii 
de activitate profesională, 
judecățile cu care se ope
rează nu au valabilitate 
universală, iar raționamen
tele 
niul 
caz 
caz 
nav

Un 
difere de la un 
la altul, la aceeași pregăti
re teoretică și la aceeași 

^^capacitate intelectuală. A-

efectiv la actul 
care cere price-

în ul- 
inter- 
inimă, 
trans- 

sint

sînt uneori de dome- 
probabilității. Fiecare 
în medicină este un 

particular, fiecare bol
iși are boala lui. 

diagnostic poate să 
de la un medic

ceasta se explică prin fap
tul că în medicină contac
tul cu bolnavii duce la 
acumularea permanentă de 
noi cunoștințe și un medic 
nu ajunge la apogeul ca
rierii decît după o practică 
îndelungată.

In 
tații, 
mai 
preta 
nice, 
„meșter" decît un altul. In 
aceasta constă participarea 
sa personală. Aici nu pu
tem decît să regretăm că 
în invățămintul medical 
superior nu se insistă nică-

desfășurarea activi- 
un medic poate gîndi 
repede, poate inter- 
mai corect datele cli
se poate arăta mai

Insemnări de prof. dr. 
docent Pius BRÎNZEU, 

membru corespondent 
al Academiei

ieri asupra legilor care 
guvernează relațiile dintre 
idei, adică se neglijează 
complet studiul logicii for
male. Or, diagnosticul cli
nic, în medicina internă ca 
și în chirurgie, necesită un 
raționament pe care stu
dentul învață să îl facă vă- 
zînd cum procedează cei 
care se ocupă de pregăti
rea lui. In actul operator 
intervine decisiv experien
ța chirurgului, modul său 
de a gîndi, de a concepe 
intervenția. Toți marii chi
rurgi au fost mari gindi- 
tori, așa cum sînt marii ar
tiști ori marii scriitori. Dar 
chirurgul, om de știință și 
tehnician, rămîne încă, în 
parte cel puțin, un 
cian — meșteșugar, 
că aceeași operație, 
și cea mai simplă, 
fi efectuată in mod 
in funcție de pregătirea 
chirurgului, de experiența 
sa personală, de talentul și 
de abilitatea sa manuală. 
Chirurgul care conduce in
tervenția a 
cu un șef 
Comparația 
totul justă, 
rurgul nu ..
mai mersul operației, cl

practi- 
Pentru 

chiar 
poate 

diferit,

fost comparat 
de orchestră, 
nu este întru 
pentru că chi- 
„dirijează" nu-

participă 
operator, 
pere, meșteșug și artă.

Persistența meșteșugului 
în chirurgie nu trebuie să 
ne îngrijoreze. Din contră I 
Găsim la mulți din marii 
noștri chirurgi capacitatea 
de a gîndi, talentul și abi
litatea manuală a marilor 
artiști din domeniul pictu
rii, al sculpturii, al muzicii. 
Personal, consider că Er
nest Juvara, care, student 
fiind, uimea lumea medi
cală de la Paris prin per
fecțiunea desenelor sale, ar 
fi ajuns un mare pictor, 
tot așa cum a ajuns un 
mare chirurg. De aseme
nea, Dorin Dumitrescu, 
elev al lui George Enescu, 
care a dat mai multe con
certe de vioară încă înain
te de a începe studiile me
dicale, ar fi ajuns și el un 
corifeu al muzicii instru
mentale. Sînt atîția alți 
chirurgi care au excelat ca 
oameni de știință și ca 
adevărați artiști în dome
niul chirurgiei. Lingă el 
este masa mare a chirur
gilor care iși desfășoară 
activitatea în centrele noas
tre universitare și în spi
talele județene. Ei nu au 
nevoie de ordinatoare pen
tru intervenții de calitate. 
Putem afirma 
vingere că în 
noastre se obțin 
rezultate 
chirurgie 
tativ vorbind, ca în marile 
unități chirurgicale din 
cele mai avansate țări.

In fine, se poate spune 
că și căldura, dragostea cu 
care un chirurg se apropie 
mai mult decît un altul de 
bolnav intră tot în acest 
domeniu al participării de 
ordin personal afectiv, în 
afara științei și a tehnicii, 
Medicul poate deveni un 
adevărat medicament prin 
comportarea sa pe plan 
uman. Intr-o înțelegere 

' mai largă a lucrurilor, și 
aici putem vorbi de mește
șug, în cel mai nobil înțe
les al acestui cuvînt. Fiind
că vocația de medic în
seamnă înainte de toate 
vocația de a fi om.

cu con- 
serviciile 

aceleași 
în materie de 
curentă și, cali-

Galați. Noul cartier „Dunărea*

TELEGRAMĂ DE FELICITARE
adresată cosmonauților Prunariu, Popov, Kovalionok 

și Savinîh - echipajul complexului „Saliut 6* 
„Soiuz T-4“ și „Soiuz 40“

Dragi tovarăși,
Adresăm cordiale salutări și felicitări membrilor echipajului mixt cosmic româno-sovietie 

cu prilejul începerii cu succes a misiunii încredințate la bordul complexului orbital experi
mental științific „Saliut 6“ — „Soiuz".

Milioane de oameni din Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică vor urmări cu 
viu interes, în aceste zile, activitatea comună pe care o veți desfășura în cadrul programului 
„Irttercosmos", la bordul laboratorului cosmic sovietic. Ne exprimăm convingerea că veți îndrep
tăți cu cinste încrederea ce vi s-a acordat și veți duce la bun sfîrșit marile îndatoriri ce vă 
revin în cadrul acestui program de zbor.

Acțiunea comună pe care o întreprindeți în Cosmos constituie o mărturie a raporturilor 
tradiționale de caldă prietenie și solidaritate frățească dintre popoarele, partidele și statele noas
tre, o nouă expresie a colaborării multilaterale româno-sovietico, in interesul reciproc, precum 
și al cauzei generale a socialismului, destinderii și păcii în întreaga lume. Fie ea zborul dumnea
voastră să servească întăririi pe mai departe a relațiilor trainice de prietenie dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea Sovietică.

Sîntem convinși, dragi tovarăși, că îndeplinirea cu succes a misiunii complexe și de răs
pundere ce vă revine va reprezenta un nou aport la progresul științei și tehnicii puse în slujba 
dezvoltării cuceririlor civilizației și a păcii, spre binele și fericirea popoarelor român și sovietice, 
ale întregii umanități.

Vă dorim să vă întoarceți cu bine pe Pămînt !

NICOLAE CEAUȘESCU LEONID ILICI BREJNEV
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I FÂPTUUI
ÎN AGRICULTURĂ: Condițiile climatice din această primăvară

I
I DIVERS
I Ca la carte

I
I
I
I

impun un volum sporit de muncă

PRINCIPALA CERINȚĂ - PARTICIPAREA IA LUCRĂRI 
A TUTUROR LOCUITORILOR SATELOR

O manifestare științifică 
de prestigiu - reuniunea
națională de

I
I
I
I
I

Seră pentru legume ți flori. 
Solar pentru puiefi de tuia. 
Pepinieră pentru răchită ți ar

buști ornamentali.
Grădină de legume. 
Sericiculturi.
Crescătorie de iepuri.
O enumerare de activități care 

s-ar potrivi foarte bine unei 
cooperative agricole de produc
ție în toată puterea cuvintului. 
Toate aceste activități insă se 
întilnesc ți la Școala generală 
din satul Freciței județul Tul- 
cea. Se vede treaba eă aici co- 
piU nu numai ei învață agricul
tura, dar o și practica.

Și încă foarte bine. /Ca 
carte l

la

I
I
I

Vînful 
și bicicleta

Am mai scris și vom

I
I
1
I
I
I
I
I

__ _______ mai scrie 
in rubrita noastră despre inge
nioșii care găsesc soluții pe cit 
de simple, pe ații de eficiente 
in asigurarea energiei electrice, 
a încălzirii locuinței sau a apet 
menajere. Unul dintre aceștia 
este și gălățeanui Gheorghiți 
Burghelea, de meserie electrici
an. Gheorghiță s-a gindtt să le 
faci o bucurie părinților săi din 
satul Vasile Altcsandri. A făcut 
rost de o roată de bicicletă, un 
alternator fi o baterie de acu
mulatori. Roata de bicicletă a 
urcat-o pe acoperișul casei pă
rintești. Cînd suflă vintul, al- 
tema torul ți roata pun in miș
care un generator, iar acesta 
încarcă bateria de acumulatori, 
unde se... acumulează energie 
electrică necesară părinților 
două săptimM : și pentru ilu
minatul casei, yi pentru radio, 
yi pentru televizor. Și cum in 
zona satului respectiv vtntul su
flă multă vreme in voie, părin
ții lui Gheorghiți au energie In 
cantități îndestulătoare.

I
I
I

I
I
I
I

Flămînzilâ... 
speculant

I s-a atras atenția o dată, de 
două, de nouă ori, să nu mai 
eludeze legea, cumpărând miei, 
pentru că in locuința lui 
Baia Mare n-ara unde 
crească, dar Carol Balint una 
zicea, alta făcea. Zicea oă el nu 
cumpără miei deeit pentru „uz 
personal". Chiar dată ar fi fost 
Flăminzili din poveste, tot n-ar 
fi putut sd le faeă de petreca
nie, intr-un timp record, la 13S 
de miei. Toți sacrificați și „valo
rificați" la preț de speculă. O 
turmă întreagă, de la care n-au 
mai rămas 
culantul a 
doi ani ți patru 
re. Prea o făcute

din 
să-i

docil blănițele. Spe- 
foei eondamnat la 
—.teu luni inchisoa- 

r de oaie.

I
I
I

Frați, dar nu 
ca frații

Radu, Gheorghe 
frați. Toți trei din 
ea, județul Suceava. T 
au trăit in bund pace ți

I
I
I
I
I

și Aurel sint 
comuna Bil- 

Toți trei 
ți înțele

gere — ca frații ! — pină cînd 
le-a picat o moțtenire. Moșteni
re pe care trebuiau s-o împartă 
in trei părți egale. Frățește. 
După împărțeală, lui Radu ți lui 
Gheorghe li s-a părut ci partea 
lui Aurel ar fi mai mare Și au 
început certurile. De la eeartâ 
au ajuns la bătaie in toată re
gula. Cu lovituri frățești, dar... 
bărbătești. Fiind in inferioritate 
numerică, Aurel s-a asouns la 
niște vecini. De necaz, ceilalți 
doi nu s-au lisai pini nu i-au 
distrus vecinului ușile ți feres
trele casei. Firește, au plătit... 
frățește toate oalele sparte. Dar 
moștenirea tot n-au reușii s-o 
împartă ca lumea. Intru rîsul 
lumii.

I
N-a rezistat

I
I
I
I
I

tentației
— Dacă mă duci cu bagajul 

pînă in satul Pidureni, i(i dau 
un miel — i-a promis un pasa
ger ocazional.

Oferta era tentantă, dar șofe
rul loan Sipoț de la întreprin
derea de transport local Cluj 
trebuia să predea autofurgoneta 
21-CJ-Î434 schimbului următor. 
N-a rezistat Insă ispitei și a în
tocmit o foaie de drum falsă. 
In schimb i s-a întocmit și lui 
un procee-verbal de contraven
ție după toate regulile.

I
I

„Micuțul" 
de 22 de ani

I
I
I
I
I

I
I

Suferind o condamnare pen
tru furt ealifieat în dauna avu
tului obștesc, Gheorghe Șchiopa 
a fost eliberat condiționai, fără 
să mai execute 192 de zile pe 
care le mai avea.

In loc să se apuce de o me
serie cinstită, fiind mecanic de 
meserie, Șchiopa s-a dus la pă
rinții săi din Mihăești-Argeș, 
cerindu-le si-i asigure cele ne
cesare traiului „micuțului" lor 
fecior in vîrzti de 22 de ani. 
..Micuțul" — in realitate un 
vlăjgan plesnind de sănătate — 
s-a gindit să-și facă yi singur 
rost de cele trebuitoare. Mer- 
gind la Cimpulung, a intrat in
tr-un magazin de unde a încer
cat să sustragă o pereche de 
pantofi. Dar a fost observat și- 
încălțat. Acum — după cum ne 
informează procurorul V. Rusu 
— la pedeapsa cuvenită se ada
ugă si cele 192 de zile, revocîn- 
du-se hotărirea eliberării con
diționate. N-a respectat condi
țiile.

I

I
I
I
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GIURGIU Imediat - la prășit
în județul Giurgiu există 3 500 

hectare teren afectate de excesul de 
umiditate și de băltiri. De aseme
nea, umezeala ridicată din sol a 
favorizat, pe unele terenuri însă- 
mințate cu plante prăsitoare, dezvol
tarea rapidă a buruienilor. Cum se 
acționează pentru ca și in aceste 
condiții mai dificile să se asigure 
obținerea de producții bune in 
acest an 7

Tovarășul Gheorghe Nițu, directo
rul general al direcției agricole 
Județene, ne:a spus că, la indicația 
comitetului județean de partid, în- 
cepînd de vineri, prima zi fără 
ploaie, toți specialiștii din unitățile 
agricole verifică, parcelă cu parcelă, 
pentru a stabili suprafețele afectate 
de băltirea apei. în funcție de con
dițiile concrete, se iau măsuri ope
rative pentru eliminarea apelor in 
exces de pe semănături, in care 
scop sint mobilizați toți cooperatorii 
și mijloacele mecanice disponibile. 
De asemenea, urmează să se treacă 
cu toate forțele la prășitul ma
nual. în unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Ghimpați, Gor- 
neni, Vînători, Bolintin și Anghe- 
lești, cel mai mult afectate de exce
sul de umiditate, s-a trecut imediat 
la executarea de șanțuri și rigole, 
au fost amplasate motopompe pen
tru evacuarea apelor.

în consiliu] agroindustrial Frățești 
am fost martorii unei ample mo
bilizări de forțe la eliminarea apei 
în exces și la întreținerea culturi
lor. „încă de la începutul primă
verii — ne spune tov. Gheorghe 
Martinescn, președintele consiliului 
— în toate unitățile din consiliu au 
fost executate șanțuri și rigole 
pentru scurgerea apei de pe tere
nurile mai joase. Aceasta a făcut 
ca după ploile din ultima perioadă 
să nu avem băltiri pe nici unul 
din cele 20 000 hectare. Acum folosim 
17 motopompe în zona cooperativelor 
agricole Braniștea și Gostinu pentru 
evacuarea apelor provenite din in
filtrațiile din Dunăre. De simbătă 
vom ieși cu toți cooperatorii și 
elevii din cele patru comune ale 
consiliului la întreținerea culturilor".

La C.A.P. Braniștea, după cum ne 
spunea președintele cooperativei, to
varășul Ilie Anculescu, apele pro
venite din infiltrații puneau în 
pericol culturile din Lunca Dunării. 
De aceea, în această zonă au fost 
montate și motopompe cu ajutorul 
cărora apa freatică este menținută 
la un nivel scăzut, ceea ce permite 
executarea lucrărilor de întreținere. 
Așa se face că vineri, imediat după 
ploaie, peste 150 cooperatori au 
intrat la răritul sfeclei de zahăr și 
prășitul vetrelor de buruieni din la
nurile cu porumb. (Aurel Papadiuc).

BRĂILA 8000 de oameni la evacuarea 
apelor care băltesc

Ploile care au căzut in ultimele 
două săptămîni în județul Brăila au 
însumat între 65 și 113 litri pe me
trul pătrat, cantitate ce depășește 
media precipitațiilor înregistrate, de 
regulă, pe întreaga lună mai. întru- 
cît apa rezultată din ploi s-a supra
pus peste cea care exista în sol încă 
din toamna trecută, în prezent în
treaga suprafață agricolă a județului 
are o umiditate ridicată, iar peste 
12 000 hectare sînt cu luciu de apă.

Această situație a determinat or
ganele județene de partid, de stat și 
agricole să inițieze ample acțiuni în 
vederea eliminării excesului de apă 
de pe terenurile agricole. Cu spriji
nul organizațiilor de partid și al con
siliilor populare au fost antrenați la 
lucrările de desecare numeroși lo
cuitori ai satelor. în aceste zile, peste 
8 000 cooperatori, lucrători din I.A.S. 
și I.E.L.I.F. sapă șanțuri și canale 
de scurgere, adîncesc pe cele care 
există. în zona comunelor Ianca, 
Urleasca și Viziru, unde rețeaua de 
canale nu a putut prelua întreaga 
cantitate de apă, au fost concentrate 
numeroase utilaje. Tot aici se înde

sește rețeaua de canale existente, iar 
apa este dirijată spre depresiunea 
Valea Iencii, unde este preluată și 
repompată în Dunăre. în total, s-au 
executat 25 km de astfel de canale, 
atît în zone cu sistem de desecare, 
cit și în alte părți, care nu au ame
najări de acest tip. în acest scop se 
folosesc 40 de dragline și excavatoa
re, precum și peste 300 motopompe, 
care lucrează fără întrerupere.

Forța de muncă de la sate acțio
nează în mod deosebit în zonele de- 
presionare, cu ochiuri mici de apă, 
deschizind rigole prin care apa se 
scurge singură sau este eliminată cu 
ajutorul motopompelor. Pînă vineri 
seara, în județ s-au executat peste 
100 km de rigole, cele mai mari 
concentrări de forțe fiind în zona 
Măxineni, în incinta îndiguită Brăi- 
la-Dunăre-Siret, în unitățile agricole 
din consiliile agroindustriale Viziru, 
însurăței, Movila Miresii și Traian.

întrucît în ultimele două zile pre
cipitațiile au scăzut in intensitate, 
s-a trecut la executarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor. (C. Ifrim).

I Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Sclntali I

Plontarea tomatelor de vară la C.A.P. Frasinu, județul Dîmbovița 
Foto : S. Cristian

BRAȘOV Sînt reînsămînțate culturile 
calamitate

în județul Brașov, unde suprafețe 
mari au fost afectate de revărsarea 
de ape, se acționează hotărit pentru 
reînsămînțarea celor peste 10 000 hec
tare de pe care culturile au avut de 
suferit, precum și pentru evacuarea 
apelor de pe suprafețele pe care a- 
cestea mai băltesc. Pentru a asigura 
acestei acțiuni o operativitate și efi
ciență sporite, în cursul zilei de joi 
în cele 13 consilii agroindustriale din 
județ s-au deplasat colective de spe
cialiști de la direcția agricolă a jude
țului și de la alte organe de specia
litate care stabilesc măsuri concrete 
în scopul reînsămînțărll sau comple
tării golurilor din culturi.

Așa cum ne-a informat ing. loan 
Enescu, director adjunct al direc
ției agricole județene, prioritate se 
acordă celor 1 150 hectare cultivate 
cu sfeclă de zahăr care au avut âe 
suferit în urma excesului de umidi
tate. S-a stabilit ca acolo unde aceas
tă cultură a fost afectată mai puter
nic să se treacă de îndată la însă- 
mînțarea suprafețelor respective. Pe

terenurile cu pierderile mai reduse 
se completează golurile, astfel îneît 
să se asigure 80 000 plante la hectar.

Deși ploile n-au încetat cu totul, în 
unele unități agricole lucrările de 
reînsămînțare au și demarat pe su
prafețele de pe care, apele au fost 
evacuate. La C.A.P. Cața, unde ju
mătate din suprafața cu sfeclă de 
zahăr a fost compromisă, cooperato
rii și mecanizatorii au trecut de în
dată Ia reînsămînțarea celor 50 hec
tare. în același mod se acționează la 
C.A.P. Șinca. în alte unități agricole 
sînt reînsămînțate unele suprafețe cu 
porumb afectate de excesul de umi
ditate. Pe de altă parte, în fiecare 
unitate s-a trecut de mai multe zile 
la evacuarea totală a apelor, execu- 
tîndu-se în acest scop zeci de kilo
metri de șanțuri și rigole. întrucît 
sînt semne că timpul se îndreaptă, se 
apreciază că pînă la finele săptămînii 
viitoare acțiunea de reînsămînțare a 
culturilor calamitate se va Încheia. 
(Nicolae Mocanu).

9
în zilele de 14 și 15 mai s-au des

fășurat la București lucrările celei 
de-a X-a Reuniuni naționale de imu
nologie, manifestare științifică orga
nizată de comisia de profil a Acade
miei de științe medicale. în cadrul 
celor 16 ședințe de comunicări, două 
mese rotunde și un simpozion au fost 
dezbătute peste 150 lucrări, înfățișînd 
cele mai noi cuceriri ale științelor 
biomedicale. Am solicitat președinte
lui comitetului acestei reuniuni, prof, 
dr. docent Radu PĂUN, citeva preci
zări în legătură cu importanța și 
semnificația rezultatelor prezentate 
de participanți.

— Această reuniune națională 
marchează împlinirea a zece ani de 
activitate a comisiei de imunologie 
din cadrul Academiei de științe 
medicale, ani în care progresul as
cendent al activității de cercetare în 
imunologie a fost impulsionat de in
teresul crescînd manifestat de o se
rie de cercetători și specialiști din 
toată țara a căror formație pro
fesională le îngăduie să abordeze pro
bleme din cele maî dificile, să asi
gure o prezență românească în cerce
tarea imunologică și în confruntările 
internaționale de specialitate.

— In ce context se situează lucră
rile cercetătorilor noștri ?

— Imunologia, avînd ca obiect sis
temul imunitar (ansamblu complex 
de Celule și procese) prin care orga
nismul își menține integritatea și 
echilibrul structurii și funcțiunilor 
sale, studiind mecanismele de rezis
tență ale organismului față de bolile 
infecțioase, a pus la dispoziția omului 
o serie de mijloace eficace de preve
nire și combatere a acestora. Vacci» 
nurile și serurile numeroase realizate 
au permis eradicarea sau stăpînirea 
în mare parte a unor boli temute, ca 
variola, difteria, tetanosul, febra gal
benă, turbarea, poliomielita, tifoida, 
care pînă nu de mult făceau ravagii, 
domenii în care cercetarea româneas
că s-a bucurat de o serie de priori
tăți. în prezent se așteaptă șl mai 
mult de la imunologie în domenii ca 
transplantul de organe, cancer, aler
gie, genetică, precum și în numeroa
sele boli în care organismul își atacă 
propriile sale celule și țesuturi. Cer
cetări de mare finețe la nivel mo
lecular permit cunoașterea com
plexității unor procese biologice 
fundamentale și oferă mijloace de 
diagnostic și tratament al unor 
boli. Este semnificativ faptul că 
în ultimii doisprezece ani au fost

imunologie
acordate trei premii Nobel In medi
cină pentru realizări în domeniul 
imunologiei, toate de importanță ca
pitală pentru biologia și patologia u- 
mană. Cu fiecare cucerire în acest 
domeniu cresc sorții de izbîndă în 
lupta cu inamici implacabili ai sănă
tății omului, cum sînt cancerul, une
le boli infecțioase și cronice degene
rative și vizează realizarea în condi
ții de securitate crescîndă a înlocui
rii organelor. Reuniunea s-a deschis 
cu o lucrare de prestigiu privind 
implicațiile clinico-imunologice în 
transplantul renal, elaborată de prof, 
dr. Eugen Proca și colaboratorii săi, 
echipa care a realizat primele trans
planturi de rinichi la noi în țară.

— Vă rugăm sd vă referiți la citeva 
din rezultatele prezentate.

— După cum s-a relevat și în ca
drul reuniunii, specialiștii de la noi 
din țară au obținut rezultate valoroa
se în multe din domeniile de virf ale 
imunologiei actuale, contribuții în
semnate cu unele priorități recunos
cute pe plan mondial privind mijloace 
de diagnostic în bolile de ficat și în 
boala canceroasă, cercetări în măsură 
să impulsioneze dezvoltarea imuno
logiei românești. Programul reuniunii 
a constituit o expresie elocventă a 
acestei bogate activități cuprinzînd 
cercetări fundamentale de importan
ță majoră, cum sînt imunologia tumo- 
rală, imunitatea de transplantare, 
imunitatea anti virală,' probleme de 
imunogenetică și imunochimie și hu- 
meroase rezultate în domenii ale 
imunologiei clinice cu aplicații prac
tice în tratamentul unor alergii, boli 
ale copilului, boli infecțioase hepa
tice, reumatice etc.

— Ce aspecte caracteristice, deose
bite a însumat actțiala reuniune in 
comparație cu sesiunile precedente ?

— în primul rînd, colaborarea mai 
activă a numeroși specialiști din di
verse domenii ale medicine! : pedia
tri, hepatologi, reumatologi, înfec- 
ționiștl, urologi, dermatologi, neuro
logi, oncologi, microb'ologi, alergologî 
etc., cărora imunologia le oferă un do
meniu comun de cercetare interdisci- 
plinară și un limbaj comun de înțele
gere a unor procese fundamentale 
biomedicale. Un alt aspect pozitiv 
l-a constituit participarea, cu lucrări 
într-un număr în continuă creștere 
în ultimii ani, a unor medici și cer
cetători din orașe neuniversitare.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

„Zilele filmului cehoslovac"

Gazda de
Gările au — respectiv trebuie să 

aibă — un specific aparte, oferin- 
du-și serviciile unui cetățean aflat 
mai întotdeauna în ipostaza de călă
tor grăbit. Pentru că, deși nu te rețin 
decît puțin timp, ele sînt totuși gazde. 
Buna dispoziție cu care pleci într-o 
călătorie depinde mult de calitatea și 
promptitudinea serviciilor la care ai 
apelat în acest scurt răstimp — la 
fel și prima impresie pe care ți-o faci 
despre o localitate.

Dar, împreună cu corespondenții 
noștri Nicolae Petolescu. Ștefan 
Dinică și Gh. Manea, să deschidem 
carnetul de însemnări.

In ambianța unde începe 
sau se sfîrșește o călătorie. 
Gara de Nord din București. Un 
du-te-vino neîntrerupt spre și dinspre 
peroane. Lume multă, chiar, și unii 
din cei ce nu-și prea pot stăpini 
nerăbdarea. , La casele de bilete — 
tensiune mare. Mai ales în anumite 
ore. Și cum trenurile nu așteaptă, cei 
ce stau la rind se impacientează, se 
mai apostrofează, îi reproșează 
casierei că treaba merge prea încet. 
Pentru a accelera vînzarea biletelor, 
uneori se mai deschide o casă supli» 
mentară. Dar nu totdeauna și nu la 
timp pentru a-i scuti pe călători de 
emoția că vor pierde trenul. Cu ochii 
pe secundarele ceasornicelor se fac 
ultimele cumpărături pentru drum, 
în sălile de așteptare — curate, con
fortabile — călătorii au liniștea ne
cesară lecturii, relaxării. Principala 
..poartă" de Intrare feroviară a Capi
talei își întîmpină oaspeții ca o veri
tabilă gazdă. în acest spațiu stau la 
indemîna celui care pleacă și celui 
care vine o multitudine de ghișee, 
unități comerciale și de servicii.

Printre aceste unități se află șl o 
librărie. Ce-ți propune aceasta pen
tru drum 7 In primul rînd dicționare : 
româno-turc, româno-danez, dicțio
nare de informatică, de imunologie, 
de psihologie socială etc. Dacă aces
tea par frivole unui călător, se poate 
cumpăra ceva mai serios : un tratat 
despre bolile digestive sau unul 
despre noile orientări in metodologia 
studierii limbii române in ciclul 
primar. Parcă din Gara de Nord ar 
pleca numai specialiști și cercetători 
sau studenți dornici să-și pregăteas
că pe drum examenele. Or. călătorii 
obișnuiți caută cărți obișnuite.

Și despre moderna stație de cale 
ferată din Craiova se poate spune că 
este o gazdă primitoare. Sînt vizibile 
eforturile pentru menținerea unei 
permanente stări de curățenie, atît în 
imensul hol, cît și în sălile de aștep
tare situate la primul etaj, pentru a 
pune la dispoziția călătorilor serviciile 
de care au nevoie. Aceste eforturi 
sînt înșă, uneori, zădărnicite de acei 
negustori de semințe sau acadele, 
Îndoielnice sub aspectul igienei și

cinema
• Punga cu libelule : SCALA —
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20. MELO
DIA - 9; 11,18; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GLORIA - 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20.
• Partidul, inima țării : CENTRAL
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30
• Spectacolul spectacolelor x CO- 
TROCENI - 15; 17.30; 20.
• Dragostea mea călătoare x DA
CIA - 9; 11.15; 13.30: 15,45; 18: 20 
ARTA - I; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Detașamentul „Concordia* t

o oră-totuși gazdă...
care, în plus, contribuie la degrada
rea aspectului civilizat al gării, 
copios ajutați de unii călători care 
țin neapărat să lase urme pe unde 
trec. Mai modesta gară din Alba 
Iulia tși întîmpină și își petrece că
lătorii cu ospitalitate. Pe peroane, în 
sălile de așteptare este curat, în li
mita spațiului sînt oferite și unele 
servicii necesare.

Informații utile, dar incom
plete. Printre serviciile oferite de
gări, cele de informații dețin un loc 
important. în Gara de Nord din 
București există ghișee de informații 
C.F.R.. atît pe peronul central, cît și 
în holul caselor de bilete clasa a Il-a.

INSTANTANEE DINTR-UN 
RAID PRIN ClTEVA GĂRI

Panouri mari cu „plecări" și „sosiri" 
pot fi consultate atît la intrarea în 
gară, cît și în interiorul ei. Călătorii 
mai pot consulta indicatorul luminos 
pentru mijloacele de transport I.T.B., 
biroul de informații al O.N.T.

Dar nevoia de informații a călăto
rilor a depășit, în complexitate, aria 
serviciilor de „tradiție". Sînt infor
mații de strictă necesitate, pe care, in 
prezent, nici un ghișeu nu le poate 
furniza. De pildă, un cetățean care-și 
notase adresele hotelurilor din Bucu
rești întreba de ce nu există in gară 
un dispecerat Călătorul *r ti astfel 
scutit de o foarte obositoare și ne
plăcută nouă călătorie. Aceea din 
hotel in hotel. De ce să ajungă și mai 
frînt de oboseală pînă să găsească 
mult rîvnlta cameră. Un alt călător, 
venit cu trenul dinspre Arad, voia 
să știe de unde pleacă autobuzul 
pentru o comună din județul Călărași. 
Cei de la „Informații" nu erau în 
măsură să-1 îndrume pentru că... pur 
și simplu, nu știau. Asemenea între
bări sint numeroase, incit un panou 
cu adresele și numerele de telefon 
ale autogărilor ar ti de mare utilitate. 
Și transporturile feroviare și trans
porturile auto sint coordonate de 
același minister. De ce nu s-ar putea 
găsi și forme de „coordonare" a 
informațiilor 7

în gara București-Obor cauți în 
zadar ghișeul de informații. Pe peron 
— un șir întreg de uși, deasupra 
cărora citești inscripții fără nici o 
utilitate pentru publicul călător : 
„Birou tehnic", „Birou de stație", 
„Comitetul sindicatului de linie" etc. 
(Pe geamul uneia dintre ele este afi
șată chiar și componența comisiei de

judecată). Dar „Informații" nu scrie 
nicăieri. Intrăm, pentru explicații, 
acolo unde scrie „Șeful stației" (pe 
numele lui — Nicolae Petrescu).

— E drept, nu avem birou de in
formații. Dar cred că nici nu e ne
cesar. Specificul nostru e mai mult 
de navetiști. Iar aceștia cunosc mer
sul trenurilor.

— Sînt insă și numeroși eălători 
ocazionali...

— Firește. Pentru ei avem mega- 
foanele. Anunțăm chiar de două ori.

Și dacă nu te afli prin preajmă 
în momentul anunțului? Lipsește 
chiar și acea tăbliță neagră pe care 
se trec, cu cretă, intîrzierile. Și nu 
numai la București-Obor. La Craiova, 
o serie de anunțuri absolut necesare 
nu sint afișate sau\oferite sub altă 
foi mă. Orice nou venit are nevoie de 
adresele hotelurilor din municipiu.

Pentru pofta de mîncare 
a călătorului. De re§ulă> se 
cind pleci la drum ți se face foame 
parcă de cum pornește trenul, îneît 
mici „provizii" sint absolut necesare, 
în Gara de Nord, restaurantul și 
bufetele sint, cu unele întreruperi, 
pur șl simplu asaltate. îți vine să 
renunți la serviciile lor.

La Alba Iulia, restaurantul cu auto
servire, care funcționează in incinta 
gării, oferă, în condiții civilizate, di
verse preparate culinare calde. (Un 
progres evident față de „bomba" 
de altădată). „Densitatea" unităților 
din preajma gării (în afară de res
taurantul de pe peron, mai există 
unul și o berărie in spatele gării) 
asigură călătorilor posibilitatea unei 
mese sau unor gustări consistente, 
variate și operative. La Tîrgoviște, in 
schimb, e mai bine să nu-ți fie foa
me. La gara de sud ni se spune că 
șanțul săpat de constructorii rețelei 
de termoficare împiedică aprovizio
narea cu gustări și răcoritoare. Dar 
miile de oameni care merg la tren, 
cu bagaje, cum reușesc să trea
că acest „obstacol"? Și, ceea ce este 
și mai ciudat, șanțul cu pricina nu 
constituie o piedică pentru aprovi
zionarea bufetului — pentru că și 
aici există un bufet, anexă a restau
rantului „Chindia" — care ii Îmbie 
pe consumatori... tot cu „tradiționa
lele" chifteluțe, șnițele și bere. Ace
lași meniu-tip l se oferă călătoru
lui in gara din Craiova, dacă nu se 
Încumetă să intre în restaurantul 
gării, unde fumul de țigară e gros 
să-l tai cu cuțitul.

Călătorului ii șade bine cu drumul, 
se spune. Dar și punctului de por
nire sau de sosire a călătorului — 
respectiv gărilor — (1 stă bine cu 
ceva : cu civilizația și atenția față 
de cetățean.

Rodica ȘERBAN
și coreșpondenții „Scînteli"

In vitație 
la munte

Sinaia, Bușteni, Predeal — 
trei localități climaterice de 
prestigiu, trei destinații turisti
ce de sezon pentru excursii și 
petrecerea concediului de odih
nă. La toate agențiile și filia
lele oficiilor județene de turism, 
precum și la întreprinderea de 
turism, hoteluri și restauran
te București se fac in aceste 
zile înscrieri pentru excursii 
sau petrecerea concediului de 
odihnă la Sinaia, Bușteni sau 
Predeal.

Ambianța plăcută a acestor 
stațiuni oferă un ansamblu de 
condiții excelente pentru reîm
prospătarea energiilor fizice și 
Intelectuale, pentru recrearea 
mult dorită : vile confortabile 
și unități de alimentație publică 
elegante: multiple posibilități de 
distracție și agrement (piscine 
acoperite, săli de spectacole, 
cluburi, săli de jocuri distrac
tive, discoteci, mijloace moder
ne de transport pe cablu) ; ne
numărate posibilități de practi
care a drumețiilor și excursiilor 
la cabanele din munți sau loca
lități apropiate.

Ca în fiecare an, 
„Zilele filmului ceho
slovac", organizate in 
Capitală și in două 
orașe din țară, prile-r 
juiesc importante în- 
tîlniri cu arta cinema
tografică din Republi
ca Socialistă Ceho
slovacă. Garanția unor 
realizări de înaltă ți
nută etică și profe
sională, așa cum obiș
nuiește cinematogra
fia țării prietene să se 
prezinte in fața publi
cului cel mai exigent. 
Din această categorie, 
a marilor filme, face 
parte și Signum laudis, 
care a deschis mani
festarea — operă dis
tinsă cu marele pre
miu special al juriului 
la Festivalul interna
țional de la Karlovy 
Vary, 1986. Mai o- 
bișnuite ca realizare, 
dar cu puternice eco
uri emoționale prove
nite din sinceritatea 
și înțelegerea artistu
lui pentru complexele 
raporturi omenești a- 
duse pe ecran,'ne apar 
și celelalte două fil
me, completind ima
ginea unei școli mo
derne ca expresie și 
discurs filozofic, o 
școală ce-și face din 
adevărurile cotidiene 
o problemă de răspun
dere morală și de 
ambiție estetică. Da
torate aceluiași regi
zor, Jaromil Jires, atît 
Iepure pentru avocat, 
cît și Fuga de acasă 
completează o bogată 
filmografie, încununa
tă cu numeroase pre
mii internaționale, 
realizările acestui au
tor fiind cunoscute azi 
în lumea întreagă.

Fuga de acasă arun
că un nou spot de lu
mină asupra tainicului 
univers al cooilăriei, al 
cărui fin psiholog este 
Jires, semnalînd du
reroasele traume pe 
care le pot declanșa 
In sufletul fragil al 
adolescentului egois
mul și nepăsarea a- 
dulților.

Cu Iepure pentru 
avocat, regizorul își

lărgește cercetarea re- 
alist-poetică asupra al
tei vîrSte dificile, cea 
a apusului vieții, cînd 
numai convingerea da
toriei împlinite, chiar 
și în condiții dificile, 
îți mai poate îndulci 
cumva coborîșul. A- 
proape de pensie, un 
avocat din Praga e 
sfătuit de cardiolog să 
se retragă într-un oră
șel de munte. Aici, el 
va avea de-a face în 
profesia sa doar cu 
cazuri judiciare mă
runte : un furt, o 
escrocherie, un pro
ces de partaj, presiuni

asupra martorilor, 
șantaj sau trafic de 
influență. „Merită să 
ne ostenim atita ca să 
obținem diminuarea 
unei pedepse cu o 
lună-două sau res
tabilirea unui semi- 
adevăr — pentru că de 
bună seamă întregul, 
adevăr e greu să-1 
afli vreodată ?“ — se 
întreabă un confrate 
mal sceptic. „Rostul 
profesiei noastre este 
să încercăm totul, 
pentru că eu nu cred 
că există o dreptate 
numai pe jumătate. 
Atunci cînd încerci să 
abdici de la adevăr — 
e Începutul sfîrșitului" 
— este răspunsul pro
tagonistului. El nu-și 
trădează convingerile, 
riscîndu-șl postul. In
transigența lui nu 
seamănă cu rigidita
tea, ci cu rigoarea 
morală, ce nu exclude 
înțelegerea nuanțată 
a cauzelor uneori pier
dute chiar cind par 
cîștigate, cum e apă
rarea bătrînei escro
cate de nenotul ei, 
poltron șt dibaci. Re
fuzul onestului avocat 
e acela de a capitula, 
de a se lăsa intimidat 
sau prins in plasa pre

siunilor de tot felul. 
Trist și totuși salutar, 
ca orice adevăr asu
mat pînă la capăt, fil
mul lui Jires seamănă 
cu unele din denunțu
rile politico-judiciare 
ale cinematografiilor 
italiene sau franceze. 
Există insă la realiza
torul ceh mai multă 
tandrețe față de su
biectul complicat nu
mit omul, căldura ma
rilor generoși și amă
răciunea — nu lipsită 
de umor, de autoiro
nie — a spiritelor lu
cide.

Un caz-limită de 
conștiință degradată 
în împrejurările dra
matice ale războiului
— primul război mon
dial — configurează 
personajul din Signum 
laudis. Un caporal — 
fost negustor de cai în 
civilie, nici foarte cu
rajos, nici foarte onest
— ajunge printr-o in- 
tîmplare (i se acordă 
o înaltă distincție mi
litară pe care nu el o 
merita) să joace un 
rol ce nu i se potri
vește. Pe măsură ce 
intră în pielea noului 
personaj însă, fostul 
simplu executant al 
ordinelor capătă o fire 
despotică, începind să 
se dezumanizeze și să 
devină periculos chiar 
pentru acei care fă
cuseră din el un erou 
„exemplar". O atmos
feră crîncenă, de 
front, privită mai ales 
prin prisma a ceea ce 
trezește ea într-o con
știință alienată de coș
marul războiului, cu
lori cînd halucinante, 
cînd de un realism so
bru, analitic, propriu 
școlii cehoslovace, o 
regie — Martin Holly
— stăpînind în egală 
măsură momentele 
paroxistice, propunînd 
notații sarcastice asu
pra elitei militare co
rupte din imperiul 
austro-ungar fac din 
Signum laudis un e- 
veniment cinemato
grafic.

Alice MANO1U
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PROGRAMUL 1

8,30 Teleșcoală
8,10 Teatru TV : Henric al Vni-Iea 

12,00 Concert educativ
13,00 Mozaic cultural-artlstic-sportlv
18,35 Săptămîna politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,30 Călătorie prin țara mea

19,50 Teleenciclopedia
20,35 Film serial „Dallas". Episodul 7
21,25 Varietăți... antologica
22,15 Telejurnal
22.30 Nocturnă TV

PROGRAMUL l

19,00 Telejurnal
19.30 Maeștrii artei muzicale românești
20,20 Reportaj TV
20,40 Piese de mare popularitate In con

cert
21.30 Orizont tehnico-ștllnțifio
22,15 Telejurnal
22.30 Nocturnă TV

VOLGA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLAMURA — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45: 20.
• Croaziera : LIRA — 15,30; 18;
20, MUNCA - 15,30; 17.45; N.
• Stele de iarnă * PACEA — 15;
17,15: 19.30
• Castelul din Carpați x POPU
LAR - t5.30; 17,30; 19,30.
• Campionul : SALA MICA A 
PALATULUI - 16; 19. PATRIA - 
9; 11,30; 14; 16,45; 19,30. BUCU
REȘTI - 8,30; 11,15; 14; 16,45; 19,30, 
FAVORIT - 8,45; 11,30; 14,15; 17; 
19,45.
• Logodnica j TIMPURI NOI - 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Talismanul toreadorului : LU
CEAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 15,30; 
17,45; 19,45, CAPITOL — 9; 11,15;

13,30; 15,45; 18; 20, MODERN — •; 
11; 13; 15; 17; 19.
• tmi sare țandăra i STUDIO — 
tO; 12; 14; 16; 18; 20.
• Conversația : EFORIE — 9;
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Pîine, aur, nagan : FEROVIAR
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Milă pentru cei vii : BUZEȘTI
- 15,30; 17,45; 19,45.
• Kojak la Budapesta : GIULEȘTI
- 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : 
MIORIȚA - 9; 12,30; 16; 19, GRI- 
VIȚA - 9; 12; 16; 19.
• Detectivul x COSMOS — 15,30;
19.
• Parisul vesel — 9,15; 11; 13,45;
14,30; 16,15, Poienile roșii — 18; 20: 
DOINA.

1
• Tristan șl (solda X FLOREAS- 
CA - 9; 11,30; 14; 16,30; 19.30.
• Jandarmul și extraterestrii : 
VICTORIA - •; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Superman x EXCELSIOR — 8,15;
11; 14; 17; 20, AURORA - 8,45;
11,30; 14,15; 17; 19,45, CULTURAL
- 9: 12; 16; 19.
• Marfă furată x DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20.
9 Omul și fiara x FERENTARI - 
10,30; 15,30; 19.
• Pentru un teanc de bancnote :
VIITORUL - 9,30; 11,30; 13,30;
15,30, 17,30; 19,30.
• Sacrificiul din dragoste x TO
MIS — 8,45; 11,30; 14.15; 17; 19,15.
• Febra aurului x FLACĂRA - 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.

• Par și Impar x PROGRESUL — 
16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Caligula — 19.30, (sala Atelier) : 
Fata din Andros — 17.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala Studio) : Treptele afirmării 
artistice. Recital : Gabriel Croito
rii - vioară — 18.
■ Opera Română (sala Palatului)) 
Seară vieneză — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu):

Voluptatea onoarel — 15, Mobilă șl 
durere — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Cum ae numeau cei patru 
Beatles 7 — 15, Anchetă asupra 
unui! tlnăr care nu a făcut nimic
— 19,30.
■ Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 
19,30 (la Palatul sporturilor sl 
culturii) : Gala actorilor Teatrului 
Mic — 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic : Necunoscu
ta șl funcționarul — 20.
• Teatrul de comedie : Pețltoarea
- 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Mița in sac — 19.30. (sala 
Studio) : Pensiunea doamnei Olim
pia - 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic):

Ordinatorul — 15, Nu ne naștem 
toți la aceeași vlrstă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Scurt
circuit la creier — 18,30.
• Teatrul „Constantin Tănase"
(sala Savoy) : Dai un... Biban, dar 
face 1 — 19,30, (sala Victoria) : 
Belmondo al II-lea — 19,30.
• Teatrul „Ton Vasllescu" : Para
dis de ocazie — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română": 
Cîntece de tinerețe fără bătrînețe
- 19
• Teatrul „Ion Creangă" : Recrea
ția mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Don Qui- 
lote — 9,30, Legenda clntărețulul
- 17.
• Circul București : Mondo-clrc
- 10; 16; 19,30.



>1

SCÎNTEIA — simbătă 16 mai 1981 PAGINA 3

MESAJE DE FELICITARE

CD PRILEJUL ANIVERSĂRII PARTIDULUI

CĂTRE SECRETARUL GENERAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BUCUREȘTI — ROMÂNIA

îmi este deosebit de plăcut să exprim, in numele partidului ZANU, al 
Comitetului său Central, al membrilor și susținătorilor săi, cele mai calde 
felicitări Partidului Comunist Român și ilustrului său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului 
Comunist Român.

Cunoaștem și prețuim in mod deosebit drumul glorios de lupte și victorii 
străbătut de viteazul popor român, sub conducerea dinamică, revoluționară 
a Partidului Comunist Român. Poporul muncitor al țării dumneavoastră, în
suflețit de partidul dumneavoastră, a obținut rezultate mărețe în revoluția 
sociaiă, națională, antiimperialistă și antifascistă, asigurînd transformarea 
democratică și socialistă a societății dumneavoastră. Sub conducerea expe
rimentată a partidului, a fost creată o temelie sănătoasă și durabilă, pentru 
o Românie socialistă prosperă, liberă, independentă și suverană.

Ne amintim cu profundă recunoștință și gratitudine de sprijinul interna
ționalist manifestat de România socialistă față de lupta noastră pentru li
bertate și independență, pentru dreptul nostru la autodeterminare. Chiar de 
la începutul luptei noastre, Partidul Comunist Român și-a demonstrat soli
daritatea deplină cu poporul luptător al Zimbabwe. România a militat per
manent în favoarea drepturilor noastre legitime, ne-a acordat pe deplin 
ajutor politic, diplomatic și material. Cu o astfel de bază fermă a priete
niei, relațiile noastre nu pot decit să se întărească și să se diversifice in 
viitor.

Acum, cînd Zimbabwe a dcbîndit independența, dorim ca relațiile noastre 
politice și diplomatice să se consolideze și mai mult în viitor, premisă fermă 
a unor strînse raporturi economice, științifice, tehnice și culturale.

Doresc să felicit Partidul Comunist Român și gloriosul popor român 
pentru succesele strălucite înregistrate și pentru realizările deosebite pe care 
le-a obținut in înfăptuirea programelor istorice de edificare a socialismului. 
Nutrim admirație față de Partidul Comunist Român și prețuim strînsa cola
borare intre partidul dumneavoastră și Uniunea Națională Africană Zim
babwe (ZANU).

Vă doresc, tovarășe președinte și secretar general, ani mulți și sănătate, 
astfel încît sfatul și conducerea dumneavoastră clarvăzătoare și înțeleaptă 
să continue să lumineze partidul și poporul dumneavoastră.

întregul meu partid, conducerea sa, membrii și sprijinitorii săi ml se 
alătură dorind Partidului Comunist Român și bravului popor al României 
noi și noi victorii.

R. G. MUGABE
Președintele ZANU, 

Prim-ministru al Republicii Zimbabwe, 
SALISBURY — ZIMBABWE

guvernamentale româno-polone de colaborare economicăExcelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, 
îmi face plăcere să transmit Excelenței Voastre și celorlalți conducători de 
partid cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală pentru Excelența Voastră, de progres și prosperitate pen
tru mărețul popor român, sub înțeleaptă dumneavoastră conducere.

MOHAMED HOSNY MUBARAK
Secretar general al Partidului Național 
Democrat din Republica Arabă Egipt

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

1
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Yemenit și în nu

mele meu personal îmi este deosebit de plăcut să vă transmit din inimă, 
dumneavoastră, celorlalți tovarăși din conducerea partidului, tuturor mem
brilor de partid, călduroase și tovărășești felicitări cu ocazia celei de-a 60-a 
aniversări a creării Partidului Comunist Român.

Exprimindu-ne admirația față de realizările obținute de poporul dumnea
voastră pe drumul construcției socialiste, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, vă rugăm să primiți, cu această ocazie, salutările noastre 
călduroase, precum și urări de noi succese pentru poporul român prieten, 
pentru dezvoltarea in continuare a relațiilor dintre cele două partide și 
popoare.

Vă doresc multă sănătate, fericire și succes.
ALI NASSER MOHAMMAD

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Yemenit

La Ambasada Republicii Socialiste România din Madrid s-a primit o 
telegramă, semnată de Jose Federico de Carvajal, membru al Comisiei Exe
cutive a Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, în care se spune :

„Rog să transmiteți tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, din partea tovarășului Felipe Gonzalez, secretar 
general al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, și a mea personal, 
felicitări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări de la crearea Partidului Comu
nist Român".

încheierea lucrărilor Comisiei
economice mixte
La București s-au încheiat, vineri, 

lucrările celei de-a VII-a sesiuni a 
Comisiei economice mixte româno- 
americane. în ședința plenară au fost 
prezentate rapoartele grupelor de lu
cru și al Consiliului economic ro- 
mâno-american, precum și concluziile 
sesiunii.

Rezultatele tratativelor își găsesc 
expresia în măsurile convenite și 
prevăzute in protocolul sesiunii, sem
nat de președinții celor două părți 
în comisie — Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, și Malcolm 
Baldrige, secretar pentru comerț al 
S.U.A. Documentul relevă noi posi
bilități și soluții menite să asigure 
lărgirea și diversificarea schimburi
lor comerciale și a cooperării econo
mice dintre România și S.U.A. pe 
baze reciproc avantajoase. în acest 
context, se subliniază importanța 
Acordului comercial și a acordării 
clauzei națiunii celei mai favorizate, 
în creșterea comerțului bilateral, care 
— se menționează — în anul 1980 a 
depășit volumul de un miliard de 
dolari. Protocolul consemnează, în 
același timp, progresele înregistrate 
de la precedenta sesiune în dezvol
tarea cooperării economice, indus
triale și tehnice în domeniile ener
giei, electronicii și geofizicii, precum 
și proiectele aflate îp curs de nego
ciere în construcția de mașini, indus
tria minieră, electronică, chimică și 
farmaceutică. Se evidențiază, totoda
tă, rolul Consiliului economic româ- 
no-american în dezvoltarea relațiilor 
economice în diverse sfere de acti
vitate de interes reciproc.

în același cadru, au fost semnate 
contracte și înțelegeri de colaborare 
economică și comercială în domeniile

româno-americane
energeticii, construcțiilor de mașini, 
industriei ușoare și în alte sectoare.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a secretarului pentru comerț al 
S.U.A., ambasadorul acestei țări la 
București, O. Rudolph Aggrey, a 
oferit vineri un dejun.

★
Vineri după-amiază, secretarjil pen

tru comerț al S.U.A., Malcolm Bal
drige, a părăsit Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent ambasadorul S.U.A. 
la București.

★
înainte de plecare, in cadrul unei 

întilniri cu reprezentanți ai ’presei, 
Malcolm Baldrige și-a exprimat sa
tisfacția de a fi fost primit de pre
ședintele României. Cu acest prilej, 
a arătat secretarul pentru comerț al 
S.U.A., i-am transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu urări de succes 
din partea președintelui Ronald 
Reagan, împreună cu dorința sa de 
a se continua și extinde relațiile 
prietenești româno-americane. în 
timpul întrevederii, a subliniat oas
petele, președintele României a pre
zentat o serie de idei și mesaje pe 
care le voi transmite președintelui 
nostru. Cele două țări sînt de acord 
că, în special în domeniul comerțului 
unde în ultimii ani am obținut succe
se remarcabile, se pot obține in 
continuare progrese.

în încheiere, secretarul pentru co
merț al S.U.A. a relevat rezultatele 
fructuoase cu care s-au încheiat 
lucrările Comisiei mixte de la Bucu
rești.

Tovarășului SERGHEI KRAIGHER
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

BELGRAD
Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia vă adresez, in numele poporului 
român și al meu personal, felicitări cordiale și cele mai calde urări de suc
ces în îndeplinirea misiunii de înaltă răspundere ce v-a fost încredințată, 
pentru prosperitatea continuă a Iugoslaviei socialiste, vecine și prietene.

îmi este deosebit de plăcut să subliniez și cu acest prilej cursul mereu 
ascendent al relațiilor tradiționale româno-iugoslave.

Sînt încredințat că raporturile de prietenie, solidaritate și colaborare 
statornicite între Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia vor cunoaște și în viitor o dezvoltare rodnică, în spiritul 
hotăririlor și înțelegerilor convenite la nivel înalt, în interesul popoarelor 
român și iugoslave, al cauzei socialismului, independenței, colaborării inter
naționale și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
SOCIALIST POPULAR DIN DANEMARCA
Stimați tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează participanți- 

lor la Congresul Partidului Socialist Popular din Danemarca și, prin dumnea
voastră, tuturor militanților săi, un cald salut de prietenie și solidaritate din 
partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Partidul Comunist Român urmărește cu interes activitatea desfășurată de 
partidul dumneavoastră consacrată apărării intereselor oamenilor muncii, 
împlinirii aspirațiilor lor de progres, bunăstare și pace.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima satisfacția față de raporturile 
de prietenie și colaborare rodnică statornicite intre Pai-tidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Popular din Danemarca. Sintem încredințați că dezvol
tarea în continuare a relațiilor dintre partidele noastre va reprezenta o im
portantă contribuție la întărirea prieteniei dintre cele două popoare și țări, 
in folosul cauzei păcii, destinderii și înțelegerii în Europa și in lume.

Exprimindu-ne convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
partidele și popoarele noastre se vor dezvolta și in viitor, vă urăm, stimați 
tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului dumneavoastră, 
In activitatea viitoare, consacrată promovării intereselor fundamentale ale 
oamenilor muncii danezi, pentru pace și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

*

La București s-au încheiat vineri 
lucrările celei de-a XlV-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-polone de colaborare econo
mică.

Cele două delegații au examinat 
evoluția raporturilor economice și a 
schimburilor comerciale bilaterale, 
apreciind că s-a desfășurat o activi
tate susținută în vederea extinderii 
și adîncirii colaborării reciproc avan
tajoase între România și Polonia.

S-a constatat că în perioada de la 
ultima sesiune au fost încheiate o 
serie de documente importante pri
vind colaborarea în domeniul coor
donării planurilor de dezvoltare a 
economiilor naționale ale celor două 
țări pe anii 1981—1985, schimburile 
reciproce de mărfuri pe 1981, precum 
și numeroase înțelegeri, convenții și 
contracte de cooperare pentru fabri
care de utilaje in diferite domenii.

în timpul actualei sesiuni au fost 
semnate convenții privind speciali
zarea în producția de mașini-unelte, 
medicamente, reactivi chimici, colo- 
ranți și intermediari pentru anii 
1981—1985. Totodată, s-a stabilit ca 
in perioada următoare să se încheie 
alte două convenții în domeniul elec
trotehnicii și al metaluț-giei neferoa
selor. Valoarea livrărilor reciproce

Vizita delegației Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze
Vineri dimineață, la Palatul Marii 

Adunări Naționale, tovarășul Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, s-a întîlnit cu delegația 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R. P. Chineze, condu
să de tovarășul Yang Shangkun, 
membru al C.C. al Partidului Comu
nist Chinez, vicepreședinte șl secre
tar general al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, in cadrul căreia s-a proce
dat la o informare reciprocă privind 
construcția socialismului în cele două 
țări, activitatea desfășurată și preo
cupările actuale ale forurilor legisla
tive supreme în legătură cu dezvol
tarea relațiilor de prietenie frățeas
că și solidaritate militantă intre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez, dintre cele 
două țări și popoare. în timpul în
trevederii s-au relevat cu satisfacție 
bunele relații de prietenie, solidari
tate și colaborare care s-au statorni
cit și se dezvoltă continuu între 
partidele, țările și popoarele noastre, 
potrivit orientărilor și înțelegerilor 
convenite în cadrul dialogului la nivel 
înalt de la București și Beijing. în 
același timp a fost evidențiată do
rința comună de a extinde și apro
funda conlucrarea româno-chineză pe 
multiple planuri. reliefindu-se, în 
acest sens, importanța intensificării 
legăturilor dintre parlamentele celor 
două țări, pentru creșterea aportului 
lor la întărirea prieteniei și colabo
rării multilaterale dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, in avan

Vizita delegației de
în zilele de 11—15 mai a.c., o de

legație de activiști ai Partidului So
cialist Unit din Germania, condusă 
de tovarășul Rudi Raupach, adjunct 
al șefului Secției cultură a C.C. al 
P.S.U.G., a efectuat, la invitația C.C. 
al P.C.R., o vizită pentru schimb de 
experiență în țara noastră.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.S.U.G. a fost primită de 
tovarășul Ilie Rădulescu, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a înfățișat oaspe
ților unele preocupări actuale ale 

ce decurge din aceste documente re
prezintă peste 100 milioane ruble.

Conducătorii celor două delegații, 
tovarășii Janos Fazekas, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române in comisie, și Mieczy- 
slav Rakowski, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone, 
președintele părții țării sale in comi
sie, au semnat protocolul sesiunii.

Documentul consemnează rezulta
tele convorbirilor purtate, precum și 
măsuri concrete pentru lărgirea și 
diversificarea colaborării economice și 
a schimburilor comerciale în actua
lul cincinal in domeniul utilajelor 
miniere, pentru industria alimenta
ră, navală, ușoară, al electronicii și 
al producției de casetofoane, inclu
siv pentru autoturisme, în industria 
chimică, metalurgică, precum și în 
cel al industriei extractive. S-a re
comandat, totodată, că acordul co
mercial de lungă durată, pe perioa
da Î981—1985, să fie semnat cel n>ai 
tîrziu în ultimul trimestru al acestui 
an.

La convorbiri și semnare au fost 
prezenți Ion Cosma, ambasadorul 
țării noastre la Varșovia, și Boleslaw 
Koperski, ambasadorul Poloniei la 
București.

(Agerpres)

tajul reciproc, al construcției socia
lismului în România și R. P. Chi
neză.

S-a apreciat că parlamentele și 
parlamentarii pot aduce o contribuție 
însemnată la rezolvarea problemelor 
complexe ale lumii contemporane, 
la întărirea păcii, dezvoltarea coope
rării și înțelegerii între state.

★
în cursul zilei de vineri, oaspeții 

din R. P. Chineză au vizitat Muzeul 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democra
tice din România.

Tot vineri, parlamentarii din R. P. 
Chineză, însoțiți de președintele 
Marii Adunări Naționale, au fost 
oaspeți ai colectivului întreprinderii 
bucureștene „Semănătoarea".

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale a oferit, în aceeași zi, un dineu 
în onoarea delegației Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari 
a R. P. Chineze.

în timpul dineului, desfășurat in- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
s-a toastat in sănătatea conducători
lor partidelor și țărilor noastre, pen
tru dezvoltarea continuă și întărirea 
prieteniei și colaborării între Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Chinez, între Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Chineză, între popoarele român 
și chinez.

La întrevedere, vizite și dineu a 
participat Chen Shuliang, ambasado
rul R. P. Chineze la București.

(Agerpres)

activiști ai P.S.U.G.
P.C.R. In activitatea de transpunere 
în viață a hotăririlor celui de-al 
XII-lea Congres al partidului.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată într-o at
mosferă caldă, prietenească, a parti
cipat tovarășa Emilia Sonea, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R. A 
fost prezent, de asemenea, prof. dr. 
Siegfried Bock, ambasadorul Repu
blicii Democrate Germane la Bucu
rești.

Primiri la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, succesiv, în 
cursul zilei de vineri, în vizită pro
tocolară de prezentare, pe ambasa
dorii Regatului Țărilor de Jos —

Ședința Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Democrației 

și Unității Socialiste
Vineri a avut loc ședința Biroului 

Executiv al Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

în cadrul ședinței au fost dezbătute 
pe larg sarcinile ce revin organiza
țiilor componente ale F.D.U.S. în 
lumina hotăririlor Congresului al II- 
lea al consiliilor de conducere ale 
unităților agricole socialiste, al în
tregii țărănimi și a cuvintării rostite 
cu acest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în spiritul acestor do
cumente au fost adoptate măsuri 
menite să sporească contribuția Or
ganizației democrației și unității so
cialiste, uniunilor cooperatiste, sindi
catelor, organizațiilor de tineret și 
femei la întreaga activitate politico- 
organizatorică ce se desfășoară in 
rindurile oamenilor muncii de la sate 
pentru înfăptuirea obiectivelor re
voluției agrare.

Biroul Executiv a discutat, de ase
menea, propunerile celei de-a doua 
Consfătuiri pe țară a reprezentanți
lor controlului oamenilor muncii pri
vind lărgirea sferei de cuprindere a 
acestei forme de participare demo
cratică a cetățenilor la conducerea 
societății și perfecționarea activității 
ce se desfășoară in acest domeniu 
hotărînd să supună Marii Adunări 
Naționale îmbunătățirea în acest sens 
a unor prevederi ale Legii nr. 6/1972.

Biroul Executiv a dezbătut, tot
odată, o informare cu privire la 
organizarea și desfășurarea activi
tății politico-ideologice de masă in

Ședința Biroului Comitetului Central al Organizației 
democrației și unității socialiste

în aceeași zi, s-a întrunit Biroul 
Comitetului Central al Organizației 
democrației și unității socialiste, care 
a discutat sarcinile ce revin organi
zației în vederea infăptuirii obiecti
velor revoluției agrare, organizarea 
și desfășurarea activității politico- 
ideologice de masă In anul 1980—1981 
și probleme privind efectivul orga
nizației și înminarea carnetelor de 
membru.

Biroul C.C. al O.D.U.S. a hotărit ca 
organizațiile democrației și unității 
socialiste să acționeze și mai intens 
spre a mobiliza pe toți locuitorii sa
telor la valorificarea cu maximum de 
randament a întregii suprafețe agri
cole și sporirea potențialului produc
tiv al pămîntului. Au fost adoptate 
unele măsuri privind îmbunătățirea 
în continuare a activității politico-

Convorbiri economice româno-soviefice
Vineri, tovarășul Ion Dincă, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit pe A. G. Petrișcev, ministru 
pentru producția îngrășămintelor 
minerale din U.R.S.S., care face o 
vizită în țara noastră la invitația 
Ministerului Industriei Chimice.

Cu acest prilej a fost exprimată 
satisfacția pentru evoluția pozitivă a 
raporturilor economice româno-so- 
vietice, in spiritul înțelegerilor con
venite cu prilejul întîlnirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Brejnev. Totodată, au 
fost analizate noi posibilități pentru 
amplificarea și adîncirea cooperării 
reciproc avantajoase dintre cele două 
țări.

. ★In aceeași zi, tovarășul Gheorghe 
Caranfil, ministrul industriei chimi
ce, a avut o întrevedere cu A. G. Pe
trișcev, ministru pentru producția în
grășămintelor minerale din U.R.S.S. 
Ău fost abordate aspecte ale intensi
ficării colaborării economice și a 
schimburilor comerciale iomâno- 
sovietice, precum și noi posibilități 
de lărgire a cooperării tehnico-știin- 
țifice in domeniul producției îngrășă
mintelor, valorificării superioare a

Adunare festivă consacrată aniversării a 36 de ani 
de la eliberarea Cehoslovaciei de sub dominația fascistă

La întreprinderea de construcții de 
mașini Reșița a avut loc. vineri, o 
adunare festivă consacrată aniver
sării a 36 de ani de la eliberarea 
Cehoslovaciei de sub dominația fas
cistă. Au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
muncitori, tehnicieni și ingineri. Au 
fost de față membri ai Ambasadei 
R.S. Cehoslovace la București.

Alexandru Bitang — directorul în
treprinderii de construcții de mașini 
Reșița, a vorbit despre lupta po
porului prieten cehoslovac pentru 
eliberare națională, jertfele aduse 
de ostașii români, alături de arma
tele Uniunii Sovietice și partizanii 
cehi și slovaci in luptele de elibe
rare a Cehoslovaciei, pînă la victoria 
finală asupra Germaniei fasciste. 
Evidențiind marile succese obținute 
de poporul cehoslovac în opera de 
construire a socialismului, el a subli
niat că relațiile tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre România 
și Cehoslovacia cunosc o dezvoltare 
continuă, factorul determinant în e- 
voluția pozitivă a acestor relații con- 

Adrien Mansvelt, și Republicii Fili- 
pine — Mario C. Belisario.

Convorbirile care au avut loc s-au 
desfășurat intr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

anul 1980—1981 și a constatat, că 
acționînd potrivit prevederilor Hotă- 
rîrii Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din iulie 1980, sub 
conducerea și cu sprijinul direct al 
organelor și organizațiilor de partid, 
consiliile locale ale F.D.U.S., orga
nizațiile democrației și unității so
cialiste, în strînsă colaborare cu sin
dicatele și consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole de producție, 
au organizat un număr important de 
cursuri și cicluri de expuneri, care 
au oferit posibilitatea oamenilor 
muncii din industrie și agricultură, 
din cartiere și de la sate să aprofun
deze documentele de partid, cuvântă
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
politica internă și extenjă a țării.

A fost examinat Raportul cu pri
vire la activitatea de relații externe 
a Consiliului Național al F.D.U.S. in 
anul 1980 și adoptat proiectul planu
lui de relații pe anul 1981, potrivit 
orientărilor stabilite de Congresul al 
XII-lea al P.C.R. și a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind promovarea cauzei socialis
mului, progresului și păcii în lume.

în timpul ședinței s-a prezentat o 
informare cu privire la efectivul Or
ganizației democrației și unității 
socialiste și asupra activității ce se 
desfășoară în. continuare pentru pri
mirea a noi membri în organizație 
și integrarea efectivă a acesteia In 
activitatea economică, socială și po
litică ce are loc in întreaga țară.

ideologice de masă și sarcinile ce re
vin organizației democrației și uni
tății socialiste în acest scop, precum 
și acțiunile ce se impun în vederea 
consolidării lor organizatorice.

Biroul C.C. al O.D.U.S. a exprimat 
șl cu acest prilej sentimentele de a- 
dîncă stimă șl prețuire care animă 
milioanele de membri ai organizații
lor democrației și unității socialiste 
față de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ho- 
tărirea lor neclintită de a-și consa
cra întreaga putere de muncă șl cre
ație înfăptuirii mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
P.C.R. pentru dezvoltarea în conti
nuare a economiei naționale, pentru 
întărirea independenței și suverani

tății țării, pentru apărarea păcii în 
lume.

materiilor prime, a produselor auxi
liare specifice acestei ramuri. Au fost 
discutate, de asemenea, probleme 
privind perfecționarea tehnologiilor 
existente, precum și colaborarea în 
domeniul producției pieselor de 
schimb.

★
Vineri a avut loc la București o 

întîlnire de lucru între loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, și A. G. Petrișcev, minis
tru pentru producția îngrășămintelor 
minerale din U.R.S.S.

Tn cursul întrevederii, cei doi mi
niștri au analizat aspecte ale dez
voltării cooperării dintre cele două 
țări în domeniul construcțiilor tie 
mașini, stabilind noi căi de ampli
ficare a acestor relații în actualul 
cincinal.

★In timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele a vizitat combinatele de 
îngrășăminte chimice Turnu Măgu
rele și Bacău, Combinatul chimic 
Borzești, întreprinderea de mașini 
grele București, întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița roșie" și Uzina 
de Utilaje chimice Ploiești.

(Agerpres)

stituindu-1 întîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Gustav Husak.

La rîndul său, Vladimir Sejkora, 
prim-secretar al Ambasadei R. S. 
Cehoslovace la București, exprimind 
calde mulțumiri pentru această ma
nifestare de prietenie față de Ceho
slovacia socialistă, a evocat drumul 
glorios parcurs de oamenii munci) 
din țara sa in cei 36 de ani de la 
eliberare pe calea construcției socie
tății socialiste dezvoltate. în aceste 
momente de sărbătoare, a arătat 
vorbitorul, popoarele ceh și slovac 
aduc un vibrant omagiu ostașilor 
români care, alături de armatele 
sovietice și fii ai Cehoslovaciei, s-au 
jertfit pentru eliberarea țării noas
tre. Referindu-se la caracterul rod
nic al întîlnirilor dintre tovarășul 
Gustav Husak și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorul a spus în în
cheiere : în acest cadru salutăm cu 
bucurie noua vizită oficială de prie
tenie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o va întreprinde în curind 
în țara noastră.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a 

Norvegiei, ambasadorul acestei țări 
la București, Per Borgen, a oferit, 
vineri, o recepție.

Au participat Ion loniță, viceprim- 
ministru al guvernului, Virgil Teo- 
dorescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Maxim Ber- 
ghianu, ministrul muncii. Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, Ale
xandru Mărgăritescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, reprezentanți ai altor 
ministere și instituții centrale.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
La sala „Arghezi" din Capitală s-a 

deschis, vineri, expoziția itinerantă 
fotodocumentară UNESCO, „Artele 
Americii Latine", organizată de Con
siliul Culturii si Educației Socialiste 
și Comisia națională română pentru 
UNESCO. Au rostit alocuțiuni Ion 
Drăgan. secretar al Comisiei națio
nale române pentru UNESCO, și 
criticul de artă Octavian Barbosa.

La festivitate au asistat Ion 
Găleteanu, secretar de stat la Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
Audun Ofjord, directorul Centrului 
european pentru invățămîntul supe
rior al UNESCO, cu sediul in Bucu
rești, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

♦
La sediul Centrului Demografie 

O.N.U.-România — CEDOR — s-au 
încheiat, vineri, lucrările celei 
de-a 4-a sesiuni a Consiliului de ad
ministrație al centrului.

Membrii Consiliului de adminis
trație și reprezentanți din partea 
cursanților au adreșat, cu această 
ocazie, mulțumiri Organizației Na
țiunilor Unite și guvernului român 
pentru ajutorul acordat in desfășu
rarea activității centrului internațio
nal de la București.

★
Sub egida Comitetului de partid a! 

sectorului 1 și a Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, in 
Capitală a avut loc, vineri, un sim
pozion cu tema „Informatizarea 
structurilor economice și sociale — 
coordonată majoră a trecerii la o 
nouă calitate", organizat de comite
tul de partid din Institutul central 
pentru conducere și informatică.

★
La Muzeul satului de artă popu

lară din Capitală s-au desfășurat, în 
zilele de 14—15 mai. lucrările sesiunii 
de comunicări științifice cu tema 
„Limbajul artei populare".

(Agerpres)

TĂRII-TOT MAI 
MULT CĂRBUNE!

(Urmare din pag. I) 
copertarea și transportul a peste 19 
milioane mc de steril și la asigurarea 
unei rezerve decopertate de cărbune 
de cel puțin 3,5 milioane tone. Adi
că, de mai bine de două ori mai mult 
față de anul trecut.

Ce factori se iau în calcul în esti
marea acestui impresionant randa
ment? „Firește, avem în vedere — 
ne-a spus ing. Costică Soare, direc
tor în cadrai Combinatului minier 
Oltenia — și perioada de timp, cu 
peste două luni mai mare, în care vor 
lucra muncitorii, militarii și tinerii 
detașați în bazinul nostru. Trebuie 
să arătăm că în acest an ne prezen
tăm mai bine în privința organizării 
acțiunii de întrajutorare, avînd deja 
proiecte de execuție și amenajările 
necesare pentru fiecare lucrare în 
parte. Vom pune în plus la dispoziție 
un număr de utilaje din partea com
binatului, îndeosebi excavatoare, care 
vor asigura fluxul activității de ex- 
cavare și transport în schimburi pre
lungite. Am oi-ganizat mai bine, cu 
sprijinul Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, activitatea de 
întreținere și reparare a utilajelor.

— Și ceea ce este mai semnificativ 
— ne-a spus în finalul anchetei 
noastre tovarășul Ilie Ităuțescu, se
cretarul comitetului de partid al plat
formei miniere Rovinari-Jilț — vor fi 
mult îmbunătățite condițiile de mun
că și de viață ale participanților la 
această acțiune, față de anul prece
dent. Toți muncitorii, inclusiv milita
rii, vor fi cazați in locuințe de cam
pament — chiar și în blocuri — car» 
s-au amenajat in apropierea locu
rilor de muncă. Aici ei dispun de 
spațiu confortabil, de apă rece și 
caldă, baie și celelalte utilități. în 
colonii sînt amenajate săli de club și 
cinematograf, terenuri de sport, dis
pensare.

Cu emoție și profundă recunoștință 
înțelegem eforturile deosebite pe care 
le depune conducerea de partid și de 
stat, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, inițiatorul acestei ample 
acțiuni ; înțelegem și primim cu de
osebită căldură gestul de întrajuto
rare și solidaritate muncitorească al 
acestor oameni care, sfidînd greutăți 
inerente, ni se alătură din nou cu 
abnegație și entuziasm.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 mal. In tară : Vremea va 11 In 
general frumoasă. Cerul variabil cu 
înnorări mai frecvente în vestul țârii 
unde In a doua parte a intervalului va 
ploua local. In rest averse Izolate.' Vtnt 
slab pînă la moderat cu unele intensi
ficări din sectorul sud-estic. Tempera
turile minime vor oscila între 2 șl 12 
grade, izolat mal cobortte în prima 
noapte, cînd condițiile vor fi favorabile 
producerii brumei tn depresiuni, iar 
maximele vor oscila intre 16 și 26 de 
grade. în primele dimineți pe alocuri 
ceață. (Corneliu Pop, meteorolog d« 
serviciu).

• DIN MEDICINA 
TRADIȚIONALĂ A AFRI
CII. Dintre numeroasele plante 
folosite de medicina tradițională 
din țările Africii, atenția unui 
grup de cercetători de la Cen
trul național de cercetări știin
țifice al Franței a fost reținută 
de cea care poartă numele Ta- 
bernanthe-iloga. Frunzele aces
tei plante sînt mestecate de in
digenii din Africa pentru virtu
țile de stimulare a sistemului 
nervos central și a rezistentei 
fizice, atît de necesară în cursul 
lungilor nopți de vînătoare. 
Studiind efectul derivatului unei 
substanțe extrase din această 
plantă, cercetătorii francezi au 
pus in evidență proprietăți in- 
teresahte : el provoacă o stare 

prelungită de veghe calmă, foar
te diferită de cea provocată de 
diferite produse farmaceutice. 
Starea de veghe este urmată de 
un somn reparator, fără anoma
liile provocate de somnifere sau 
tranchilizante. Specialiștii consi
deră că substanța activă a aces
tei plante, „tabernanthina", va 
putea fi folosită cu succes tn 
tratarea unor tulburări ale ci
clului somn-veghe.

® PE CÎND EXPLOA
TAREA MAGMEI ? Potrivit 
Institutului Națiunilor Unite 
pentru cercetare și formare, este 
posibilă producerea de energie 
prin „exploatarea" magmej te
restre, la o adîncime de 10 km 
de la suprafața solului. Noua 
metodă preconizează injectarea 

tn magmă a unei contități de 
apă amestecată cu biomasă 
(alge, deșeuri menajere, rume
guș de lemn etc.); acest amestec 
este apoi recuperat sub formă 
de metan și de vapori la tem
peratura de 1 700 grade Celsius. 
După părerea specialiștilor, doar 
cu ajutorul magmei situate sub 
teritoriul S.U.A. s-ar putea pro
duce o cantitate de energie de 
800 de ori mai mare decît con
sumul energetic actual al S.U.A. 
pe un an. Laboratoarele „San
dia" din Albuquerque studiază 
în prezent problemele legate de 
tehnologia de exploatare a mag
mei.

• „MULTIPLICARE” 
DE PROTEINE. Un ingenios 
procedeu de îmbogățire a con

DE^^PRETUTINDENI
ținutului de proteine al manio- 
cului a fost pus la punct recent 
în Franța, ca urmare a unor stu
dii desfășurate la Centrul națio
nal de cercetări științifice. 
Principala sursă de multiplicare 
a cantității de aminoaclzl pe 
care o conține maniocul o con
stituie o varietate de drojdie 
(„Candida tropicalis"). Contrar 
concepțiilor de pînă acum, s-a 
dovedit că aceasta poate des
compune amidonul in aminoacizi 
și alți componenți. Aplicarea 
noului procedeu în țările lumii 
a treia ar permite valorificarea 
unei materii prime existente din 
abundență prin producerea unui 

aliment bogat în substanțe nu
tritive.

• DIN AMBALAJE, 
ÎNGRĂȘĂMINTE. Chiral*tu 
sovietici au descoperit un pro
cedeu de fabricare a unor ma
teriale plastice degradabile. încă 
din faza fabricării, este progra
mată „viața" materialului. Cind 
materialul plastic „îmbătrînește", 
intervine o reacție de oxidare, 
care contribuie la degradarea sa 
pină la stadiul in care poate fi 
asimilat și descompus în con
tinuare de microorganismele din 
soL Procedeul deschide perspec

tiva rezolvării problemei amba
lajelor din plastic, în această va
riantă din ele putînd fi obținut 
chiar un îngrășămînt agricol.

• ÎNCĂLZIREA șo
selelor pe timpul iernii — 
mai ales în pante și la curbe, 
proiect ce are în vedere asigu
rarea unui trafic nestînjenit de 
zăpadă și gheață — a rămas pină 
acum, din cauza consumului 
mare de energie pe care îl pre
supunea, un deziderat Specia
liștii vest-germani au pus la 
punct o metodă ce nu necesită 
nici cea mal mică investiție e- 
nergetică, bazată pe faptul că 
temperatura solului este mai 
ridicată la o adîncime oarecare. 
O conductă termică este monta
tă in sol; datorită căldurii de 

aici, lichidul din interior se eva
poră, se ridică și se condensea
ză imediat sub nivelul acesteia, 
în procesul condensării ia naș
tere căldură, care împiedică for
marea gheții și tppește zăpada. 
Apa obținută astfel e condusă 
din nou la adîncime și circuitul 
reîncepe.
• RACHETĂ CU 

COMBUSTIE MIXTĂ. So
cialiștii indieni de la secția de 
tehnică spațială a Institutului 
din Bangalore lucrează la con
struirea unei rachete cu com
bustie mixtă. Acest tip de ra
chetă utilizează atît combus
tibil lichid, cit și solid, ceea 
ce-i conferă o serie de avantaje, 
el fiind mai eficient și mai eco
nomic. Combustibilul lichid îl 
constituie oxigenul, iar cel solid. 

cauciucul natural sau un cauciuc 
sintetic special.

® PROPRIETĂȚILE TE
RAPEUTICE ALE VISCU- 
LUI. Specialiștii austrieci din 
cadrai Institutului „Ludwig 
Boltzmann" au descoperit în 
preparatele din plante bazate 
pe utilizarea vîscului un mijloc 
eficient în tratamentul postope
ratoriu al tumorilor maligne și 
chiar al tumorilor propriu-zise. 
Substanțele extrase din vîsc pro
voacă o încetinire a procesului 
de creștere a tumorilor și favo
rizează uneori involuția mala
diei și o ameliorare a stării ge
nerale a pacientului. Experien
țele realizate pînă acum nu au 
înregistrat totuși cazuri de vin
decare completă.



Mii de cetățeni, veniți din diverse țări ale Europei occidentale, au orga
nizat un marș la Bruxelles, in fața sediului N.A.T.O., protestînd împotriva 
proiectelor de amplasare a noi arme și rachete nucleare. In fotografie, 
grupul de demonstranți din Olanda purtînd pancarte cu inscripția „Nu, 

armelor nucleare !"

COMUN ICAT

în perioada 12—14 mai 1981 a avut 
loc. la Moscova, ședința a 99-a a 
Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au participat reprezen
tanții țărilor în Comitetul Executiv, 
locțiitori ai șefilor de guverne. Dele
gația română a fost condusă de to
varășul Nicolae Constantin, vice
prim-ministru al guvernului, repre
zentantul permanent al Republicii 
Socialiste România la C.A.E.R.

Comitetul Executiv a aprobat, în 
vederea prezentării spre examinare 
ședinței a XXXV-a a sesiunii 
C.A.E.R., rapoartele cu privire la 
stadiul realizării Programului com
plex și la 
fecționării 
rii țărilor 
anii ’80 ;
Ajutor Economic Reciproc între șe
dințele a XXXIV-a și a XXXV-a ale 
sesiunii ; rezultatele coordonării pla
nurilor economice ale țărilor mem
bre ale Consiliului pe 1981—1985 și 
proiectul „Planului convenit al acțiu
nilor multilaterale integraționiste" pe 
cincinalul în curs ; perfecționarea, în 
continuare, a colaborării tehnico- 
științifice în direcția creării și in
troducerii accelerate in producție de 
tehnologii și tehnică modernă și de 
noi materiale.

în vederea indepliniril hotărîrilor 
ședinței a XXXIV-a a sesiunii 
C.A.E.R., Comitetul Executiv a exa
minat mersul îndeplinirii acțiunilor 
privind organizarea specializării șl 
cooperării în producția de noi mij
loace pentru conducerea 
tehnologice, produse ale

sarcinile adîncirii și per- 
Jn continuare a colaboră- 
membre ale C.A.E.R. în 
activitatea Consiliului de

proceselor 
bazei de

elemente electronice unificate, mate
riale speciale și utilaje tehnologice 
pentru industria electronică, utilaje 
și echipamente modeme pentru ex
tracția în carieră a minereurilor uti
le și construcția de conducte magis
trale, mașini și utilaje care să asi
gure utilizarea rațională și consumul 
economicos de combustibili și energie.

Ținînd seama de importanța mare 
a acestor probleme pentru dezvol
tarea economiilor țărilor membre ale 
C.A.E.R., s-a subliniat necesitatea 
accelerării pregătirii de convenții co
respunzătoare, îndeosebi în domeniile 
creării bazei de elemente electroni
ce unificate și fabricării în cooperare 
de produse ale microelectronicii pen
tru tehnica de calcul.

Comitetul Executiv a adoptat ac
țiuni de colaborare, inclusiv în do
meniul științei și tehnicii, îndreptate 
spre accelerarea dezvoltării și crește
rea eficienței economiei naționale a 
Republicii Socialiste Vietnam. Țările 
membre ale C.A.E.R. vor acorda 
asistență economică și tehnico-știin- 
țifică R.S.V. în domenii importante 
pentru economia sa națională, cum 
sint agricultura, geologia, transpor
turile, energetica, medicina, înzestra
rea institutelor și centrelor de cerce
tări, pregătirea cadrelor științifice și 
tehnice.

Au fost examinate alte probleme 
ale colaborării economice și tehnico- 
științifice.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, tovă
rășească.

Dezvoltarea colaborării economice
româno-sovietice

IERI, LA ORA 21,50 (ORA BUCUREȘTIULUI)

S-a realizai cu succes cuplarea navei cosmice
„Suiuz 40" cu complexul orbital „Saliut 6 II „Soiuz T-4 II

ALGER 15 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Algeriene Democra
tice și Populare, Chadli Bendjedid, 
secretar general al partidului Frontul 
de Eliberare Națională, l-a primit pe 
ambasadorul României la Alger, loan 
Lăzărescu, în legătură cu încheierea 
misiunii sale în această țară.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise șefului statului alge- 
rian un salut cordial și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de prosperitate și progres po
porului algerian prieten.

Mulțumind, președintele Algeriei a 
rugat, la rîndul său, să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut și urări de succese în ac
tivitatea pe care e desfășoară în 
fruntea partidului și statului român, 
închinată propășirii și prosperității 
României, cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

în cadrul întrevederii s-a apreciat 
pozitiv evoluția ascendentă a rapor
turilor româno-algeriene și s-a re
afirmat dorința ambelor părți de a 
dezvolta și diversifica colaborarea bi
laterală pe multiple planuri.

MOSCOVA 15 — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite : Ni
colae Constantin, viceprim-ministru 
al guvernului, reprezentantul perma
nent al României la C.A.E.R., a avut, 
vineri, o întîlnire cu N. Baibakov, 
vicepreședinte al ..Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării al U.R.S.S.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme legate de dezvoltarea și 
diversificarea pe diverse planuri a 
colaborării economice româno-sovie- 
tice.

A fost prezent Traian Dudaș, am-

basadorul țării noastre în Uniunea 
Sovietică.

în aceeași zi, Nicolae Constantin a 
avut convorbiri cu N.V. Talîzin, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, reprezen
tantul permanent al U.R.S.S. la 
C.A.E.R., președintele părții sovieti
ce în Comisia interguvernamentală 
sovieto-română de colaborare econo
mică și tehnico-științifică.

Au fost examinate aspecte privind 
dezvoltarea cooperării economice și 
specializarea în producție dintre cele 
două țări, ca și extinderea schimbu
rilor bilaterale.

MOSCOVA 15 (Ager
pres). — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, 
transmite : La Centrul de 
dirijare a zborurilor cos
mice din Moscova, unde 
urmărim pe ecran zborul 
navei „Soiuz 40“, avînd la 
bord echipajul sovieto- 
român, s-a realizat la ora 
stabilită legătura radio 
cu cei doi cosmonauți, 
care au informat că au 
început pregătirile pentru 
punerea în funcțiune a 
motoarelor pentru mane
vre. Ei au trecut, de ase
menea, la verificarea și 
controlul sistemelor aflate 
la bord.

...Nava „Soiuz 40", avin- 
du-i la bord pe Leonid 
Popov și pe Dumitru 
Prunariu, a străbătut a- 
proximativ 10 500 de kilo
metri, care o separau de 
complexul științific spa
țial ; nava a efectuat, 
asemenea, manevre 
corecție a orbitei care 
o apropie de țintă.

Comandantul navei 
nunță că între „Soiuz 40' 
și stația orbitală au mai 
rămas 25 de kilometri. 
Viteza de apropiere sca
de la 40 metri pe secun
dă. Peste puțin timp la 
centrul de dirijare parvi
ne o altă informație, din 
care rezultă că viteza de 
apropiere este de 15 me
tri pe secundă.

De la bordul complexu
lui orbital se anunță că 
„Soiuz 40“ este reperat 
vizual. Distanța între na
vă și complex se micșo
rează la circa 1 000 de me
tri. Camera de luat ve
deri instalată la bordul 
stației • orbitale a prins în 
vizor nava care se apro
pie pentru cuplare.

Pe ecranele de la cen
trul terestru reapar sec
vențe transmise de came
rele de pe „Saliut 6“. Pe 
fundalul conturului Pă-
mîntului se observă ima
ginea navei „Soiuz 40",
care crește cu fiecare se- 

I cundă. Se văd luminile
\ stației orbitale de care

de 
de 
să
a-

1“

■>

Ambasadorul României a fost primit de președintele Beninului
COTONOU 15 (Agerpres). — Pre

ședintele 
Partidului 
ninului, 
Populare 
l-a primit pe ambasadorul țării noas
tre Ia Cotonou, Octavian Cărare, cu 
ocazia încheierii misiunii sale în 
această țară.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise președintelui 
Beninului un salut cordial și urări 
de sănătate și fericire personală, iar 
poporului beninez prieten, urări de 
succes și prosperitate.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
președintele Kerekou a rugat să

Cemitetului Central al 
Revoluției Populare a Be- 
președintele Republicii 

Benin, Mathieu Kerekou,

se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele Partidului Re
voluției Populare a Beninului, al 
Consiliului Executiv Național și al 
său personal un salut militant prie
tenesc, împreună cu călduroase urări 
de sănătate și fericire, iar poporului 
român, succes în construcția socie
tății socialiste 
tate.

Președintele 
cuvinte calde 
convorbirile : 
președintele Nicolae Ceaușescu, in 
1976, care au pus bazele unei coope
rări reciproc avantajoase, în multiple 
domenii, între cele două partide, țări 
și popoare prietene.

DELHI 15 (Agerpres). — în conti
nuarea vizitei pe care o întreprinde 
in India, la invitația parlamentului 
din această țară, delegația parlamen
tară română, condusă de tovarășul 
Iosif Szasz, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, a avut o între
vedere cu Pranab Kumar Mukherjee, 
ministrul comerțului, industriei oțe
lului și minelor.

Apreciindu-se evoluția pozitivă a 
relațiilor de prietenie și colaborare

dintre România și India, a fost ex
primată voința celor două țări, po
poare și parlamente de a acționa 
pentru continua adincire și diversi
ficare a conlucrării bilaterale în toa
te domeniile de activitate. O atenție 
deosebită a fost acordată probleme
lor legate de intensificarea schimbu
rilor comerciale și cooperării 
mice reciproc avantajoase.

La întrevedere a participat 
tru Niculeseu, ambasadorul 
niei în India.

econo-

Dumi- 
Româ-

multilateral

Beninului a 
vizita sa in 

fructuoase

dezvol-

evocat în 
România, 

avute cu

BONN : Convorbiri româno - vest-germane
BONN 15 (Agerpres). — Cu prile

jul vizitei în R.F. Germania, tova
rășul Vasile Pungan, ministru secre
tar de stat, a avut convorbiri cu 
Giinther Van Well, secretar de stat 
la Ministerul de Externe, și s-a în- 
tîlnit cu Berndt von Staden, direc
tor general la Cancelaria federală. 
De asemenea, a fost primit de Franz 
Josef Strauss, ministru președinte

al landului Bavaria, președinte al 
Uniunii Creștin-Sociale.

în spiritul înțelegerilor româno- 
vest-germane la nivel înalt au fost 
examinate aspecte ale relațiilor bi
laterale și posibilitățile dezvoltării 
acestora în continuare.

La întîlniri a participat ambasado
rul României la Bonn, Ion Râmbu.

nava cosmică, cu Popov 
și Prunariu la bord, se a- 
propie cu o viteză de 30 
de centimetri pe secundă. 
„Soiuz 40“ conectează 
minile modulului de _
plare. Distanța este de 
aproape 10 metri.

Se aude glasul lut Pru
nariu : „S-a realizat cu
plarea".

Este ora 21,50, ora Bucu
reștiului. A fost efectuată 
joncțiunea navei cosmice 
„Soiuz 40" cu complexul 
orbital „Saliut 6" — „So
iuz T-4".

iu- 
cu-

„Vă felicităm 1“ — se 
aude, atit în sală, cît și, 
desigur, la bordul celor 
două vehicule cosmice, 
vocea conducătorului ope
rației de cuplare.

în marea sală a (Cen
trului de dirijare a zbo
rurilor cosmice răsună 
aplauze puternice. Specia
liștii se felicită pentru 
această nouă și foarte im
portantă reușită a oame
nilor de știință și cosmo- 
nauților, între care se află 
și un cetățean al Republi
cii Socialiste România.

Pe cosmodromul Baikonur, în momentul lansării rachetei 
purtătoare a navei cosmice „Soiuz-40"

TELEFOTO „AGERPRES" — Radu Cristescu

Timp de cîteva ore, le
gătura cu cei patru cos- 
monauți — Prunariu, Po
pov, Kovalionok și Savi- 
nîh — se păstrează doar 
prin radio, fiind întreți
nută de numeroasele sta
ții de urmărire aflate în 
jurul globului. Primele 
două rotații care urmează 
sînt cele mai grele, cos- 
monauții avînd de efectu
at o serie de operații de 
mare importanță, îndeo
sebi pentru asigurarea e- 
tanșeității. Totul se des
fășoară însă cu bine și in 
jurul orei 1 noaptea, ora 
Bucureștiului, cînd trans
mitem, evenimentul mult 
așteptat s-a produs. Ca
merele de televiziune 
funcționează din nou.

Se aude comanda „Des
chideți trapa". Apar, suri- 
zători și fericiți, compa
triotul nostru Dumitru 
Prunariu și Leonid Po
pov. Se trece la bordul 
complexului orbital.

O întîlnire frățească, 
călduroasă în Cosmos, 
care ne emoționează pe 
toți.

Satisfacția tuturor celor 
ce au realizat această im
portantă reușită tehnică 
este mare. Ea pune încă 
o dată în evidență măre
ția geniului uman, tehni
ca pe care el a creat-o și 
care dă astăzi posibilita
tea unor asemenea per
formanțe de excepție, 
evidențiind rezultatele 
bunei colaborări a oame
nilor de știință și cosmo- 
nauților din România și 
Uniunea Sovietică, ca un 
simbol al prieteniei trai
nice dintre popoarele și 
partidele noastre con
structoare ale socialismu
lui și comunismului.

Apropierea și cuplarea 
au fost
Centrul 
rurilor, 
echipaj, 
te automat. Cei doi cos
monaut!, Prunariu și Po
pov, se simt bine.

controlate atît da 
de dirijare a zbo- 
cît și de către 
ele fiind realiza-

Congresul P.S.U. din Berlinul occidental
BERLINUL 

gerpresl. — 
s-au deschis 
de-al VI-lea 
Socialist Unit din Berlinul occiden
tal, la care participă peste 600 de 
delegați. Siht prezente, de asemenea, 
delegații ale unor partide comunis
te și muncitorești din numeroase 
țări. Partidul Comunist Român este 
reprezentat de tovarășul Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Președintele partidului, Horst

ORIENTUL MIJLOCIU
OCCIDENTAL 15 (A- 

In Berlinul occidental 
vineri lucrările celui 
Congres al Partidului

Schmitt, a prezentat raportul de ac
tivitate al Comitetului Central. El a 
făcut o analiză a situației generale 
și politice din Berlinul occidental și 
a avansat soluții pentru apărarea in
tereselor oamenilor muncii vest-ber- 
linezi. pentru cauza democrației și 
progresului. Totodată, s-a subliniat 
că P.S.U. din Berlinul occidental con
sideră lupta pentru menținerea și 
consolidarea păcii, pentru destinde
re și dezarmare drept o sarcină prin
cipală a membrilor și militanților 
săi.

în sprijinul eliberării Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager

pres). — în cadrul unei conferințe 
de presă, organizată la sediul din 
New York al Națiunilor Unite, pre
ședintele grupului țărilor africane la 
O.N.U., Paul Rupia (Tanzania), a 
declarat că, în ciuda vetoului state
lor occidentale din Consiliul de 
Securitate, care a împiedicat adop-

ÎN NUMELE DREPTULUI SUPREM LA VIAȚĂ ȘI LIBERTATE

tarea rezoluțiilor ce preconizau insti
tuirea de sancțiuni cuprinzătoare și 
obligatorii împotriva regimului mi
noritar de la Pretoria, țările din 
Africa intenționează să folosească și 
în viitor tribuna O.N.U. pentru des
fășurarea unei ample campanii inter
naționale în vederea demascării po
liticii de apartheid a R.S.A., a mane
vrelor acesteia, care împiedică acce
sul la independență al poporului na- 
mibian.

Din această cauză, a spus Paul Ru- 
pia, țările africane se pronunță pen
tru convocarea unei sesiuni speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. în pro
blema Namibiei.

• lupte violente in Liban
• Președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P. la Alger
BEIRUT 15 (Agerpres). — în Liban 

■ au continuat să se înregistreze lupte 
violente între părțile aflate în con
flict, relatează agențiile France 
Presse și U.P.I. De-a lungul liniei 
de demarcație ce separă capitala li
baneză în două sectoare — de est 
și de vest — au avut loc noi schim
buri violente de tiruri de artilerie. 
Agenția precizează că rachete și 
obuze au căzut vineri și în cartiere
le rezidențiale ale capitalei, provo- 
cind rănirea a 31 de persoane și in
cendierea suburbiei Achrafieh.

în urma incidentelor semnalate în 
orașul Zahle, centrul administrativ al 
regiunii Bekaa, și in localitatea Qaa 
A-Rim, a tirurilor de artilerie și 
schimburilor de focuri de arme au
tomate, patru persoane și-au pier
dut viața și alte 22 au fost rănite.

ALGER — Președintele Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, 
Chadli Bendjedid, a avut o întreve
dere cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
care întreprinde o vizită în capitala 
algeriană.

Arma unității popoarelor împotriva amplasării 
armelor racheto - nucleare

„Să spunem un NU ferm armei racheto-nucleare, cursei înar
mărilor. Să făurim cea mai puternică armă din lume în stare să se 
opună războiului: arma unității popoarelor în lupta pentru pace, 
pentru dreptul suprem al oamenilor la viață și libertate

NICOLAE CEAUȘESCU
în partea de politică internațională 

• „Expunerii cu prilejul aniversării 
a 60 de ani de la eroarea partidului", 
tovarășul Nicolae Ceaușescu adre
sează un vibrant apel la intensifi
carea eforturilor pentru oprirea am
plasării și dezvoltării de noi rachete 
nucleare în Europa, pentru încetarea 
cursei aberante a înarmărilor și tre
cerea la tratative care să ducă la 
măsuri reale de dezarmare. Iși gă
sește în această chemare o puternică 
reflectare orientarea consecventă a 
partidului și statului nostru, care au 
înscris dezarmarea ca unul din obiec
tivele centrale ale întregii activități 
internaționale, înalta răspundere 
față de interesele de pace și secu
ritate ale poporului român, față de 
destinele întregii umanități.

Urgența începerii unor negocieri 
efective pentru oprirea cursei înar
mărilor, în primul rînd a înarmărilor 
nucleare, este dictată de însăși reali
tatea in care trăim. O realitate întu
necată de munții de rachete nu
cleare, cu o putere de distrugere 
greu de imaginat, care reprezintă 
cea mai gravă amenințare la adresa 
civilizației umane. Acest lucru se 
referă, desigur, în primul rînd la si
tuația din Europa, continentul cel 
mai înarmat — și care continuă să 
se înarmeze, depășind mereu triste 
și primejdioase recorduri în asimi
larea celor mai perfecționate mijloa
ce distructive. Este de ajuns să ne 
gîndim că o singură salvă de rachete 
nucleare de pe bordul unui submarin 
care patrulează în apele ce scaldă 
țărmurile continentului ar putea 
transforma într-un deșert radioactiv 
o suprafață de trei ori cît Europa. 
Sau că din cele 50 000 de dispozitive 
nucleare tactice existente pe glob, 
circa o treime sînt plasate în depo

zite europene, iar majoritatea celor
lalte sînt instalate pe platforme 
avind ca țintă Europa.

Din păcate, la orizontul european 
se profilează noi primejdii ca ur
mare a perseverenței manifestate de 
forurile conducătoare ale N.A.T.O. 
în aplicarea proiectelor de amplasare 
pe continent a noi arme racheto-nu
cleare perfecționate, de sporire a 
cheltuielilor militare. O dovedesc re
centa sesiune ministerială de la 
Roma a blocului Nord-atlantic, ca și 
reuniunea de la Bruxelles a miniș
trilor apărării ai acestei alianțe, pe 
a căror ordine de zi s-au aflat, între 
altele, probleme referitoare la noile 
eurorachete și la planurile de dez
voltare militară pe termen lung 
(1983—1988) și, implicit, de creștere 
a cheltuielilor pentru înarmări ale 
statelor participante. Este vorba de 
punerea în aplicare a hotăririi adop
tate de N.A.T.O. la sfîrșitul anului 
1979 prevăzînd, așa cum este știut, 
ca pînă in 1983 să fie amplasate pe 
teritoriul unor țări vest-europene 572 
de noi rachete nucleare cu rază me
die de acțiune de tipul „Pershing" și 
„Cruise", concomitent cu o majorare 
cu 3 la sută a sumelor destinate 
Înarmărilor.

Aceste proiecte au întîmpinat o 
puternică împotrivire din partea 
unui șir de state vest-europene, care 
au insistat ca hotărîrea amintită să 
fie însoțită de angajamentul S.U.A. 
de a participa la negocieri In ve
derea limitării armamentelor strate
gice de pe continentul european. Se 
știe însă că aceste negocieri, inițiate 
la Geneva, au fost întrerupte înain
te de a începe propriu-zis. în 
schimb, au crescut presiunile pentru 
punerea în aplicare a hotărîrii de 
sporire a potențialului racheto-nu-

clear în Europa și a cheltuielilor mi
litare.

Din acest punct de vedere, atît 
sesiunea ministerială a N.A.T.O., cît 
și reuniunea miniștrilor apărării de 
la Bruxelles s-au înscris pe aceeași 
linie a conUpuării înarmărilor nu
cleare. Pe cît de vagi și abstracte 
sint promisiunile de reluare a ne
gocierilor de la Geneva pentru re
ducerea armamentelor strategice — 
negocieri ce ar urma să înceapă 
„înainte de sfîrșitul acestui an" și 
care sînt condiționate de un șir de 
factori — pe atît de concrete sînt 
măsurile de înarmare. Sub pretextul 
restabilirii unui iluzoriu echilibru 
militar, cele două reuniuni au pus la 
punct un întreg program de desfă
șurare a cursei înarmărilor.

Aceasta contravine în mod fla
grant intereselor popoarelor euro
pene, care văd in aceste proiecte nu 
numai o amplificare a poverilor ce 
le-ar avea de suportat, mai ales in 
condițiile actualei crize economice, 
dar și o sporire a primejdiilor la 
adresa securității lor, a păcii în Eu
ropa și în general în lume. Amplele 
manifestații de protest ce au avut și 
au loc neîntrerupt în numeroase țări 
vest-europene împotriva planurilor 
de amplasare pe continent a noilor 
tipuri de rachete nucleare, luările de 
poziție ferme ale unor forțe politice 
dintre cele mai diverse, inclusiv — fapt 
profund semnificativ — ale unor re
prezentanți ai cercurilor militare, 
demonstrează cît se poate de convin
gător voința popoarelor respective 
de a se renunța la aceste proiecte și 
de a se adopta măsuri de diminuare 
și înlăturare a pericolelor ce ame
nință viața și securitatea lor.

Iată rațiunea pentru care România 
subliniază cu tărie necesitatea ca.

in numele dreptului la viață — pri
mul și cel mai important drept al 
omului — să se treacă neintirziat la 
negocieri pentru reducerea arma
mentelor nucleare, pentru dezarmare. 
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea sa, opinia 
publică de pretutindeni așteaptă de 
la țările N.A.T.O., de la Statele 
Unite ale Americii să prezinte pro
puneri constructive și să accepte în
ceperea negocierilor. România a con
siderat și consideră că măsurile pre
conizate de sporire a potențialului 
racheto-nuclear din Europa nu tre
buie privite ca ceva irevocabil. Dim
potrivă, cu atît mai mult se impune 
să se acționeze pentru începerea 
neîntîrziată a negocierilor, astfel in
cit să se ajungă la înțelegeri care să 
ducă la anularea respectivelor pro
iecte, la măsuri de reducere a arma
mentelor strategice, la dezarmare.

In acest spirit, România, după cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apreciază propunerile prezentate la 
Congresul al XXVI-lea de secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S., L. I. Brej- 
nev, ca foarte importante pentru or
ganizarea conferinței pentru dezar
mare și trecerea la tratative privind 
oprirea amplasării și dezvoltării de 
noi rachete.

Este de la sine înțeles că rachetele 
ce ar urma să se instaleze în Europa, 
ca și cele existente deja, constituie 
un grav pericol pentru toate po
poarele continentului, fără excepție. 
De asemenea, se poate anticipa că 
orice noi instalări de rachete vor 
atrage contramăsuri corespunză
toare, adică alte amplasări de ase
menea arme — deci efectiv o nouă 
răbufnire a cursei înarmărilor. Toc
mai de aceea țara noastră subliniază 
cu toată fermitatea că asemenea 
probleme, care privesc nemijlocit 
soarta tuturor popoarelor, trebuie 
discutate deschis, în fața opiniei pu
blice. Trebuie să înceapă, fără în- 
tîrziere, asemenea tratative, iar sta
tele participante să prezinte propu
nerile lor concrete de dezarmare. 
Numai atunci și în acest fel se va 
putea vedea cine face doar „propa
gandă" și cine acționează în mod 
real pentru pace.

Pornind de la necesitatea strin
gentă a salvgardării păcii și, tot
odată, a micșorării poverii cheltu
ielilor militare, România a propus, 
așa cum este cunoscut, un program 
atotcuprinzător de dezarmare — 
elaborat la ultimele congrese ale 
partidului și reafirmat în documen
tele prezentate in fața Adunării 
Generale și a sesiunii speciale 
a Națiunilor Unite. Acționînd prac
tic, unind vorba cu fapta, țara noas
tră a redus în ultimii doi ani chel
tuielile militare, fondurile respective 
primind destinații legate de ridicarea 
nivelului de trai al poporului.

Prin propunerile sale realiste și 
constructive, prin exemplul său 
practic, concret, România socialistă, 
așa cum se reliefează cu pregnanță, 
o dată mai mult, în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ac
ționează neabătut în direcția reduce
rii cheltuielilor militare, trecerii la 
măsuri de dezangajare militară și 
dezarmare, ca singura cale rațională, 
conformă cu interesele popoarelor, 
ale destinderii și păcii. In lumina 
acestei poziții, țara noastră consideră 
necesar ca la reuniunea de la 
Madrid să se adopte hotărîrea pri
vind convocarea unei conferințe con
sacrate încrederii și dezarmării în 
Europa.

Este o realitate de netăgăduit că 
în toate statele, de pe toate conti
nentele, opinia publică, forțe politice 
dintre cele mai diverse, inclusiv cercuri 
guvernamentale, se pronunță cu tot 
mai multă fermitate împotriva pla
nurilor de intensificare a cursei înar
mărilor, pentru dezarmare. Pornind 
de la această realitate, partidul și 
statul nostru, prin glasul de înaltă 
autoritate al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cheamă la intensificarea 
luptei unite a tuturor forțelor îna
intate ale contemporaneității cu 
convingerea că stă în puterea lor de 
a impune oprirea cursei înarmărilor. 
De a determina ca toate mijloacele 
materiale și umane, minunatele cu
ceriri ale științei și cunoașterii să 
fie puse în slujba omului, a popoare
lor, a bunăstării și libertății lor.

Dumitru ȚINU
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SESIUNEA COMISIEI ECONOMICE A O.N.U. PENTRU AMERICA LATINA. 
In cadrul celei de-a XlX-a sesiuni a Comisiei Economice a O.N.U. pentru 
America Latină (C.E.P.A.L), ce se desfășoară la Montevideo și la care 
România participă in calitate de observator, a luat cuvintul reprezen
tantul țării noastre, Vasile Macovei. Vorbitorul a evocat raporturile sta
tornicite între România - țară socialistă în curs de dezvoltare, țară latină - 
cu statele membre ale C.E.P.A.L., impulsionate de dialogurile la cel mai 
înalt nivel.
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PROGRAM DE COLABORARE 
ROMANO-CEHOSLOVAC. La Pra- 
ga a fost semnat programul de co
laborare tehnico-științifică în do
meniul controlului calității produ
selor și metrologiei pe perioada 
1981—1985 intre Inspectoratul ge
neral de stat pentru controlul cali
tății produselor din țara noastră și 
Oficiul pentru standardizare și 
măsuri din Cehoslovacia. Din par
tea română, documentul a fost 
semnat de Gheorghe Costea — in
spector general de stat, iar din 
partea cehoslovacă de Timotei Hill, 
președintele oficiului.

FRANCOIS MITTERRAND A 
FOST PROCLAMAT OFICIAL 
PREȘEDINTE ales al Republicii 
Franceze, de către Consiliul Consti
tuțional, care a dat publicității re
zultatele oficiale ale celui de-al 
doilea tur de scrutin al alegerilor 
prezidențiale, desfășurat la 10 mai. 
Franțois Mitterrand iși va prelua 
funcția cel mai tîrziu la 24 mai. ora 
zero, a precizat Consiliul Constitu
țional. Mandatul său prezidențial 
este de șapte ani.

guvernului, care a analizat punc
tele de vedere divergente ale re
prezentanților partidelor politice ce 
fac parte din cabinetul de coaliție 
asupra modalităților de aplicare a 
programului economic guvernamen
tal. Deși dezbaterile au continuat, 
joi, pînă seara tîraiu, nu s-a putut 
realiza un consens asupra proble
melor abordate. Principala proble
mă aflată in discuție a fost cea a 
cuantumului asistenței financiare 
pe care guvernul intenționează să 
o acorde unor firme ce întîmpină 
dificultăți generate de perioada de 
recesiune.

TURNEU AL SECRETARULUI 
DE STAT AMERICAN. La Washing
ton s-a anunțat oficial că secretarul 
de stat al S.U.A., Alexander Haig, 
va efectua în luna iunie un turneu 
în unele țări din Asia, care va 
include vizite în R.P. Chineză, Ja
ponia, Filipine și Noua Zeelandă.

ACȚIUNI ANTITERORISTE ÎN 
TURCIA. în ultimele luni, forțele 
de securitate din Turcia au arestat 
peste 1 300 de teroriști aparținînd 
organizației extremiste „Dev-Yol". 
Membrii acestei grupări teroriste 
sînt autorii a peste 40 de asasinate, 
ai unui mare număr de atentate cu 
bombe și ai altor acte criminale.

L

REUNIUNE DE URGENȚA A 
GUVERNULUI BELGIAN. Primul 
ministru al Belgiei, Mark Eyskens, 
a prezidat o reuniune de urgență a

PRODUCȚIA MONDIALA DE CEREALE. Potrivit datelor difuzate la
Washington de Ministerul american al Agriculturii, după o perioadă de 
doi ani nefavorabili, recolta mondială de cereale a sezonului 1981, care 
debutează la 1 iulie, va fi de aproximativ 1,5 miliarde tone, ceea ce 
reprezintă o creștere de cinci la sută față de anul 1980. Specialiștii 
americani estimează că recolta mondială de griu pentru sezonul 1981 
va fi de aproximativ 463 milioane tone, cu șase la sută mai ridicată decit 
cea din sezonul precedent.
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