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SUCEAVA : Producție
fizică suplimentară
in industria județului
Suceava

noul fruntașilor pe primele
patru
luni
ale anului
® Funcția militantă a re
vistei de cultură • Cărțidocument ale angajării oa
menilor de artă in noul
timp al țării • Rubricile
noastre : Tribuna democra
ției ; Faptul divers ; Carnet
cotidian
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multilaterală dintre poporul român și poporul cehoslovac, ieri a inceput

VIZITA OFICIALA DITpRIHENIITfi DEMEI DEPARTID SI DE STAT
CONDUSA DE TOVARASDL NICOIAE CEAUSESCU IN R. S. CEHOSLOVACA
Primire caldă, entuziastă făcută
de populația orașului Praga
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a sosit,
marți dimineața, în fruntea delega
ției române de partid și de stat, in
tr-o vizită oficială de prietenie în
Republica Socialistă Cehoslovacă, la
invitația tovarășului Gustav Husak,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din
Cehoslovacia, președintele Republicii
Socialiste Cehoslovace, a Comitetului
Central al Partidului Comunist din
Cehoslovacia și a Guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace.
Ceremonia sosirii a avut Ioc pe
aeroportul .internațional Ruzyne, pa
voazat sărbătorește. Pe o mare pan
cartă este înscris, în limbile română
și cehă: „BUN VENIT DELEGAȚIEI
DE PARTID ȘI DE STAT A REPU
BLICII SOCIALISTE ROMANIA !“.

Atmosfera festivă prilejuită de
noua vizită a conducătorului par
tidului și statului nostru in Ceho
slovacia socialistă și prietenă este
marcată de prezența unui mare nu
măr de oameni ai muncii din Praga,
care au venit să salute cu căldură
și sinceră prietenie pe înalții oaspeți
români.
In așteptarea sosirii delegației
române de partid și de stat, pe aero
port se află towarășii Gustav Husak,
secretar general al Comitetului Cen
tral ăl Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, Vasil Bilak, Alois Indra, Milos Jakes, Antonin Kapek. Josef Kempny, Josef Korcak,
Lubomir Strougal, membri ai Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, Mikulas Beno, Jan Fojtik, Jo
sef Havlin, Jindrich Polednik, secre
tari ai C.C. al P.C. din Cehoslovacia,
membri ai C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, ai guvernului, ai Frontului
Național, conducători de instituții
centrale, organizații de masă și ob
ștești, generali și ofițeri superiori ai
Armatei populare cehoslovace.
...Ora 11, ora locală. Aeronava pre
zidențială, escortată de Ia intrarea în
spațiul aerian cehoslovac de o esca
drilă a aviației militare cehoslovace,
aterizează.
La coborîrea din avion, tovarășul
Nicolae Ceaușescu este întimpinat cu

multă căldură de tovarășul Gustav
Husak. Cei doi conducători de partid
și de stat își string prietenește mîinile, se îmbrățișează, dînd astfel ex
presie bucuriei reciproce a reîntîlnirii.
Un grup de pionieri înconjoară cu
dragoste pe cei doi conducători și
le oferă, cu emoție și gingășie, mari
buchete de flori.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu pre
zintă pe membrii delegației române
de partid și de stat — tovarășii
Gheorghe Oprea, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al gu
vernului, Ion Pățan, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodă
ririi fondurilor fixe, președintele
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-cehoslovacă de
colaborare economică și tehnico-științifică, Petru Enache, membru
supleant al Comitetului
Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
vicepreședinte al Consiliului de
Stat, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Miu Dobrescu,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al. P.C.R., primsecretar al Comitetului județean Dolj
al P.C.R., Ionel Diaconescu, ambasa
dorul țării noastre la Praga.
Ceremonia sosirii continuă cu ono
rurile gărzii militare aliniate pe aero
port. Răsună acordurile solemne ale
imnurilor de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii Socia
liste Cehoslovace, în timp ce, în
semn de salut, sînt trase 21 salve de
artilerie.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Gustav Husak trec în revistă garda
de onoare.
Secretarul general al C.C. al P.C.
din Cehoslovacia, președintele R.S.
Cehoslovace, prezintă tovarășului
Nicolae Ceaușescu, membrilor dele
gației române de partid și de stat,
persoanele oficiale cehoslovace venite
în întimpinare.
Mulțimea aflată pe aeroport face
(Continuare în pag. a Il-a)

oferit la Hradul din Praga1 un dineu
oficial.
Au luat parte membrii delegației
române de partid și de stat.
Din partea cehoslovacă au luat
parte tovarășii Vasil Bilak, Peter
Colotka, -Alois Indra, Milos Jakes,
Antonin Kapek, Josef Kempny, Josef
Korcak, Jozef Lenart, Lubomir
Strougal, membri ai Prezidiului C.C.
al P.C. din Cehoslovacia, Miloslav
Hruskovic, membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova-

Toastul tovarășului
Gustav Husak
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Stimați tovarăși români,
Tovarășe și tovarăși,

DROBETA-TURNU
SEVERIN : Primul tanc
petrolier de 7 000 tone
Ieri, la întreprinderea de con
strucții navale și prelucrări la cald
din Drobeta-Turnu Severin a avut
loc lansarea primului tanc pe
trolier de 7 000 tone. Este o navă
complexa, de înaltă tehnicitate, care
face parte dintr-o serie destinată
exportului. Este cea de-a 16-a navă
pe care constructorii navali din
Drobeta-Turnu Severin au lansat-o
de la începutul anului și pină in
prezent. (Virgiliu Tătarii).

BOTOȘANI : în produc
ție — secția mecanic-șef
de zonă
La întreprinderea „Electrocontact1*
din Botoșani a intrat în producție,
cu un avans de 180 zile față de
termenul planificat, secția mecanicșef de zonă. în legătură cu profilul
acestei capacități, inginerul Octa
vian Pană, director adjunct al uni

TURDA : Produse
la export peste prevederi
Avînd asigurate contracte pe în
tregul an la nivelul planului, colec
tivul întreprinderii chimice din
Turda a livrat produse la export
peste prevederi. De la începutul
anului și pină în prezent au fost
expediate cantități suplimentare de
produse în valoare de aproape 10
milioane lei. O atenție deosebită se
acordă în această unitate calității
produselor pentru export, fapt apreciat și de partenerii externi.
(AI. Mureșan).

BACĂU : Noi capacități
de producție
puse în funcțiune
La Răcăciuni, în județul Bacău,
acolo unde se înalță una din cele
trei hidrocentrale de pe riul Șiret,
au fost construite și puse in func
țiune o nouă fabrică de betoane și
o stație modernă de sortare a agre
gatelor. Avînd o capacitate anuală
de circa 200 000 mc, aceste două
obiective vor asigura Întreaga can
titate de betoane necesară pentru
construcția barajului, a digurilor,
canalelor de fugă și aducțiune, pre
cum și a uzinei hidroenergetice
care se înalță aici. Calculele arată
că pe șantierul de la Răcăciuni vor
fi puse in operă circa 700 000 mc
betoane — un adevărat munte de
oțel și piatră. (Gh. Baltă).

SARCINA CEA MAI URGENTĂ A ACESTOR ZILE
IN AGRICULTURĂ:

încheierea insămințărilor
la toate culturile

începerea convorbirilor oficiale
Marți, 19 mai, au început, la Pra
ga, convorbirile oficiale intre delega
ția de partid și de stat a Republicii
Socialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și delegația de
partid și de stat a Republicii Socia
liste Cehoslovace, condusă de tova-

Dineu în onoarea tovarășului Nicolae Ceausescu
Marți seara, In onoarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a membrilor dele
gației române de partid și de stat,
tovarășul Gustav Husak, secretar
general al Comitetului Central al
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii Socialis
te Cehoslovace, Comitetul Central al
P.C. din Cehoslovacia și Guvernul
Republicii Socialiste Cehoslovace au

Folosind mai bine timpul de lu
cru, mașinile și utilajele, oamenii
muncii din industria județului Su
ceava au obținut in acest an im
portante sporuri la producția fizică.
Astfel, în graficele la zi se consem
nează realizarea peste prevederi a
11 400 mc cherestea, 5 000 tone pi
rită, 78 tone utilaje pentru exploa
tarea și prelucrarea lemnului,
207 000 mp placaje din lemn, 278 000
mp plăci fibrolemnoase, 37 000 mp
plăci Înnobilate, confecții textile și
altele. Printre unitățile cu cele mai
bune realizări în acest domeniu se
numără Combinatul de prelucrare
a lemnului, întreprinderea de con
fecții din Suceava, Combinatul mi
nier din Gura Humorului. (Sava
Bejinariu).

tății, ne-a spus : „Executăm pen
tru prima dată in țară, la nivelul
exigențelor tehnicii actuale, repara
ții și intrețineri pentru orice tip
de electrocar. întrucit piesele, subansamblele și ansamblele necesare
reparațiilor și întreținerii electro
carelor se execută în unitatea noas
tră, punerea in funcțiune a noii
capacități va contribui la reducerea
importurilor cu circa 50 milioane lei
anual“. în cadrul aceleiași secții se
efectuează lucrări de reparații, în
trețineri și recondițlonări Ia echi
pamentele electrice pentru automa
tizări, precum și diferite cooperări
cu unitățile din zonă. (S. Ailcuei).
s.

cia, Mikulas Beno, Jan Fojtik, Josef
Havlin, Jindrich Polednik, secretari
ai C.C. al P.C. din Cehoslovacia,
membri ai C.C. al P.C. din Ceho
slovacia și ai guvernului federal, re
prezentanți ai organizațiilor de masă
și obștești.
în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o ambianță de caldă prie
tenie, tovarășul Gustav Husak și to
varășul1 Nicolae Ceaușescu au rostit
toasturi, urmărite cu deosebită aten
ție și subliniate cu aplauze de cei
prezenți.

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu
Dragă tovarășe Husak,
Stimați tovarăși și prieteni,

Vă rog să-mi permiteți ca, în numele Comitetului
Central al partidului nostru, al guvernului, al între
gului nostru popor, precum și în numele meu personal,
să salut din nou, cordial, în Cehoslovacia, delegația
de partid și de stat a Republicii Socialiste România,
condusă de secretarul general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Vizita dumneavoastră are loc în perioada cînd oa
menii muncii din Republica Socialistă Cehoslovacă și
Republica Socialistă România sărbătoresc a 60-a ani
versare a creării partidelor lor comuniste, forțele
conducătoare ale clasei muncitoare și popoarelor țări
lor noastre in lupta pentru socialism și comunism.
Poporul cehoslovac a sărbătorit, de asemenea, recent,
a 36-a aniversare a victoriei luptei de eliberare națio
nală și eliberare a Cehoslovaciei de către armata
sovietică. Cu sentimente de adîncă recunoștință și
respect ne vom aminti întotdeauna de rolul hotărîtor
pe care l-a jucat U.R.S.S. în înfrîngerea fascismului
în cel de-al doilea război mondial și în eliberarea
țării noastre și multor altor țări de sub dominația
fascistă. în întreaga perioadă de după război s-a con
firmat cu multă convingere faptul că prietenia, alianța
și colaborarea multilaterală cu Uniunea Sovietică și
cu celelalte state ale comunității socialiste și unitatea
lor fermă constituie garanția de bază a libertății și
independenței popoarelor noastre, â dezvoltării lor
socialiste.
Un loc important în dezvoltarea colaborării și întă
rirea unității comunității socialiste, pe bazele sigure
ale marxism-leninismului și internaționalismului so-

Doresc să-mi exprim satisfacția pentru vizita pe
care o facem în Cehoslovacia și să vă mulțumesc
pentru primirea cordială de care ne-am bucurat, pen
tru cuvintele dumneavoastră prietenești, tovarășe
Husak, și să vă adresez, la rîndul meu, un cald salut
tovărășesc, precum și mesajul de prietenie și solidari
tate al comuniștilor din România, al întregului nostru
popor. în ospitalitatea și manifestările cu care am fost
intîmpinați vedem o expresie a bunelor relații și a
sentimentelor prietenești, de stimă și respect ce și le
nutresc reciproc popoarele noastre.
Constatăm cu satisfacție că relațiile româno-cehoslovace — care au vechi și bogate tradiții — cunosc
o evoluție fructuoasă, în toate domeniile, în spiritul
Tratatului de prietenie dintre țările noastre. Este
ilustrativ, în această privință, faptul că în cincinalul
trecut volumul schimburilor economice reciproce a
crescut cu circa 70 la sută față de cincinalul anterior.
S-au lărgit cooperarea și specializarea în producție,
s-au dezvoltat schimburile tehnico-științifice și cultu
rale, au sporit legăturile dintre organizațiile politice
și obștești din cele două țări. Factorul esențial al dez
voltării prieteniei româno-cehoslovace îl constituie re
lațiile de colaborare și solidaritate dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Comunist din Ceho
slovacia.
Fără îndoială că nivelul actual de dezvoltare economico-socială a țărilor noastre face posibilă amplifi
carea și mai puternică a colaborării și cooperării re
ciproc avantajoase, îndeosebi într-o serie de ramuri
esențiale — cum sînt combustibilii și materiile prime,
metalurgia, energetica, construcțiile de mașini, elec
trotehnica și electronica, industria chimică, agricultura,

(Continuare în pag. a IlI-a)
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rășul Gustav Husak, secretar general
al Comitetului Central al Partidului
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ceho
slovace.
La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, Ion Pățan, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., viceprim-ministru, Petru
Enache, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C; al P.C.R., ministrul
afacerilor externe, Miu Dobrescu,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., primsecretar âl Comitetului județean
Dolj al P.C.R., Ionel Diaconescu, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România
în R. S. Cehoslovacă.
Din partea cehoslovacă — tovarășii
Lubomir Strougal, membru al Prezi
diului C.C. al P.C. din Cehoslovacia,

președintele Guvernului R. S. Ceho
slovace, Milos Jakes, membru al
Prezidiului, secretar al C.C. al P.C.
din Cehoslovacia, Rudolf Rohlicek,
membru al C.C. al P.C.C., vicepre
ședinte al Guvernului R. S. Ceho
slovace, Bohuslav Chnoupek, mem
bru al C.C. al P.C.C., ministrul afa
cerilor externe, Vratislav Vajnar,
membru al C.C. al P.C.C., șeful se
cretariatului secretarului general al
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Lumir
Hanak, ambasador extraordinar și
plenipotențiar al R. S. Cehoslovace
în Republica Socialistă România.
Participă, de asemenea, consilieri
și experți. din cele două țări.
în numele conducerii de partid și
de stat a R. S. Cehoslovace, tovarășul
Gustav Husak a salutat cu căldură
noua vizită a tovarășului Nicolae
Ceaușescu în Republica Socialistă
Cehoslovacă, exprimîndu-și convin
gerea că ea se va încheia cu rezul
tate rodnice, contribuind la întărirea
prieteniei, solidarității și colaborării
dintre partidele, țările și popoarele
noastre.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Odată cu ameliorarea vremii, lu
crările agricole s-au aglomerat. La
această dată mai sint de insămințat
zeci de mii de hectare cu porumb,
soia, fasole și orez, de plantaț supra
fețe apreciabile cu legume ; de ase
menea, trebuie să se execute intens
lucrările de întreținere a culturilor,
să se strîngă și depoziteze furajele.
Sînt lucrări de maximă urgență și
deosebit de importante pentru pro
ducția agricolă din acest an și, de
aceea, sarcina fundamentală ce re
vine în aceste zile organelor și orga
nizațiilor de partid, consiliilor popu
lare, organelor agricole județene și
consiliilor agroindustriale este de a
mobiliza toate mijloacele mecanice,
pe toți mecanizatorii și cooperatorii,
pe ceilalți locuitori ai satelor la exe
cutarea lor în cele mai bune condiții.
Pe primul plan al urgențelor din
aceste zile se situează terminarea
insămințărilor pe toate suprafețele
prevăzute la fiecare cultură în parte.
Timpul este foarte înaintat și, de
aceea, sub nici un motiv nu mai
poate fi ainînată încheierea însămințărilor ! Cele mai mari suprafețe de
semănat cu porumb — fie pe tere
nuri cu exces de umiditate, fie pe
cele ocupate cu plante furajere și
care trebuiau recoltate pînă la aceas
tă dată — se află în județele Dolj,
Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași,
Ialomița, Constanța, Brăila, Tulcea,
Vaslui și altele, De asemenea, soia
mai este de însămînțat pe suprafețe
importante în județele Dolj, Olt,
Teleorman, Ialomița, Călărași, Me
hedinți, Prahova, Vaslui și Iași, iar
fasolea — în județele Dolj, Olt, Giur
giu, Călărași, Brăila, Timiș, Arad,
Prahova și Argeș.
Este în interesul unităților agricole,
al economiei naționale, al întregului
nostru popor să se realizeze integral
programul de însămînțări la fiecare
cultură in parte, iar prin executarea

cu cea mai mare răspundere a lucră
rilor de întreținere a culturilor să fie
obținute producțiile prevăzute. Așa
cer reglementările legale în vigoare
și în spiritul lor trebuie să se acțio
neze pretutindeni, in toate județele
și unitățile agricole ! Toate terenu
rile agricole trebuie insămînțate pină
la ultimul metru pătrat, iar culturile
trebuie prășite neintîrziat pentru a
se asigura condiții bune de dezvol
tare a plantelor.
Chiar și la această dată mai sînt
suprafețe de teren pe care băltește
apa sau cu exces de umiditate. Soa
rele și căldura contribuie la evapo
rarea apei, dar mai presus de orice
este nevoie de munca oamenilor
pentru a face ca păminturile să se
zvînte mai repede. Așa cum s-a pro
cedat și în trecut, în asemenea si
tuații, este necesar ca organizațiile
de partid să mobilizeze un mare nu
măr de oameni la săparea șanțurilor
și canalelor de scurgere, la adincirea
celor existente, astfel incit apa să se
scurgă imediat și terenurile respec
tive să fie însămințate. De asemenea,
conducerile unităților agricole au da
toria să grăbească recoltarea furaje
lor de pe terenurile destinate cultu
rilor de primăvară, astfel încît să se
poată trece neintîrziat la pregătirea
solului și semănat. Acționindu-se
energic, prin mobilizarea intensă a
forțelor mecanice Și umane și o bună
organizare a muncii in cîmp, este
absolut necesar ca pină la sfîrșitul
acestei săptămini semănatul să se
încheie în toate județele, pe toate
suprafețele prevăzute la fiecare
cultură.
Excesul de umezeală din această
primăvară a determinat ca, pe une
le suprafețe, să apară goluri in cul
turi ; totodată, din cauză că unele
semințe nu au răsărit, densitatea
plantelor este mai mică decît cea
(Continuare în pag. a Il-a)
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A DELEGAȚIEI DE PARTID Șl DE STAT
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU tN R. S. CEHOSLOVACĂ
Plecarea din Capitală
Delegația română de partid și de
stat, condusă de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a ple
cat, marți dimineața, într-o vizită
oficiali de prietenie in Republica So
cialistă Cehoslovacă, la invitația to
varășului Gustav Husak, secretar ge
neral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia,
președintele Republicii Socialiste
Cehoslovace, a Comitetului Central
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia și a Guvernului Republicii
Socialiste Cehoslovace.
Din delegație fac parte tovarășii
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim vlceprim-ministru al
guvernului, Ion Pățan, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul aprovizionării
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe, președinte
le părții române in Comisia mixtă
guvernamentală româno-cehoslovacă
de colaborare economică și tehnicoștiințifică, Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat,
Stefan Andrei, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne. Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar
al Comitetului județean Dolj al
P.C.R., Ionel Diaconescu, ambasado
rul țării noastre la Praga.
Ceremonia plecării a avut loc pe
aeroportul Otopeni, unde erau arbo
rate drapelele partidului și statului,
care încadrau portretul tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
La plecare, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a fost condus de tovarășa
Elena Ceaușescu, de tovarășii Ilie
Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Constantin
Dăscălescu, Ion Dincă, Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, Cornelia Filipaș, Alexandrina Găinușe, Paul Niculescu, Gheorghe Pană, Dumitru
Popescu, Leonte Răutu, Aneta Spor
nic, Virgil Trofin, Ștefan Voitec, Emilian Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae
Giosan, Suzana Gâdea, Ion Ioniță,
Ana Mureșan, Elena Nae, Constantin
Olteanu. Cornel Onescu, Marin Rădoi, Ion Ursu, Richard Winter, Ilie
Rădulescu, precum și de membri ai
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat
și ai guvernului, conducători de in
stituții centrale și organizații de
masă și obștești, reprezentanți ai
vieții noastre științifice și culturale,
generali.
Au fost de față Vladimir Vaclavik,
însărcinatul cu afaceri ad-interim al
Cehoslovaciei la București, și membri
ai ambasadei.

„Moment de deosebită însemnătate
în dezvoltarea relațiilor și colaborării
prietenești româno-cehoslovace"
Ample articole și comentarii în presa cehoslovacă consacrate
vizitei delegației1 de partid și de stat, condusă de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

Erau, de asemenea, prezenți nume
roși oameni ai muncii din Capitală,
care l-au aclamat îndelung pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Ei și-au re
afirmat vibrant dragostea și profunda
stimă față de conducătorul partidului
și statului, pentru activitatea rodni
că, neobosită, pe care o consacră bu
năstării și fericirii poporului, propă
șirii patriei noastre socialiste, creș
terii neîntrerupte a prestigiului ei in
lume. Totodată, și-au exprimat deo
sebita satisfacție față de noua întîlnire româno-cehoslovacă la nivel
înalt, eveniment de mare însemnăta
te, care deschide perspectiva unei
dezvoltări și mai puternice a colabo
rării și prieteniei dintre partidele și
țările noastre, in folosul ambelor po
poare, al cauzei socialismului și păcii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu căldură aclamațiilor și uralelor bucureștenilor veniți să-1 con
ducă.
,
Grupuri de pionieri au oferit flori
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
La ora 10,15 aeronava prezidențială
a decolat. îndreptindu-se spre Praga.

Presă centrală cehoslovacă apă
rută marți acordă largi spații vizi
tei delegației române de partid și
de stat conduse de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Sub titluri ca
„Salutăm delegația de partid și de
stat a Republicii Socialiste Româ
nia" („RUDE PRAVO"), „Astăzi so
sește in Republica Socialistă Ceho
slovacă tovarășul Nicolae Ceaușescu
in fruntea delegației române"
(„SVOBODNE SLOVb"), „Republica
Socialistă Cehoslovacă-salută pe to
varășul Nicolae Ceaușescu" („LIDOVA DEMOKRACIE"), „Salutăm
delegația de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România" („PRACE“), „Vizita oficială de prietenie
a delegației de partid și de stat a
Republicii
Socialiste
România"
(„MLADA FRONTA"), cotidianele
apărute la Praga publică, pe pri
ma pagină, portretul tovarășului
Nicolae Ceaușescu, date și fapte
din bogata sa activitate revoluțio
nară, precum și din cea de condu
cător al partidului și statului.
Sint evidențiate, de asemenea, di
recțiile principale ale activității po
porului român pentru construirea
societății socialiste multilateral
dezvoltate și înaintării României
spre comunism, liniile directoare
ale politicii noastre externe.
în fruntea- partidului și statului
— scrie „Rude Pravo“ — tovarășul
Nicolae Ceaușescu promovează cu
perseverență politica progresului
rapid, economic și social, al Româ
niei, politica ritmului intensiv și a
modernizării forțelor de producție,
politica înfloririi științei, învățămîntului și culturii, politica perfec
ționării neîntrerupte a relațiilor de
producție, a organizațiilor și struc
turilor sociale, adîncirii democrați
ei socialiste, aplicării în viață a
principiilor eticii și echității socia
liste, ipolitica creșterii neîntrerupte
a nivelului de trai material și spi
ritual al întregului popor.
în politica externă și activitatea
internațională — continuă ziarul —
Republica Socialistă România, sub
conducerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, aplică cu fermitate
principiile independenței și suve
ranității naționale, neamestecului in
treburile interne, avantajului re
ciproc, întrajutorării, dezvoltă prie
tenia și colaborarea ctl toate țările
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare, își dezvoltă legăturile cu
celelalte state, indiferent de regi
mul lor social, întărește solidarita
tea de luptă cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu mișcă
rile revoluționare progresiste și antiimperialiste din Întreaga lume.
Președintele Nico-lae Ceaușescu a

Telegramă de la bordul avionului

Tovarășului JĂNOS KÂDÂR
Pnm-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PÂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare
BUDAPESTA
Survolind teritoriul Republicii Populare Ungare, îmi face plăcere să vă
adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, Consiliului Prezidențial și poporului prieten ungar un cald
salut tovărășesc și urări de noi succese in activitatea de edificare a societății
socialiste dezvoltate.
Nutresc convingerea câ relațiile de prietenie și colaborare dintre țările
noastre se vor dezvolta continuu, în interesul și spre binele popoarelor ro
mân și ungar, al cauzei generale a socialismului, înțelegerii și păcii în Europa
și în lume.

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

Primire caldă, entuziastă făcută de populația orașului Praga
(Urmare din pag. I)

celor doi conducători de partid și de
stat o caldă manifestare de simpa
tie. Praghezii flutură sțegulețe cu .
culorile naționale ale României și
Cehoslovaciei, aclamă pe conducăto
rii de partid și de stat ăi celor două
țări.
în această atmosferă sărbătorească,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Gustav Husak iau loc in ma
șina prezidențială, escortată de motocicliști, și se îndreaptă spre reșe-

dința rezervată șefilor de stat —
castelul „Prazsky Hrad“.
Coloana oficială pătrunde în Pia
ța Hraddany. Aici, alte mii de praghezi așteaptă cu bucurie pe tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Gustav Hu
sak și le fac o primire entuziastă.
Un grup de femei și bărbați, îmbrăcați in frumoase costume reprezen
tative pentru regiunile Boemiei, Moraviei și Slovaciei, oferă inalților
oaspeți, în semn de bun venit, tra
diționala pîine cu sare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, im-

preună cu tovarășul Gustav Husak,
cu persoanele oficiale române și
cehoslovace pătrund in prima curte
a castelului, unde se află aliniată d
gardă de onoare, care prezintă ono
rul. Răsună din nou solemn acordu
rile Imnului de stat al Republicii So
cialiste România.
La. reședință, tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Gustav Husak se între
țin intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.
Conducătorul Partidului Comunist
din Cehoslovacia, președintele Ceho-

slovaciei socialiste, tovarășul Gustav
Husak, a urat, incă o dată, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, membrilor
delegației române de partid și de
stat bun venit pe pămîntul Ceho
slovaciei prietene.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu ' a
mulțumit pentru primirea caldă, en
tuziastă făcută solilor poporului ro
mân de populația Pragăi, subliniind
că ea reprezintă incă o dovadă a
tradiționalelor relații de prietenie și
colaborare dintre popoarele, partide
le și țările noastre.

făcut un mare număr de vizite în
diferite țări din Europa, Africa, Asia și America, s-a întilnit și a avut
convorbiri cu șefi de stat, cu con
ducători ai partidelor, organizații
lor și mișcărilor progresiste, demo
cratice și de eliberare națională.
„Rude Pravo" relevă că rapoar
tele, cuvîntările, articolele și in
terviurile
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu au fost editate la Bucu
rești in 20 volume. Numeroase edi
turi străine au tipărit selecții din
acestea și cărți dedicate președin
telui României, iar o serie de uni
versități din diferite țări i-au con
ferit titlul de doctor honoris causa.
„Prace", organ al Mișcării sin
dicale revoluționare cehoslovace,
publică, sub titlul „Prieten și ali
at", un articol consacrat dezvoltării
conlucrării multilaterale cehoslovaco-române, în care se spune : As
tăzi salutăm oaspeți de seamă —
delegația română de partid și de
stat, condusă de secretarul general
al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. Această vizită are o în
semnătate deosebită în dezvoltarea
legăturilor și colaborării dintre
partidele și țările noastre frățești,
dintre popoarele cehoslovace și ro
mân, legături care au vechi și bo
gate tradiții.
Prietenia dintre popoarele și sta
tele noastre — continuă „Prace“ —
se bazează pe idealurile de inde
pendență națională, libertate, drep
tate și progres social. Punctul cul
minant al acestor scumpe tradiții
a fost lupta comună a popoarelor
ambelor noastre țări împotriva fas
cismului și ocupației hitleriste. Po
porul nostru va păstra o vie și
neștearsă amintire ostașilor români
care, cot la cot cu ostașii sovietici,
au participat la luptele pentru
eliberarea Cehoslovaciei și în aceste
lupte au dat o mare contribuție de
singe. Victoria popoarelor din cele
două țări asupra exploatatorilor și
tiraniei și începerea construirii so
cietății socialiste au dat noi di
mensiuni și . o nouă calitate
prieteniei tradiționale cehoslovacoromâne.
Factorul determinant în lărgirea
și adîncirea prieteniei și colaborării
reciproce îl formează întilnirile și
convorbirile dintre cei mai autori
zați reprezentanți ai conducerii de
partid și de stat ai celor două țări.
Tovarășii Gustav Husak și Nicolae
Ceaușescu s-au întilnit in 1971. în
Republica Socialistă România. în
anul 1973, in Republica Socialistă
Cehoslovacă, în iunie 1977, din nou
în Republica Socialistă România.
Cu prilejul acestei ultime intilniri a

fost semnată Declarația privind
aprofundarea prieteniei și dezvol
tarea colaborării frățești dintre
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Cehoslovacia și
dintre Republica Socialistă România
și Republica Socialistă Cehoslovacă,
care a dat un nou impuls dezvol
tării multilaterale a relațiilor re
ciproce — scrie „Prace“.
La Bratislava, capitala R.S. Slova
ce,' vizita delegației române de
partid și de stat ocupă, de aseme
nea, locul central în paginile ziare
lor, care publică fotografia condu
cătorului partidului și statului.nos
tru, încadrată de alese formule de
salut, expresie a sentimentelor de
stimă și caldă prietenie nutrite de
opinia publică cehoslovacă : „Un
cordial bine ați venit la noi — inal
ților oaspeți români" („PRAVDA",
organul C.C. al P.C. din Slovacia),
„Bine ați venit la noi, Nicolae
Ceaușescu" (,,LUD“), „11 intimpinăm astăzi pe Nicolae Ceaușescu"
(„HLAS LUDU"), „O înaltă vizită
in R.S.C." („PRACA"). Sint publi
cate, totodată, date din viața și
activitatea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu.
Ziarul „Pravda" publică articolul
„Bazele solide ale relațiilor fră
țești". „Poporul nostru salută pe re
prezentanții țării surori cu conști
ința că rezultatele colaborării de
pînă acum vor fi și mai mari în
viitor", șe arată in articol, adăugîndu-se că aceasta este în interesul
țărilor noastre, al țărilor socialiste,
consolidării păcii în lume. în con
textul adîncirii și extinderii le
găturilor reciproce intre Cehoslova
cia și România, ziarul se referă la
dezvoltarea conlucrării bilaterale in
domeniile economic și tehnico-științific. S-a lărgit cooperarea bilate
rală și s-a adîncit specializarea în
producție, mai ales in construcțiile
de mașini, metalurgie și chimie —
scrie „Pravda", menționind apoi
evoluția ascendentă a schimburilor
comerciale bilaterale. Este îm
bucurător, constată ziarul, că pe
primul loc se află formele superi
oare de cooperare economică, nu
numai in domeniile amintite, ci și
în energetică, electrotehnică, elec
tronică, bunuri de consum, industria
alimentară. Concomitent cu dezvol
tarea colaborării economice se în
tăresc legăturile reciproce în dome
niile culturii, științei, sportului, tu
rismului.
Ziarul „Lud" trece în revistă re
zultatele bune obținute in colabo
rarea dintre întreprinderile româ
nești și întreprinderile cehoslovace
în ultimii ani și se referă la per
spectivele conlucrării dintre cele
două țări.

ii

încheierea însămînțărilor la toate culturile
(Urmare din pag. I)

prevăzută. în aceste condiții, este ne
cesar ca specialiștii organelor agri
cole județene, consiliilor agroindus
triale și cei din unitățile agricole să
controleze terenurile cultivate, parce
lă cu parcelă, pentru a depista por
țiunile unde plantele n-au răsărit și
să ia măsuri operative pentru reînsămințarea suprafețelor calamitate și
completarea golurilor din culturi. Este
o lucrare care trebuie făcută acum,
in aceste zile, cu cea mai mare răs
pundere. Condițiile naturale din acest an — solul este foarte bine aprovizionat cu apă — asigură obți
nerea de recolte mari și, de aceea,
nici o suprafață de teren, oricît de
mică, nu trebuie să rămină necul
tivată.
Plantarea legumelor — tomate, ar
dei, vinete — este o altă importan
tă, lucrare ce trebuie executată in
aceste zile. în unele județe lucră

rile sint avansate. Astfel, în județul
Timiș legumele au fost plantate pe
93 la sută din suprafețele planifica
te, Arad — 90 la sută, Teleorman —
83 la sută, iar in sectorul agricol Il
fov — 94 la sută. în alte județe insă
— Călărași și Vaslui, bunăoară —
au fost plantate doar trei sferturi
din suprafețele prevăzute, iar in ju
dețele Bacău, Caraș-Severin, Neamț
și Sibiu — doar jumătate. Nu mai
e timp de așteptat, pericolul brume
lor a trecut, este cald ; cu alte cu
vinte, nu mai există nici un motiv
de reținere la executarea lucrărilor
in grădini. Printr-o temeinică orga
nizare a muncii, prin folosirea mij
loacelor mecanice și mobilizarea unui
număr Cit mai mare de oameni la
aceste lucrări, pină la sfîrșitul acestei săptămini trebuie să se incheie
pretutindeni plantarea legumelor pe
toate suprafețele și la fiecare sorti
ment în parte. De asemenea, trebuie
să se asigure o cantitate suplimen

tară de răsaduri care să fie folosite
atit la completarea golurilor din cul
turi care ar putea fi determinate de
factorii naturali — grindină, exces de
umiditate — cît și la plantarea, în
cultura a doua, a suprafețelor elibe
rate de plantele care se‘ recoltează
devreme, astfel incit să se obțină o
producție suplimentară de legume,
încheierea în cîteva zile a însă
mînțărilor la toate culturile și pe
toate suprafețele prevăzute, concomi
tent cu executarea celorlalte lucrări
agricole de sezon la timp și de cea
mai bună calitate trebuie să preo
cupe acum în mod stăruitor orga
nele și organizațiile de partid, con
siliile populare și consiliile unice
agroindustriale. Ele au datoria de a
mobiliza în acest scop toate forțe
le tehnice și umane de la sate, ur
mărind ca pretutindeni să se lucreze
bine organizat și cu mare răspun
dere pentru obținerea de recolte su
perioare in acest an.

In aceste zile, pe ogoarele Bărăganului ialomițean

concentrate la lucrările in cimp
peratorii, ceilalți locuitori ai satelor
din județul Ialomița se află pe cimp
la executarea lucrărilor ce nu supor
tă aminare. Nu-i nici o exagerare
cînd afirmăm „nu suferă aminare",
deoarece acum sint foarte multe de
făcut. în timp ce bărbații sapă ca
nale noi sau adîncesc pe cele vechi
pentru scurgerea grabnică a apei ce
băltește și înlăturarea excesului de
umiditate, specialiștii identifică su
prafețele zvintate. Imediat, mecani
zatorii trec Ia pregătirea terenului și
semănat. Ochiurile de apă,, jepșcile
au fost luate din aproape in aproape
și, în jurul lor, semănătorile au tras
adevărate briie punind sub brazdă
porumbul, soia și fasolea. Acolo unde
terenul este moale, la arat se folo
sesc plugurile cu tracțiune animală.
Pe terenurile unde băltește apa sint
folosite utilaje de săpat și motopompe, care funcționează zi și noapte.
Pentru organizarea lucrărilor de eliminare a excesului de umiditate și
mobilizarea tuturor forțelor satelor
pe intreaga zi-lumină, membrii co
mandamentului județean pentru agricultură, activiștii de partid și de
stat, specialiștii direcției agricole
sint in mijlocul cooperatorilor și lu
crătorilor din I.A.S. de la ora 6 și
pină la 21, cind se întunecă. în acest
mod se acționează in consiliile unice
agroindustriale Cocora, Balaciu, Ciulnița, Ciochina și întreprinderile agri
cole de stat Urzlceni, Bordușani, Făcăieni și Andrășești. Procedindu-se

în acest fel, în ultimele două zile,
luni și marți, s-au insămințat 2 000
hectare cu porumb, 1 000 hectare cu
soia și suprafețe mari cu fasole . (la
această cultură mai sint de semănat
doar 400 hectare). Pentru ca fiecare
palmă de pămint să rodească, echipe
de cooperatori, special formate, com
pletează golurile din culturi. Pentru
a grăbi germinația, semințele au fost
pregătite din vreme prin înmuiere.
Concomitent cu însămînțarea su
prafețelor ce au avut exces de umi
ditate, zeci de mii de cooperatori și
toaț,e mașinile din stațiunile pentru
mecanizarea agriculturii destinate lu
crărilor de întreținere se află acum
la prășit și la combaterea dăunăto
rilor. Dacă la prășitul manual al
sfeclei de zahăr, florii-soarelui și
porumbului lucrează cooperatorii in
putere, la plivirea buruienilor și
plantarea legumelor pot fi intllniți
pensionari și elevi. Cîteva cifre sint
concludente in ce privește ritmul de
lucru : marți, 19 mai, viteza zilnică
la prașila manuală a depășit 9 000
hectare, iar la cea mecanică s-a ajuns la 15 000 hectare. Pină in seara
zilei respective, din cele 17 000 ha
insămînțate cu sfeclă de zahăr au
fost prășite manual 9 000 hectare, iar
mecanic — 11 000 hectare. La floareasoarelui, această lucrare s-a executat
manual, pe 9 000 hectare, iar meca
nic — pe 7 500 hectare, din 37 000
hectare. Au crescut simțitor și su
prafețele de porumb prășite : manu
al — 11 000 ha și mecanic — 6 500 ha.

în consiliile unice Țăndărei, Grădiș
tea, Fetești, Grivița, Condeești, Mo
vila și Fierbinți, prima prăși lâ ma
nuală și mecanică se va termina
pină simbătă pe toate suprafețele
cultivate cu sfeclă de zahăr, floareasoarelui și porumb.
în cooperativele agricole din co
munele din jurul municipiului Slo
bozia și orașele Fetești, Urziceni și
Țăndărei pot fi intilniți, la prașila
manuală, ajutîndu-și soțiile și pă
rinții, muncitori care, la ieșirea din
schimb din întreprinderile unde lu
crează, merg direct în cimp, unde
sapă pînă la lăsarea întunericului.
De un asemenea sprijin beneficiază
și cooperativele agricole Movila, Bucu, Țăndărei, Grivița, Amara, Gheor
ghe Lazăr și Jilavele, unde mecanici
și montori, maiștri și tehnicieni minuiesc cite 3—4 ore din zi, cu price
pere, sapa. Președintele consiliului
unic agroindustrial Movila, Nicolae
Duma, ne spunea : „Cînd e vorba de
pîine nici un efort nu-i prea mare.
Și cind vrei ca recolta să fie bună,
nu trebuie uitată nici sapa".
în această perioadă, in agricultura
ialomițeanâ se dă o adevărată bătă
lie pentru terminarea grabnică a insămințărilor și crearea de condiții
propice dezvoltării plantelor prășitoare, in așa fel încît la toamnă pro
ducțiile să fie pe măsura muncii de
puse.

Mihai VIȘO1U
corespondentul
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Planul și angajamentele asumate în întrecere

-exemplar îndeplinite!
mi hw
în intreaga țară continuă să
se desfășoare in ritm susținut
întrecerea socialistă, ampli
angajare a colectivelor de oa
meni ai muncii din industrie,
construcții, transporturi, din
agricultură și din celelalte sec
toare ale producției materiale,
menită să contribuie la înde
plinirea și depășirea planului

pe primei e patru luni a le anului

pe 1981, anul de început al cin
cinalului calității și eficienței.
După ce in luna trecută au
fost evidențiate in coloanele
presei primele' succese înre
gistrate in întrecere, pe tri
mestrul 1 al anului, continuăm
să publicăm acum rezultatele
obținute de colectivele de oa
meni ai muncii, sub conduce
rea organelor și organizațiilor

de partid, in îndeplinirea pla
nului și a angajamentelor pe
perioada 1 ianuarie-30 aprilie.
Pe baza rezultatelor obținute
in realizarea planului și a
punctajului general stabilit po
trivit indicatorilor prevăzuți in
criteriile de organizare a între
cerii, la sfîrșitul lunii aprilie
*)
pe primele locuri se situează :

In industria cărbunelui

reduse cu 14,5 la sută, iar cheltuielile materiale
cu 13.4 la sută.

Locul I : întreprinderea minieră Lupeni,
județul Hunedoara, cu 417 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți
cu : 17,7 la sută la producția netă, 4,8 la sută
la producția fizică, 19,7 la sută la volumul de
pregătiri miniere, 12,8 la sută la productivitatea
muncii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție
marfă au fost depășite cu 0,1 la sută, iar chel
tuielile materiale cu 3,9 la sută.

Locul II : Schela de extracție Zemeț, județul
Bacău.
Locul III : Schela de extracție Modirzău, jude
țul Bacău.

Locul II : întreprinderea
județul Hunedoara.

minieră

Bărbăteni,

Locul III : întreprinderea minieră Șotinga, ju
dețul Dîmbovița.

în domeniul extracției
țițeiului
și a gazului metan
L
Locul I : Schela de extracție Comănești, județul Bacău, cu 473,2 puncte.
Principalii jndicatori au fost depășiți cu : 72,2
la sută la producția netă. 10,9 la sută la pro
ducția fizică. 71,8 la productivitatea muncii ; be
neficiile au fost depășite cu 23,5 la sută, chel
tuielile totale la 1 000 lei producție marfă au fost
*) Indicatorii privind producția netă, producti
vitatea muncii, costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe trei luni.

în industria metalurgică
Locul I : Laminorul de tablă din Galați
cu 176,5 puncte.

Locul II : întreprinderea mecanică de utilaj
tehnologic din Moreni, județul Dîmbovița.
Locul III : întreprinderea de utilaj chimic „Gri
vița Roșie" din București.

în domeniul energiei electrice
Locul I : întreprinderea electrocentrale
Curtea de Argeș, cu 130,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți
cu : 7,1 la sută la producția fizică, graficul de
putere la 'dispoziția sistemului energetic a fost
depășit cu 7,1 la sută, productivitatea muncii a
fost realizată integral, cheltuielile de producție
au "fost reduse cu 4.2 la sută, consumurile nor
mate au fost diminuate cu 33,3 la sută, iar pla
nul de investiții a fost depășit cu 0,1 la sută.
Locul II : întreprinderea electrocentrale
nicu Vilcea.

Rîm-

Locul III : întreprinderea electrocentrale Brăila,

Principalii indicatori au fost depășiți cu : 0,6
la sută la producția netă. 2,5 la sută la producția
fizică, 0,8 la sută la productivitatea muncii, 3,8
la sută la beneficii ; planul de investiții a fost
depășit cu 8 la sută, iar consumurile normate
au fost reduse cu 11,5 la sută.

întreprinderi agricole de stat
pentru creșterea
și îngrășarea porcilor

„Ciocanur-Nădrag,

Locul I : Combinatul pentru produce
rea și industrializarea cărnii de porc
Timiș, cu 178 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți
cu : 30,5 la sută Ia producția fizică, 8 Ia sută Ia
efective de animale, 8 la sută la livrări de pro
duse la fondul de stat, cheltuielile Ia 1 000 lei
productie-marfă au fost reduse cu 0,1 la sută,
iar beneficiile au fost depășite cu 66 la sută.

Locul II : întreprinderea
județul Timiș.

Industria construcțiilor
de mașini
Locul I : întreprinderea de ventilatoare
București cu 261,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți
cu : 0,6 la sută la producția netă, 1,8 la sută la
export, 1 la sută la productivitatea muncii, pro
ducția fizică a fost realizată integral, beneficiile
au fost depășite cu 20 la sută, iar planul de
investiții cu 6,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de stat pentru creș
terea și îngrășarea porcilor - Bacău.
Locul -III : întreprinderea de stat pentru creș
terea și îngrășarea porcilor - Stăncești, județul
Prahova.
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Toastul tovarășului Gustav Husak
(Urmare din pag. I)

cialist, îl au întîlnirile conducăto
rilor partidelor comuniste și țărilor
socialiste frățești. în perioada aceasta, întărirea acestei unități de
vine mai importantă și mai actuală.
Colaborarea țărilor participante la
Tratatul de la Varșovia joacă un
rol din ce în ce mai important în
activitatea coordonată pentru asi
gurarea condițiilor de pace pentru
munca pașnică a popoarelor și
apărarea orînduirii socialiste. De
asemenea, C.A.E.R. îndeplinește
din ce în ce mai mult un rol tot
mai important în dezvoltarea co
laborării economice dintre statele
membre, în interesul mobilizării
eficiente a resurselor fiecăruia din
tre ele, precum și pentru o mai
bună folosire a posibilităților și
forțelor care reprezintă un poten
țial economic uriaș al întregii co
munități. Republica Socialistă Ce
hoslovacă participă activ la activi
tatea Tratatului de la Varșovia și
la C.A.E.R., la perfecționarea lor în
continuare, pentru ca acestea să
corespundă cît mai bine condițiilor
și sarcinilor actuale.
Acordăm o mare importanță dez
voltării și aprofundării colaborării
multilaterale cu statele socialiste.
Acest lucru este valabil pe deplin
și pentru dezvoltarea multilaterală
a relațiilor bilaterale și a colaboră
rii cu Republica Socialistă România,
în această direcție, în ultimii ani,
s-au făcut multe lucruri pozitive.
Actuala dumneavoastră vizită con
stituie, de asemenea, dragi prieteni
români, o nouă dovadă a prieteniei
ferme și a dezvoltării cu succes a
colaborării tovărășești dintre parti
dele și statele noastre.
Ne amintim cu plăcere de vizita
delegației cehoslovace de partid și
de stat în Republica Socialistă
România în urmă cu patru ani, de
primirea prietenească cu care am
fost întîmpinați peste tot în țara
dumneavoastră, de întîlnirea cu
harnicul popor român care, prin
activitatea sa creatoare, dezvoltă
multilateral țara sa. Ne bucurăm
că se îndeplinesc sarcinile pe care
le-am stabilit în urmă cu patru ani
în Declarația comună cu privire la
aprofundarea prieteniei și dezvol
tarea colaborării . frățești dintre
partidele și țările noastre.
Sînt convins că actuala vizită a

dumneavoastră în Cehoslovacia va
da un nou și important impuls dez
voltării în continuare a colaborării
noastre. Convorbirile pe care le-am
început astăzi, într-o atmosferă: de
prietenie sinceră și' înțelegere re
ciprocă, întăresc această convin
gere. Convorbirile au confirmat că
avem interes comun pentru întă
rirea și extinderea în continuare a
relațiilor bilaterale și a cola
borării româno-cehoslovace. Rezul
tatele obținute pînă în prezent în
domeniile politic, economic, cultu
ral, precum și în alte domenii
creează premise bune pentru aceas
ta. Pornim de la aceste premise
și sîntem hotărîți să promovăm și
mai intens noi forme de colaborare,
care să permită îndeplinirea mai
eficientă și de lungă durată a sar
cinilor importante ale dezvoltării
ambelor noastre țări. Această hotărîre comună va fi evidențiată
în documentele pe care le vom
semna la încheierea vizitei dum
neavoastră.
Stimați prieteni români,
Tovarășe și tovarăși,

Poporul nostru urmărește cu
mult interes eforturile depuse de
oamenii muncii din România fră
țească pentru îndeplinirea sarcini
lor stabilite de Congresul al XIIlea al P.C.R. Dezvoltarea econo
miei naționale, construirea unei
industrii moderne, ridicarea pro
ducției agricole, creșterea nivelului
cultural și spiritual al poporului,
îmbunătățirea permanentă a con
dițiilor sociale confirmă că poporul
român, sub conducerea partidului
său, este ferm pe calea construirii
socialismului dezvoltat. Ne bucu
răm sincer de rezultatele dumnea
voastră bune și din toată inima vă
felicităm.
La rîndul său, poporul ceho
slovac, sub conducerea partidului
comunist, pășește cu succes pe ca
lea construcției și dezvoltării pa
triei socialiste. în prezent, comu
niștii, toți oamenii muncii din țara
noastră au trecut la realizarea pro
gramului construcției în continua
re a societății socialiste dezvolta
te, stabilit luna trecută de Congre
sul al XVI-lea al P.C.C. Congresul
a apreciat pozitiv rezultatele obți
nute în dezvoltarea tuturor sectoa
relor vieții sociale, în îndeplinirea
programului social-economic al

partidului nostru. Constatăm cu
toată convingerea că unul din fac
torii hotărîtori ai succeselor noas
tre îl constituie alianța fermă a
partidului cu poporul, încrederea
și sprijinul activ de care politica
partidului nostru se bucură în pă
turile cele mai largi ale oamenilor
muncii din țara noastră. Aceasta
se datorește faptului că politica
partidului corespunde intereselor
lor proprii.
îndeplinirea sarcinilor care ne
stau în față în construcția socia
lismului va fi și în perioada ur
mătoare influențată de situația in
ternațională, care, în special în ul
tima perioadă, s-a înrăutățit sub
stanțial din vina forțelor reacțio
nare ale imperialismului. Tocmai
de aceea, la Congresul al XXVI-lea
al P.C.U.S. s-a subliniat că toate
popoarele planetei noastre nu au
astăzi o sarcină internațională mai
importantă decît apărarea păcii.
Pentru realizarea acestui scop,
la congresul comuniștilor sovietici
au fost prezentate noi propuneri
în vederea soluționării pe cale paș
nică a problemelor internaționale
nerezolvate. Această inițiativă de
pace prezentată de secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem
al U.R.S.S., Leonid Brejnev, a fost
primită în țara noastră cu apro
bare deplină și întregul sprijin. Ea
arată calea practică de rezolvare a
problemelor internaționale celor
mai complexe ale lumii contem
porane. Țara noastră, în politica
sa externă, își aduce contribuția
activă la lupta comună pentru rea
lizarea acestor țeluri, pentru men
ținerea păcii și zădărnicirea inten
țiilor agresive ale imperialismului.
Permiteți-mi să ridic paharul :
— pentru noi succese ale Parti
dului Comunist Român și ale po
porului român în construcția so
cietății socialiste,
— pentru înflorirea în continua
re a prieteniei și colaborării cehoslovaco-române,
— în sănătatea secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
— în sănătatea prietenilor noștri
români,
— în sănătatea dumneavoastră,
tovarășe și tovarăși. (Aplauze.)

începerea convorbirilor oficiale
(Urmaro din pag. I)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit călduros, in numele său și
al membrilor delegației, pentru in
vitația de a vizita Republica Socia
listă Cehoslovacă, pentru primirea
făcută și a dat expresie încrederii
că înțelegerile ce vor fi convenite cu
ocazia actualului dialog Ia nivel înalt
vor impulsiona puternic dezvoltarea
bunelor
raporturi
româno-cehoslovace.
Sub semnul acestei dorințe comune de a conferi dimensiuni tot mai
largi colaborării bilaterale, au în
ceput convorbirile oficiale, care pri
lejuiesc o informare reciprocă pri
vind mersul construcției socialiste in
celș două țări, o analiză cuprinză
toare a stadiului și perspectivelor
relațiilor dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist din
Cehoslovacia, dintre România și
Cehoslovacia, precum și examinarea
unor aspecte esențiale ale actualității
politice mondiale, ale mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.
în cadrul convorbirilor, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a înfățișat reali
zările dobîndite de poporul român,
sub conducerea Partidului Comunist
Român, in dezvoltarea și moderniza
rea industriei și agriculturii, în în
florirea științei și culturii, în ridica
rea bunăstării materiale și spirituale
a oamenilor muncii, în perfecțio
narea formelor democratice de con
ducere a societății, în înfăptuirea
sarcinilor primului an al cincinalului
1981—1985, a obiectivelor Congresului
al XII-lea, a Programului partidului.
Tovarășul Gustav Husak a prezen
tat realizările repurtate de poporul
cehoslovac, sub conducerea partidu
lui comunist, în dezvoltarea economi
că și socială a țării, pe tărîmul știin
ței și culturii, în ridicarea nivelului
de trai și a relevat preocupările
partidului și statului cehoslovac pri-

vind îndeplinirea prevederilor noului
cincinal, a hotârîrilor Congresului al
XVI-lea al Partidului Comunist din
Cehoslovacia.
Cei doi conducători de partid și de
stat au subliniat că rezultatele re
marcabile obținute de România și
Cehoslovacia în edificarea noii orînduiri reprezintă o contribuție în
semnată la creșterea prestigiului și a
influenței socialismului in lume.
în legătură cu evoluția relațiilor bi
laterale, tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Gustav Husak au relevat cu sa
tisfacție că in perioada care a trecut
de la ultima lor intilnire, desfășura
tă Ia București, în iunie 1977, s-au
înregistrat, prin transpunerea in via
ță a măsurilor și acordurilor conve
nite, noi progrese în extinderea con
lucrării dintre partidele, țările și po
poarele noastre. In acest răstimp
s-au amplificat și îmbogățit relațiile
româno-cehoslovace pe plan politic,
economic, tehnico-științific, cultural
și în alte sfere de activitate, în spi
ritul și pe baza Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală
și a Declarației comune, semnată în
urmă cu patru ani, în capitala
României. S-au intensificat, de ase
menea, contactele pe linie de partid,
intre organizațiile de masă și ob
ștești, precum și schimburile de ex
periență, de păreri în probleme de
interes reciproc. Totodată, s-a apre
ciat că potențialul în creștere al eco
nomiilor naționale ale României și
Cehoslovaciei și rezultatele obținute
în co'aborarea bilaterală creează con
diții favorabile pentru promovarea și
mai intensă a colaborării românocehoslovace. Au fost evidențiate po
sibilitățile de a intensifica coopera
rea și specializarea în producție —
îndeosebi în ramurile metalurgiei,
energeticii, construcțiilor de mașini,
electrotehnicii și electronicii, chimiei
și în alte domenii de interes comun
— de a lărgi și diversifica legăturile
comerciale. Se prevede ca în

cincinalul 1981—1985 să se asigure
o sporire substanțială a ponderii pro
duselor realizate prin cooperare în
volumul total al schimburilor de
mărfuri. S-a convenit să fie dezvol
tată și colaborarea pe tărîmul știin
ței, culturii, învățămîntului. Cei doi
conducători de partid și de stat au
convenit să traseze organelor de re
sort din cele două țări sarcina de a
identifica noi posibilități pentru lăr
girea în continuare a volumului
schimburilor economice, tehnico-științifice și de altă natură dintre
România și Cehoslovacia.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Gustav Husak au reafirmat voință
de a întări conlucrarea dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Cehoslovacia, subliniind
rolul ei determinant în dezvoltarea
multilaterală a relațiilor dintre țările
și popoarele noastre. S-a apreciat că
promovarea tot mai susținută, în vi
itor, a colaborării româno-ceho
slovace este în interesul celor două
țări și popoare, al progresului și
prosperității lor, al cauzei generale
a socialismului și păcii in lume,
în cadrul convorbirilor s-a început,
de asemenea, schimbul de păreri în
legătură cu problemele vieții inter
naționale actuale. A fost exprimată
îngrijorarea în legătură cu agrava
rea situației internaționale, ca rezul
tat al perpetuării politicii imperialis
te de dominație și asuprire, al accen
tuării cursei înarmărilor, al nesoluționării unor conflicte și stări de în
cordare existente în lume, subliniindu-se că în aceste condiții trebuie
făcut totul pentru reluarea șl conti
nuarea politicii de destindere, de in
dependență, colaborare și pace.
Schimbul de opinii în probleme in
ternaționale va continua în urmă
toarea rundă de convorbiri.
Convorbirile se desfășoară într-o
atmosferă de prietenie, cordialitate
și înțelegere reciprocă.

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu Vizită protocolară
(Urmare din pag. I)

bunurile de consum. Noi conside
răm că dezvoltarea multilaterală a
conlucrării româno-cehoslovace —
pe baza principiilor deplinei egali
tăți în drepturi, independenței și
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, ale soli
darității și întrajutorării tovărășești
— corespunde pe deplin intereselor
popoarelor noastre de a înainta
mai rapid pe calea progresului economic și social, a edificării noii
societăți și, totodată, reprezintă o
contribuție concretă la cauza gene
rală a socialismului, colaborării și
păcii.
Vizita ne dă prilejul să cunoaș
tem noi aspecte din viața și' acti
vitatea poporului dumneavoastră,
preocupările oamenilor muncii din
Cehoslovacia. Ca prieteni, urmă
rim cu interes eforturile oameni
lor muncii din țara dumneavoastră
pentru dezvoltarea economiei, ști
inței și culturii, în asigurarea bună
stării materiale și spirituale. Ne
bucurăm sincer de realizările pe
care poporul cehoslovac le obține,
sub conducerea Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, în construc
ția socialistă a patriei — și vă do
rim din toată inima, dragi prieteni,
noi și tot mai mari succese pe
acest drum. Vă urăm victorii și
realizări tot mai însemnate pe
calea înfăptuirii importantelor obiective stabilite de cel de-al XVIlea Congres al Partidului Comunist
din Cehoslovacia — care a deschis
țării dumneavoastră noi și largi
orizonturi de progres și bunăstare,
de înaintare pe calea făuririi so
cietății socialiste dezvoltate.
Poporul nostru a încheiat cu
bune rezultate planul cincinal
1976—1980, perioadă în care pro
ducția industrială netă a crescut
anual cu 10 la sută, iar producția
agricolă cu 5 la sută. Pe baza pro
greselor obținute în dezvoltarea
economiei naționale, a crescut
bunăstarea generală a poporului,
retribuția reală sporind cu 29 Ia
sută, față de 18—20 la sută cît a
fost planificat. în prezent, întregul
popor, îndeplinind în strînsă uni
tate hotărîrile Congresului al
XII-lea al Partidului Comunist
Român, a trecut la realizarea cin
cinalului 1981—1985, la înfăptuirea
obiectivelor celei de-a doua etape
a Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre
comunism. Acordăm o importanță
deosebită perfecționării activității
generale de conducere, înfăptuirii,
în forme larg democratice, a rolu
lui conducător al clasei muncitoare
în societate, creării cadrului orga
nizatoric cel mai propice pentru
participarea tuturor categoriilor
sociale la elaborarea politicii in
terne și externe a partidului și
statului, la conducerea vieții eco
nomice și sociale, consultării per
manente a întregului popor asupra
tuturor problemelor și măsurilor
care privesc mersul nostru înainte.
Facem totul ca societatea socialistă
pe care o edificăm în România să
fie, într-adevăr, emanația voinței
și acțiunii poporului, să fie făurită
de popor și pentru popor.
Sîntem încredințați că realizările
pe care fiecare țară socialistă le
obține în construcția noii orînduiri,
în rezolvarea cu succes a tuturor
problemelor care privesc dezvol
tarea lor pe calea progresului eco
nomic și social sînt o contribuție
concretă la întărirea forțelor so
cialismului, la creșterea prestigiu
lui și influenței sale în lume, un
aport de seamă la cauza generală
a păcii.

rea politicii imperialiste de încor
dare și război pune tot mai grav
în pericol pacea lumii, însăși exis
tența omenirii. împotriva acestei
politici se ridică astăzi tot mai
hotărît popoarele lumii, forțele
înaintate, ferm decise să-și apere
dreptul la existență liberă, inde
pendență, dreptul fundamental la
pace, la viață. Noi considerăm că,
în aceste condiții, chezășia lichi
dării politicii de încordare și
război, a împiedicării agravării
vieții internaționale și a reluării
și continuării politicii de destin
dere, colaborare și pace o consti
tuie întărirea luptei unite a po
poarelor, a forțelor revoluționare,
democratice și antiimperialiste de
pretutindeni, conlucrarea lor tot
mai strînsă pentru soluționarea
constructivă a marilor probleme
ce confruntă epoca noastră.
ț în acest spirit, România parti
cipă activ la viața internațională,
la lupta forțelor înaintate pentru
progres social și pace în lume.
Dezvoltăm largi relații cu toate ță
rile socialiste, participăm activ la
dezvoltarea colaborării în cadrul
C.A.E.R., la înfăptuirea obiective
lor „Programului complex", întă
rim, totodată, conlucrarea cu țările
în curs de dezvoltare, cu țările
nealiniate, promovăm, în spiritul
coexistenței pașnice, legături eco
nomice, tehnico-științifice, cultu
rale cu toate țările, fără deosebire
de orînduire socială. Așezăm ferm
la baza relațiilor noastre interna
ționale principiile egalității îndrepturi, respectului independenței
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și
avantajului reciproc, ale'renunțării
la forță și la amenințarea cu forța
— principii pe care însăși viața
le-a impus drept singurele în mă
sură să asigure dezvoltarea unor
raporturi fructuoase între state,
colaborarea și pacea mondială.
Ca țară europeană, România mi
litează ferm pentru succesul reu
niunii de la Madrid, care să ducă
la înfăptuirea unitară a documen
telor semnate la Helsinki, la con
vocarea unei conferințe consacrate
dezarmării șl întăririi încrederii
în Europa, la asigurarea continui
tății reuniunilor consacrate secu
rității și colaborării pe continent.
Ne pronunțăm în modul cel mai
hotărît pentru oprirea amplasării
de noi rachete nucleare în Europa,
pentru trecerea la tratative pri
vind dezangajarea militară a con
tinentului.
Noi considerăm că în momentul
de față problema crucială este în
cetarea cursei înarmărilor, îndeor
sebi a înarmărilor nucleare, care
pun tot mai grav în pericol exis
tența întregii omeniri, intensifi

carea eforturilor tuturor popoare
lor, ale forțelor iubitoare de pace și
progres pentru dezarmare, pentru
făurirea unei lumi fără arme și
fără războaie. Trebuie făcut totul
pentru ca uriașele mijloace mate
riale care se cheltuiesc pentru
înarmări, ca minunatele cuceriri
ale științei și cunoașterii umane
să fie puse exclusiv în slujba oa
menilor, a popoarelor, a bunăstării
și libertății lor !
Constituie, de asemenea, o nece
sitate stringentă să se acționeze
mai ferm pentru stingerea conflic
telor care mai există în diferite
regiuni ale lumii, pentru ca toate
problemele dintre state să fie so
luționate numai și numai pe cale
pașnică, prin tratative, renunțîndu-se la folosirea forței, la înfrun
tări militare. Se impune, totodată,
să fie sporite eforturile îndreptate
spre lichidarea stării de subdezvol
tare care afectează o mare parte
a omenirii, pentru instaurarea noit
ordini economice internaționale,
pentru soluționarea tuturor pro
blemelor complexe ce confruntă
epoca noastră cu participarea ne
mijlocită, în condiții de deplină
egalitate, a tuturor popoarelor. Noi
sîntem convinși că stă în puterea
popoarelor, a forțelor progresiste
să bareze calea politicii de con
fruntare și război, să asigure
pacea și securitatea internațională.
România este ferm hotărîtă să-și
aducă întreaga contribuție la
triumful acestei cauze nobile, la
victoria politicii de destindere, co
laborare și independență. Sînt în
credințat, stimate tovarășe Husak,
că schimbul de păreri pe care-1
facem în cadrul acestei vizite ne
va permite să întărim și mai pu
ternic conlucrarea țărilor noastre
în slujba nobilelor idei ale socia
lismului și păcii, ale făuririi unei
lumi mai drepte și mai bune pe
planeta noastră.
Cu aceste gînduri și cu convin
gerea că această vizită se va în
scrie ca un nou moment important
în dezvoltarea colaborării românocehoslovace, atît pe plan bilateral,
cît și pe arena internațională, do
resc să toastez :
Pentru prosperitatea și fericirea
poporului cehoslovac !
Pentru dezvoltarea continuă a
relațiilor de prietenie și colaborare
dintre partidele, țările și popoarele
noastre !
In sănătatea tovarășului Gustav
Husak, secretar general al C.C. al
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republicii
Socialiste Cehoslovace !
In sănătatea dumneavoastră, a
tuturor ! '
Pentru pace și colaborare inter
națională ! (Aplauze.)

Stimați tovarăși,

în politica noastră internațională
pornim de la realitatea că în lu
mea de azi se dezvoltă două ten
dințe diametral opuse : tendința
politicii de forță, de dominație și
amestec în treburile interne — și
tendința politicii de destindere, de
independență și pace. Intensifica

La Mausoleul lui Klement Gottwald

I.ă scurt timp după sosirea la Praga, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a făcut o vizită
protocolară tovarășului Gustav Husak,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din
Cehoslovacia, președintele Republicii
Socialiste Cehoslovace.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Gustav Husak s-au întreținut într-o
atmosferă prietenească, sub semnul
dorinței comune de a întări și dez
volta în continuare conlucrarea din
tre partidele, țările și popoarele
noastre, in folosul reciproc, al cau
zei generale a socialismului, păcii și
colaborării internaționale.

Depuneri de coroane
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a depus,
marți la amiază, coroane de flori la
Mormintul eroului necunoscut și la
Mausoleul lui Klement Gottwald, aflate pe colina Zizkov din Praga.
Monumentul național, început îna
inte de război, a fost terminat in
1951. Aici a fost așezată statuia ec
vestră a lui Jan Zizka, conducăto
rul militar al răscoalei husite din
1420. Sub soclul statuii se află
Mormintul soldatului necunoscut din
timpul celui de-al doilea război
mondial, iar în clădirea paralelipi
pedică aflată în spatele statuii —
marea sală a Panteonului, unde se
află sarcofagele cu urnele lui Kle
ment Gottwald, Antonin Zapotocky șî
Ludvik Svoboda.
împreună cu
conducătorul partidului și statului
nostru au venit să aducă omagiul
lor celor care au luptat și și-au dat
viața pentru înaltele idealuri ale
popoarelor Cehoslovaciei
membrii
delegației române de partid și de
stat — tovarășii Gheorghe Oprea,
Ion Pățan, Petru Enache, Ștefan
Andrei, Miu Dobrescu. La solemni
tate, din partea cehoslovacă au luat
parte tovarășii Antonin Kapek,
membru al Prezidiului C.C. al P.C.
din Cehoslovacia, prim-secretar al
Comitetului orășenesc Praga al
P.C.C., Rudolf Rohlicek, vicepre
ședinte al guvernului federal, Bohuslav Chnoupek, ministrul afaceri
lor externe. Erau prezenți ambasado
rul României la Praga, Ionel Diaconescu, și ambasadorul Cehoslovaciei
la București, Lumir Hanak.
La coborirea din mașină, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, membrii delega
ției sînt salutați de ministrul apărării
naționale, general de armată Martin
Dzur, și ministrul de interne, Jaromir
Obzina. Compania militară aliniată
pe platou prezintă onorul. Fanfara
militară intonează imnurile de stat ale
Republicii Socialiste România și Re
publicii Socialiste Cehoslovace. După
depunerea coroanelor, asistența păs
trează un moment de reculegere. Se
vizitează rotonda Panteonului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este
rugat să semneze în Cartea de aur
a monumentului, în care scrie :
„Aducem un profund omagiu memo
riei patrioților și revoluționarilor care
au luptat și s-au jertfit pentru eli
berarea și independența Cehoslova
ciei, pentru cauza poporului".
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simbrelor
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Lume de pe lume la Simbra
simbrelor — tradiționala sărbă
toare folclorici din Oaș (Satu
Mare). Pe „scena" Simorei și-a
făcut apariția starostele simbre
lor ținind in mină răbojul pe
care erau incrustate numele ce
lor mai buni gospodari ~oșeni.
„Să se știe de toți cei prezenți
aici și să li se ducă vestea in
toată țara că oile cele mai faine
și cu laptele cel mai mult și
mai gras sint crescute de mai
jos numiții gospodari : lonu lui
Grigoru iui Ștefanu Codrii din
Negrești; Nicolară al lui Mihai
a Ghibului din Huța; Nonu lui
Gavrila Diacului din Racșa;
Văsiiu lui Văsiiu lui Toaderu lui
Ilieș din Cămărzana...". De cum
auziră cine sint fruntașii sim
brelor, se slobozi in inaltul văz
duhului măiastră și cu tilc țlpuritură : „Laptele ii plin in bute /
Că și oile-o fost multe / Dar
fruntași mai mulți de-or fi / Pe
toți noi i-om tipuri".
Și noi la fel.

Croaziera
pe Borcea
Pregătită ca de sărbătoare,
nava „Feldioara" i-a primit, os
pitalieră, pentru o călătorie de
agrement pe Borcea, pe cei mai
virstnici locuitori ai Călărașiului. Pionierii municipiului i-au
intimpinat cu flori pe cei 150 de
pensionari, in semn de respect
pentru tinerețea sufletelor lor,
pentru anii pe care ii poartă cu
demnitate.
O croazieră devenită tradițio
nală, in fiecare primăvară, in
luna mai. Inițiativa aparține edi
lilor locali, ca un răspuns firesc
la... inițiativele pensionarilor,
care vin cu propuneri și pun
umărul, după puterile fiecăruia,
pentru ca an de an Călărașiul
să fie mai bine gospodărit, mai
frumos.
Și este !

I Frumoasa
I revedere
■
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Cepari-Argeș. O comună care
s-a transformat, pentru o zi de
primăvară, intr-un mare și de
neuitat amfiteatru al bucuriei.
Și-au dat intilnire aici fiii satu
lui care trăiesc și muncesc in
mai toate colțurile țării. O reve
dere emoționantă și plină de sa
tisfacție pentru împlinirile re
velatoare pe care le-au văzut și
despre care le-au vorbit rudele,
prietenii, cunoscuții. Cu toții
s-au prins intr-o imensă horă a
satului. Și cu toții au hotărît să
contribuie la inființarea unui
muzeu al comunei. Un muzeu
care va reuni numeroase expo
nate, inclusiv mărturii arheolo
gice descoperite aici și care atestă prezența unei așezări încă
din secolul al șaptelea înaintea
erei noastre.

Cine încolțește...
mistreții ?
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— Nu mai știm ce să ne facem
cu mistreții — ne spune cu nă
duf președintele Consiliului unic
agroindustrial Țaga, județul
Cluj, Gheorghe Mureșan.
— Dar cu ce vă supără colțoșii ?
— Ne-au prăpădit nu mai pu
țin de 300 de hectare cu porumb.
— Cum adică ?
— Adică 300 de hectare însă
mânțate cu porumb a trebuit să
le reinsămlnțăm tot cu porumb.
Mistreții au rimat pământul și
ne-au mincat boabele cu o dibă
cie diabolică. Degeaba am pus
oameni să stea la pindă, să aprindă făclii. Spuneți și dum
neavoastră : in aceste condiții,
n-ar trebui să ni se dea o au
torizație pentru a pune pușca
la ochi să le venim de hac ?
Ar trebui !
f" v

v
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Fara replica

I

Profesorul Virgil Mocanu pro
pune spre dezbatere cititorilor
ziarului „Dobrogea nouă" un caz
petrecut la o școală din Con
stanța!. Un elev din clasa a Vll-a
a stricat ușa clasei. Firesc, con
ducerea școlii l-a invitat pe ta
tăl acestuia să-i vadă isprava și
să repare ușa. După citeva zile
de refuz categoric, pină la urmă
tatăl a intrat in cancelarie cu o
falcă-n cer și cu alta-n pămint :
— Să repar eu ușa ? S-o repare cine a stricat-o !
— Copilul dv. a stricat-o.
— Copilul meu nu face așa
ceva
?va !
I
A fost chemat fiul acestuia,
ire a recunoscut — __
așa cum ii ■
care
spusese, dealtfel, și tatălui său
acasă — că el a stricat ușa. La
care tatăl a replicat ;
— E un prost, că dacă n-ar fi
prost n-ar recunoaște.
O replică fără... replică.

I

toare, de care depindeau independen
ța și progresul societății românești.
Constantin Stere, codirector al revis
tei (împreună cu Paul Bujor și apoi
cu I. Cantacuzino), personalitate fas
cinantă prin puterea elocinței și
adincimea convingerilor, cu un rol in
formularea democrației țărănești din
România, afirmă clar : „Cultura
specific românească se va afir
ma atunci cînd prin cultură, via
ță politică mai largă și ridicarea
economică țărănimea va căpăta in
stat valoarea socială proporțională cu
valoarea sa numerică, economică,
morală și națională". Poporanismul,
asimilat cu democratismul, este pro
pagat cu aceeași fervoare de Ibrăi
leanu în paginile revistei : „Noi sintem democrați și vom apăra demo
crația. Nici nu ne-ar ședea bine alt
fel : noi sintem oameni din popor.
Pe noi Revoluția franceză ne-a scos
din birlog. Noi nu sintem conți, mar
chizi și baroni deposedați de titluri
și avere, ca să insultăm democrația.
Fără Revoluția franceză, am fi bă
tuți încă la scară de boieri". Atenția
acordată țărănimii, clasa cea mai
numeroasă și asuprită în condițiile
insuficientei dezvoltări capitaliste
care va aduce pe scenă, în prim-plan,

75 de ani

de la apariția revistei
„Viața româneasca"
proletariatul industrial, este, tn fond,
o ilustrare a demofiliei și democra
ției celor de la „Viața românească",
în același timp, se cuvine să extin
dem convingerile democratice și asi
milarea profundă a democrației asu
pra însăși mișcării lîterar-artistice.
Prioritar era, anticipasem, principiul
valorii, indiferent de respectarea
strictă, aproximativă sau chiar de di
ferența de opțiuni tematice sau este
tice, după vechiul și sănătosul prin
cipiu după care „de gustibus non est
disputandum". Publicația urmează, in
fapt, principiul inițiat mai întii la
„Dacia literară", de către Kogâlniceanu, după care foaia se va con
stitui „din cele mai bune scrieri ori
ginale", dovedind „un repertoriu al
literaturei românești în carele, ca
într-o,oglindă, se vor vedea scriitori
moldoveni, munteni, ardeleni, bănă
țeni, bucovineni, fieștecarele cu ideile
sale, cu limba sa, cu tipul său".
„Convorbirile literare" merg mai
departe, statornicind, după formu
la lui Maiorescu, „principiul ade
vărului in toate producțiile spiritu
lui", în literatură, evident, acest
principiu identificindu-se cu „valoa
rea artistică". Ne amintim că poemul
„Epigonii", deși venea în contradic
ție cu convingerile conducerii redac
ționale, a apărut in fruntea revistei
pe criteriul, suveran la „Convorbiri",
al valorii. Gestul ni se pare,
la peste un secol de Ia producerea
lui, exemplar, mereu actual. La rîndul ei, „Viața românească", pe dea
supra grupărilor sau curentelor lite
rare, preia de la predecesoarele sale,
între care, apărută tot la Iași, amin
tim și revista „Contemporanul", cri
teriul axiologic, suprem în jude
cățile estetice. Apartenența la o
școală sau alta a unor scriitori n-a
constituit, pentru Ibrăileanu și cei
lalți redactori ai revistei, un motiv
de respingere a textelor oferite. Im
portantă era valoarea lor intrinsecă
și exprimarea. „sufletului românesc",
prin care devenim, pe plan spiritual,
egalii altor culturi : „Colaboratorii
noștri — scrie autorul „Spiritului
critic în cultura românească" — pro
zatori și poeți, ei fac parte din școli
fără să vrea. Unii sint romantici,
alții realiști, alții simboliști — toți,
mai mult sau mai puțin poporaniști,
pentru că au sufletul românesc... Bă
gați de seamă : în țara aceasta, sin
tem aproape singurii pentru care
toate școlile și curentele sint egale".
Cercetînd paginile revistei, se va
putea cu ușurință constata că aceste principii de veritabilă de

Pe urmele unei...
Pe raza comunei Ghimpați,
din județul Giurgiu, un om a
„__ fără viață, intr-un
fost găsit
șanț. Un accident de circulație
cu autor necunoscut. Făptașul,
laș, fugise de la locul cu prici
na. Miliția a intrat în alertă. Pe
hainele victimei au fost descope
rite o urmă de vopsea galbenă
și citeva cioburi de la lanterna
mașinii care-l lovise. Au început
imediat investigațiile. In numai
24 de ore a fost identificată ma
șina cu pricina. Făptașul : Radu
Spinu, de profesie tinichigiu la
I.T.B., care mai săvirșise două
infracțiuni ; conducea fără persub influența alcoolului.
mis
Rubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii
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mocrație literară s-au respectat, „Via
ța românească" acordînd, intr-adevăr,
ospitalitate unor scriitori veniți din
variate direcții și orientări literare,
cu structuri, gusturi și maniere artis
tice de atitea ori neconcordante, ofe
rind un peisaj literar divers, bogat,
reprezentativ pentru întreaga obște
scriitoricească, fără orgoliul și tenta
ția dictatului în cultură, fără preju
decăți și spirit de părtinire. în mod
firesc, cei legați structural de revis
tă : G. Ibrăileanu, Mihall Sadoveanu,
Calistrat Hogaș, Brătescu-Voinești,
Jean Bart, Demostene Botez, G. Topirceanu, I. I. Mironescu, Spiridon
Popescu, apoi Mihai Ralea sau G. Călinescu au scris cel mai mult in pa
ginile „Vieții românești" (ultimii doi
au venit la conducerea revistei după
1930). Dar deși s-au reproșat fixa
țiile conservatoare, tradiționalismul
și țărănismul intolerant, avem sur
priza, plăcută se înțelege, să consta
tăm că nu lipsesc din paginile revis
tei poeți și prozatori, cum ar fi Tudor
Arghezi, considerat un spirit „icono
clast", adept al „modernismului" ca și
Ion Minulescu ori Al. Philippide, și
ei corifei ai noilor maniere artistice.
Erau găzduiți, de asemenea, „semănătoriști" sau „luceferiști" ca Șt. O.
Iosif, D. Anghel, Octavian Goga, Ion
Agîrbiceanu ș.a., in ciuda polemici
lor, adeseori violente, dintre popora
niști și semănătoriști pe chestiuni de
doctrină literară. Spirit din cele mai
comprehensive, Garabet Ibrăileanu a
adunat în jurul său critici tineri, fără
prejudecata respectării riguroase a
ideilor emise de el. Acești critici,
provenind din direcții diferite, for
mați în Germania (Zarifopol, Vianu),
Franța (Ralea, Sebastian) ori Italia
(G. Călinescu), iar cei mai mulți for
mați in țară, au adus o contribuție
fundamentală la progresul literelor
românești tocmai prin spectacolul di
versității individuale, al personalită
ților concordante in scopul, suprem,
al ridicării calitative a creației lite
rare naționale. Dacă am întocmi un
repertoriu al unor opere capitale pu
blicate de revistă am constata că
numărul lor e considerabil. Să men
ționăm numai citeva : „Kir Ianulea"
de I. L. Caragiale, „Haia Sanis",
„Cîntecul amintirii", „Bordeenii" de
M. Sadoveanu, „în munții Neamțu
lui" de Calistrat Hogaș, „în lumea
dreptății" de Brătescu-Voinești, „La
Vulturi", „în drum spre păcat" de
Gala Galaction, „Fierarul Petrea",
„Fefeleaga", de Ion Agîrbiceanu,
„Datorii uitate" de Jean Bart etc.
Noua serie a revistei, după 1948,
devenită organ al Uniunii scriitori
lor, condusă, sticcesiv, de M. Ralea,
Demostene Botez, Șerban Cioculescu,
Radu Boureanu ș.a., cuprinde, de
asemenea, opere esențiale aparținînd
unor mari scriitori ca Tudor Arghezi.
Camil Petrescu, G. Călinescu, Al.
Philippide. Ion Marin Sadoveanu,
Mihai Beniuc, Zaharia Stancu, Eugen
Jebeleanu, Marin Preda, Eugen Bar
bu, Geo Dumitrescu, St. Aug. Doinaș,
Marin Sorescu, Nichita Stănescu,
Adrian Păunescu etc., a unor cri
tici și eseiști ca Perpeșsicius,
Șerban Cioculescu, Al. -Piru, Ov. S.
Crohmălniceanu, Cornel Regman ș.a.
Noile realități românești contempo
rane și-au aflat un spațiu generos in
noua serie a revistei a cărei strălu
cită tradiție se cuvine să fie un sti
mulent mereu viu, pilduitor, pentru
actualul colectiv redacțional. în acest
sens, nici un efort, pe viitor, nu este
de prisos. Dimpotrivă. Avem convin
gerea că, prin spiritul de obiectivi
tate, prin practicarea democrației li
terare, ceea ce a dus ia apariția în
paginile ei a atîtor capodopere de
artă și gindire românească, din pa
trimoniul peren al culturii noaștre
naționale, prin consecventa punere
în practică a generoaselor orientări
cuprinse în Mesajul ce i-a fost adresat în acest moment aniversar, re
vista „Viața românească", la fel ca
toate publicațiile noastre culturale,
va avea un rol activ în stimularea
și promovarea noii literaturi, a unei
literaturi de valoare, pe măsura aspi
rațiilor și trăirilor oamenilor de azi
și de milne ai țării.

Pompiliu MARCEA

Unități turistice ale cooperației de consum sătmărene
Pornind din Satu
în județul Satu
Mare spre Sighetu
Mare, zonă pitorească,
Matmației pe D.N. 19,
plină de atracție, coo
la km 42, lingă loca
perația de consum a
litatea Vama, in mij
construit și amenajat
citeva plăcute unități . locul Țării Oașului,
un drum lateral, as
unde turiștii se pot
faltat, duce la „Caba
ospăta și odihni. Ast
na Teilor — Valea Mă
fel, în orașul Tășnad,
riei" (din fotografie),
pe drumul național
amplasată într-o pă
Cărei — Marghita,
km 28, hotelul „Tran dure, oferind găzduire
in camere sau în că
silvania" dispune de
camere cu încălzire suțe camping.
în masivul Oaș, la
centrală și restaurant.
800 m altitudine, lin
Hanul „Vrajă viilor",
gă localitatea Huța
situat în viile orașu
Certez, in trecătoarea
lui Cărei, pe drumul
național spre Oradea, dintre Țara Oașului și
este o unitate de ca- . Maramureș se află
tegoria I, cu locuri de cabana „Simbra oilor",
cazare, restaurant, bar loc de popas original
și plăcut.
de zi.

DE ARTĂ ÎN NOUL TIMP AL ȚĂRII

OMAGIU PARTIDULUI

La editura „Cartea româ
nească" a apărut un masiv
volum jubiliar dedicat ani
versării a 60 de ani de cînd
a luat ființă Partidul Co
munist Român. Sînt însu
mate, în paginile sale, ver
suri, fragmente de proză,
scurte eseuri, transfigurind
in arta verbului mărturii
de profundă adeziune ale
scriitorilor din România la
întreaga operă a partidului
care făurește noua istorie
a țârii.
Din fiecare rind al celor
opt sute de pagini cîte în
sumează cele două volu
me omagiale izvorăște lu
mina unei arte care oglin
dește poliedric eferves
cența creatoare a unei
vieți noi și a unor perspec
tive integral umaniste. Cei
aproape trei sute de scrii
tori prezenți in actul de
devoțiune față de partid
care este această antologie
jubiliară consideră. în una
nimitatea lor, că omul, nu
numai constructor, ci și vi
sător îndrăzneț, este măsu
ra tuturor lucrurilor, tutu
ror înfăptuirilor.
Scriitorii României socia
liste și-au însușit organic
caracteristicile noului uma
nism românesc pe care îl

propune și-1 realizează par
tidul comuniștilor. Ei se con
sideră a fi, așa cum apare
și din fiecare pagină a an
tologiei jubiliare, germeni
vii, stimulatori ai unei noi,
strălucite epoci culturale,
păstrători credincioși ai ce
lor mai nobile tradiții ale
spiritualității poporului rorrfăn. Partidul Comunist
Român a preconizat și în
tărit totdeauna legătura cu
marile valori pe care le-a
creat trecutul, în lumina
nouă a concepției sale filo
zofice. Nici un scriitor nu
poate face abstracție de o
asemenea ideologie care îi
îngăduie înțelegerea struc
turală a realității, frămîntarea existențială a omului,
descoperirea fenomenologi
că, revelarea elementului
noului în viața și raportu
rile individuale și sociale.
Partidul le-a acordat scrii
torilor responsabilitatea in
tegrală a actului creator. în
care altă țară a lumii con
temporane a fost abolită
instituția cenzurii care a
putut mutila, și nu numai
in trecut, și nu numai ope
re, ci și oameni. Cum am
mai putut afirma și altă
dată, scriitorii români sint
conștienți de „șansa" pri
mordială de a fi contempo
rani cu o operă de creație
uriașă, la edificarea căreia
sînt. însumate toate ener
giile unui popor hotărît și
unitar. Ei au fost învestiți
de către partid cu înalta
misiune de a transfigura în
arta nemuritoare această
gigantică operă comună a
istoriei și a construcției.
Ideologia partidului ori
entează spre cunoașterea
structurală a, realității, spre
exprimarea totală a adevă
rului. Scriitorii nu umbresc
niciodată realitatea, dar nici
nu o fardează in culorile
trandafirii ale optimismu
lui declarativ. Ei servesc,
fără compromis și cu o de

voțiune intelectuală Inte
grală unei finalități uma
niste. Ei transcriu in pagi
nile operelor lor procesul
neîntrerupt creator din existența multiplă, dinamica
unei concordanțe care tin
de să se stabilească defini
tiv între etic, estetic și so
cial.
Sint însumați în paginile
Antologiei jubiliare, docu
ment al adeziunii față de
politica partidului a scrii
*
lorilor, reprezentanții în
tregului scris românesc, de
la tinărul talentat, debutant
de curînd, pină la maestrul
copleșit de trăire și de artă.
Dar toți acești creatori, aflați pe trepte biologice di
ferite, sub semnul înalt al
partidului, o singură gene
rație a spiritului, cu toată
complexa lor diversitate de
accente și stiluri, cu varie
tatea multiformă a perso
nalității lor. Prin eseuri și
articole, fragmente de ro
man, tablete sau poezii,
scriitorii dau expresie ade
ziunii lor la timpul socia
list ctitorit de comuniști.
Rindurile lor sînt tot atîtea
portrete, efigii de comu
niști : „Arzi, deci exiști 1
Ce vilvătăi. / ce rug superb
sint anii tăi ! Dac-ai pieri
și iar te-ai naște, / în acest
semn te voi cunoaște : / tre
cut prin flăcări, pur, subți
re / — și mistuit in omeni
re...", mărturii ale unui
lung drtim revoluționar :
„Ei îiu puteau să aleagă, /
ei trebuiau / să înainteze /
orice-ar fi fost să fie, / prin
aparenta placiditate a pie
trei, / prin noaptea fluidă
devenită deodată oțel, / prin
vijelia care-i prindea după
/ zidul mut / ca o haită
ce-și scutură perii-1 meta
lici. I ... Ei au învins. / Și
carapacea nopții sfărîmînd-o / ca pe un înveliș / de
piatră, ce zăvora / un astru
cu simburi de aur, / ne
spun : — Acum / e lumi

nă.- / Acum puteți să ale
geți". Este in tot mărturia
izbinzii și a bucuriei de
a înălța țării un chip nou :
„Victorii ale întregului po
por, I Ce luminos poem vă
poate spune ? / Cintâm par
tidul falnicul lui zbor, / Cintăm înalta lui înțelepciu
ne", sub călăuza înțeleaptă
a secretarului general :
,.E fiul țării care tot ce
face / E trai, să fie bun
pentru popor, / Dreptate-n
lume-ntre , popoare, pace. /
Aceasta ne e scris pe tri
color !“.
Președintele țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu,
i-a numit, cu o fericită ex
presie, pe scriitori „aju
toare de nădejde ale parti
dului". Acela care răspun
de de destinele României,
în atît de numeroasele sale
întîlniri cu oamenii scrisu
lui, a dat totdeauna o înal
tă apreciere literaturii, oa
menilor de cultură și artă,
cerîndu-le să fie martorii
credincioși ai vieții și isto
riei acestor timpuri, să oglindească in operele lor
măiestrite întreaga efer
vescență creatoare a patriei
socialiste. Scriitorii au pri
mit cu gratitudine acest în
demn umanist, iar înflori
rea literaturii românești a
prezentului este o demon
strație luminoasă a acestui
postulat cardinal. Iată de
ce, așa cum apare înscris
pe pagina de gardă a „An
tologiei" pe care o anunță
această însemnare : „Scrii
torii din Republica Socia
listă România consideră de
datoria lor să dedice acest
volum jubiliar Partidului
Comunist Român, secreta
rului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în semn
de statornică și respectuoa
să prețuire...".

Alexandru
BAJLAC1

DIMENSIUNILE PATRIOTICE
ALE POEZIEI

Tradiția poeziei noastre a
consfințit prin mari poeți
apartenența ei la viața
țării. O permanentă partici
pare la evenimente. înscrie
rea în fluxul marilor pre
ocupări ale națiunii i-au
configurat, de-a lungul
timpului, dimensiunile mi
litante și patriotice, specifi
ce pentru atitudinea activă
și mobilizatoare. Niciodată
dezmințită, această tradiție
s-a afirmat în zilele noas
tre cu o vigoare rar întilnită, adueînd în substanța
ei suflul timpului nostru,
chipul nou al patriei cu
oameni angajați intr-o uriașă construcție ; poezia a
devenit mai mult ca oricînd participantă la marele
efort de înălțare a omului,
de dezvoltare, intr-o nouă
perspectivă umanistă, a so
cietății noastre. Și, mai
mult ca oricînd, arta, poe
zia află in activitatea oa
menilor muncii, a comuniș
tilor spațiu fertil de înnoire
și afirmare. Aniversarea a
60 de ani de la inființarea
Partidului Comunist Român
a constituit și pentru poeți
un minunat prilej de a face
să vibreze sensibilitatea li
rică, adueînd prinosul lot
de recunoștință partidului.

înalta prețuire acordată
personalității
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. care, de
peste șaisprezece ani, con
duce destinele României
socialiste, conferă acestor
poezii o dimensiune aparte,
le face — prin bogăția și
căldura sentimentelor — să
exprime bucuria întregului
popor de a avea la cîrma
sa un atît de luminat și
clarvăzător cîrmaci.
Găzduite în paginile pu
blicațiilor, poeziile adunate
prin grija editurii „Eminescu“ în volumul „Cu țara
într-un glas" constituie un
omagiu de minte și suflet
adus comunistului, omului
de omenie, celui ce conduce
partidul și țara. Poeți cunoscuți ca Mihai Beniuc,
Virgil Teodorescu, Virgil
Carianopol, Victor Tulbure,
Violeta Zamfirescu. Al.
Raicu, Nicolae Dragoș. Haralambie Țugui sau mai ti
nerii Mara Nicoară, Lucian
Avramescu, Teofil Băiaj
Ion Crînguleanu, Florentin
Popescu. Corneliu Vadim
Tudor, Dan Rotaru și alții,
împreună cu poeți amatori
de cele mai diverse profe
sii, muncitori, țărani, inte
lectuali, elevi, ostași, ro
mâni, maghiari, germani
sau de alte naționalități, se
intilnesc în acest volum sub
semnul unic și inconfundabil al prețuirii și cinstirii
marelui bărbat al României
contemporane.
Diferite ca expresie artis
tică, purtînd amprenta sti
lului fiecărui autor în parte,
poeziile ce compun acest
florilegiu liric stabilesc o
comuniune cu un spațiu
uman și temporal mult
mai larg. Un poet dintr-un
colț de țară a surprins
lapidar această relație fun
damentală a zilelor noas
tre : „Români din munți și
din timpii / Din Botoșani
și Hunedoara, / Avem o
trinitate scumpă : Partidul

— Ceaușescu — Țara ! II
Partidul este scump indemn
/ In munca sfintă pe pă
mint, / Iar Ceaușescu, farul
nostru, / ne luminează vii
torul, / în pace și prin
munca noastră / Slăvit va
fi conducătorul! / Iar țara
e a tuturora, / Mamă la toți
cei ce muncesc, / Slăvită ea
va fi de-a pururi, / De tot
pămintul românesc". „Celui
mai bun din ai patriei fii",
„Stegar al libertății", „Cti
torului de frumusețe" pen
tru eterna Românie, îi sînt
dedicate vibrante versuri de
cinstire, care vin din adine,
de Ia acel „popor de mun
citori, de seculari țărani",
zămislitorii noului destin al
țării. Intilnire fericită, de
oarece o nobilă deviză cere
„la noii ani ai țării, om
nou și pe măsură", „ales
intre aleși, e una cu po
porul, / E demnitatea țării,
ne e simbol și steag I
Cuvintul Lui solie-i și pact
cu viitorul — El, fruntea
României urcată nalt prin
veac".
Personaj-simbol al con
temporaneității, de numele
și fapta sa se leagă deopo
trivă neatirnarea și gloria,
munca și strădania spre
mai bine, unitatea și încre
derea. Poeziile captează
„imaginea deplină" a unui
erou național și popular,
„urmașul lui Burebista, al
tuturor Voievozilor și /
realizatorul visurilor aces
tui popor atît de încercat",
„Om bun și drept, / Fiu
al acestui pămint"... „Un
om al nostru al tuturor, /
Al faptei vitejești / Deschi
zător de drumuri noi / Pe
aceste plaiuri strămoșești".
Sînt puse în lumină cu
deosebită vigoare vizionarismul revoluționar : „Cti
toria aceasta ca o coroană
solară / Pe care mereu o
gindești pentru noi / Și pe
care cu atita răbdare și

trudă I O inalți ca pe o
columnă din timp de eroi /
Ctitoria aceasta ca un trup
luminos / pe care o ridici,
sub zodie rară / Tu arhi
tectul zilei care vine !
Ce-nalți cu fapta sub bolta
stelară / Ctitoria aceasta
peste Arcul Carpați / Ctito
ria aceasta străpunsă de
Dunărea clară / tu arhi
tectul zilei care vine /
O-nalți cu mintea și cu
brațul / Sub numele sacru
de Țară" ; înaltele virtuți
morale și sufletești : „E
Ceaușescu omul clădit din
omenie I cuvintul lui e pace
și cinste pe pămint. / El cel
dinții, cu ochii sărută Tri
colorul / iubirea lui de țară
stă-n fapte și-n cuvint".
Poezia captează sentimentul
tonic al încrederii, convin
gerea — devenită forță in
terioară — în calea ce-o
urmăm : „Sintem in casa
inimii noastre, / Sintem in
casa curată a sărbătorii... /
în patria noastră sintem cu
sufletul plin de cuvintele /
De sărbătoare la sărbă
toarea eroului // Se face un
cerc larg această sărbăto
rească zi, I Sferă de urale
se face, stea in lumina
ochilor, 1 Suris care se vede
și se simte și se gindește
mereu, / Cu toată atenția
patria iubirii noastre îl îm
presoară / Albă ca o cupă
din zăpada necesară...". Fi
resc, cald, în deplină îm
brățișare conștientă a Infi
nitului evantai de semnifi
cații a marelui eveniment
sărbătoresc, poeziile acestei
cărți se constituie într-o
vastă și înaltă urare, o
urare strămoșească : „La
mulți ani cu cinste, dragos
te, mîndrie, I Fii in cintul
nostru simbol tuturor, /
Du-ne înainte inima de flă
cări, / Veghe pentru Țară
și acest popor I".

Emil VASILESCU
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împlinirea a 75 de ani de la apariția primului număr al revistei
„Viața românească", revistă care s-a
ilustrat prin contribuția sa presti
gioasă la promovarea unei literaturi
de valoare, a unor scriitori de pres,tigiu, prin militantismul său ferm
pentru progresul general al țării,
pentru izbînda idealurilor de drep
tate și libertate, promovînd o lite
ratură cu un pronunțat caracter so
cial și național, s-a constituit, prin
manifestările ce au marcat aniver
sarea a trei sferturi de veac de existență, într-o veritabilă sărbătoare
a culturii românești. Conferirea or
dinului „Meritul cultural" clasa I
pentFu contribuția adusă de revistă
la afirmarea și dezvoltarea artei și
literaturii românești, la înfăptuirea
politicii culturale a partidului și sta
tului nostru, Mesajul tovarășului
Nicolae Ceaușescu adresat revistei
„Viața românească" au aflat, firesc,
un legitim ecou in toate conștiințe
le scriitoricești, care au văzut in acestea încă un exemplu al Însemnă
tății și prețuirii pe care partidul,
secretarul general al partidului le
acordă oamenilor de cultură și artă,
rolului lor în afirmarea și consoli
darea Idealurilor umanist-revoluționare, socialiste, cărora le dedică energiile și talentul toți fiii patriei.
Cuvintele, ideile gravate în Mesaj
constituie, deopotrivă, un Îndemn ge
neros atît pentru revista sărbătorită,
cit și pentru toți oamenii de lite
ratură ai țării. „în Întreaga sa ac
tivitate — se spune în Mesajul adresat „Vieții românești" — revista
trebuie să pornească de Ia necesita
tea de a servi cu abnegație și devo
tament țelurile nobile ale partidului
nostru comunist, ale poporului român
in lupta pentru transformarea revo
luționară a societății, de a promova
o literatură militantă, care să Însu
flețească oamenii muncii în măreața
operă creatoare pe care o edifică în
România, să le înflăcăreze sufletele
pentru marile idealuri ale iubirii de
țară, ale păcii și înțelegerii. între po
poare, ale socialismului și comunis
mului.
La aniversarea revistei „Viața ro
mânească" adresez tuturor creatori
lor de artă și cultură din patria noas
tră urarea de a făuri noi opere care,
prin mesajul lor, prin strălucirea lor
artistică, să contribuie la înnobilarea
morală a oamenilor, la cultivarea de
votamentului față de idealurile înflo
ririi patriei noastre libere și inde
pendente, ale fericirii poporului ro
mân, ale comunismului — visul de
aur al intregii omeniri".
Aceste manifestări aniversare —
mărturii ale prețuirii de care se
bucură din partea partidului și sta
tului nostru, a președintelui țării
creația literară și artistică, activita
tea presei de cultură, expresie a aprecierii rolului lor în opera de for
mare a omului nou, de afirmare a
spiritului revoluționar și unei veri
tabile conștiințe civice — prilejuite
de împlinirea, de curînd, a 75 de ani
de la apariția, la Iași, a „Vieții ro
mânești", sint tot atîtea nobile în
demnuri la formularea unor reflec
ții utile, credem, privitoare la ferti
litatea climatului de comprehensiune
literară, de credință adîncă în
singurul criteriu sănătos in ma
terie de judecată literară, și care
nu poate fi altul d< cit cel axiologic.
Avînd un program estetic ferm, promovind critica „de direcție", altfel
spus evitînd ipostaza umilă de a se
situa in urma fenomenului viu al
creației, contemplîndu-I ori admonestindu-1, după împrejurări, publi
cația ieșeană (transferată din 1930 la
București) a înțeles să nu-și trans
forme doctrina in dogmă, ci s-o fo
losească drept un ferment și un în
dreptar general, fără de care orice
mișcare artistică se poate rătăci in
meandrele modei ori ale rutinei. în
ce constă „fermentul", nucleul ideo
logic generator al doctrinei „Vieții
românești", cunoscut sub numele de
poporanism, se știe : o literatură și
o artă specific naționale, inspirate
mai ales din viața țărănimii, clasa
socială majoritară (atunci), avind
avantajul în primul rînd de ordin
etic, de a fi clasa cea mai producă
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Idei valoroase, soluții operative de realizare
Viața a confirmat din plin utilita
tea și importanța „Tribunei demo
crației" — for care și-a precizat cu
claritate locul în practica socială, în
relațiile dintre instituțiile de stat și
cetățeni, inscriindu-se printre orga
nismele democratice de cea mai lar
gă audiență.
Discutind despre experiența ciștigată pe acest tărim cu tovarășa Floa
rea Bîrlă, președinta Consiliului mu
nicipal Brașov al F.D.U.S., interlo
cutoarea a subliniat dintru început
însemnătatea asigurării unui cadru
adecvat de organizare a acestor adunări publice. Ținute inițial pe o
arondare mai largă, s-a ajuns repe
de la concluzia că. pe asemenea zo
ne întinse, încărcătura de probleme
era extrem de mare și de diversă.
In consecință, era mai greu de reți
nut și urmărit, qeea ce diminua efi
ciența acțiunilor. S-a renunțat deci
la acest mod de organizare în fa
voarea cuprinderii unor zone mai
restrinse, aflate în jurul marilor
platforme industriale. De pildă, in
tr-unui din cele mai întinse perime
tre, acela al întreprinderii de auto
camioane, avind in vedere o anumi
tă problematică specifică, s-au ținut
trei „Tribune", în cartierele Noua,
Steagul roșu vechi și Steagul roșu
cinci.
Concepute nu doar ca adunări pu

blice de informare reciprocă instituție-cetățean, ci, in măsură mereu mai
mare, ca puncte de pornire spre ac
țiuni concrete imediate, s-a modifi
cat pe parcurs și participarea repre
zentanților forurilor locale : cadrelor
de conducere din sectoarele de ser
vire — a căror prezență este obliga
torie — li s-au alăturat și altele,
dintre cele care lucrează direct cu
publicul. Citeva exemple. La mani
festările „Tribunei democrației" ți
nute in perioada de iarnă, organiza
torii l-au invitat și pe șeful secto
rului care răspunde de buna func
ționare a centralelor termice ; pen
tru că în unele cartiere cetățenii au
semnalat deficiențe in alimentarea cu
apă a unor locuințe, șeful secției res
pective a fost chemat să-l însoțeas
că, la mai multe adunări, pe direc
torul Exploatării de gospodărie co
munală, după cum directorul sau inginerul-șef al întreprinderii de
transporturi este îndeobște însoțit de
șeful autobază de transport în co
mun care servește zona unde are
Ioc „Tribuna" In felul acesta, măsu
rile de redresare sint încredințate pe
loc celor direct răspunzători de în
făptuirea lor.
în experiența brașoveană se în
scrie și prezența obligatorie la „Tri
bune" a deputaților în consiliul
popular. Este o cale directă de cu

noaștere a problemelor formulate de
cetățeni, dar nu numai atît. Atunci
cînd nu se poate da sugestiilor răs
puns pe loc sau la adunarea urmă
toare, ori cînd nu e satisfăcătoare
calea răspunsului scris, adresat celor
interesați, consiliul F.D.U.S. îi infor
mează pe cetățeni cu ajutorul depu
taților.
Am insistat mai mult asupra
acestor laturi organizatorice, întru-

democrației" ne ajută să delimi
tăm mai exact cerințele actuale de
cele mai de perspectivă. Ca activiști
cu răspundere pentru deciziile ope
rative, putem să stabilim mai bine
prioritățile, în funcție de nevoile rea
le ale oamenilor, și, în același timp,
să știm pe ce forțe cetățenești con
tăm. Oamenii vin în intîmpinarea
unor realizări cu un considerabil
aport de gîndire, dar și cu dorința

Din experiența Consiliului
municipal Brașov al F. D. U. S.
cît ele sînt importante pentru con
ținutul ideilor formulate la „Tribu
ne", pentru stimularea unor propu
neri de valoare, realiste și construc
tive, din partea cetățenilor, pentru
cristalizarea viziunii de ansamblu a
municipalității asupra unor proble
me de cel mai larg interes.
In legătură cu acest aspect de deo
sebită însemnătate, tovarășul inginer
loan Băjenaru, prim-vicepreședinte
al comitetului executiv al consiliului
popular municipal, ne spunea : „Par
ticiparea activă a cetățenilor la
dezbaterile în cadrul „Tribunei

de muncă efectivă. Cerințe sînt des
tule intr-un oraș cum este Brașovul,
care este una din cele mai puternice
citadele industriale ale țării și se
dezvoltă intr-un ritm rapid".
Iată, bunăoară, ce a reținut muni
cipalitatea, în consens deplin cu ce
tățenii, ca principale obiective de ac
tualitate confirmate la „Tribuna de
mocrației" : anul acesta se va rezol
va pe deplin o problemă vitală —
alimentarea cu apă a ultimelor străzi,
respectiv din cartierele Noua, Cefe
riștilor și Schei. Totodată, se va asi
gura canalizarea (care 6e apropie și

ea de încheierea rețelei) pe aproxi
mativ 15 străzi. S-a stabilit un plan
de reparații în valoare de peste 3
milioane lei la imobilele din vechiul
centru al orașului și se urmărește
îndeaproape realizarea programului
de întreținere și reparare a imobile
lor proprietate de stat. Se lucrează
la modernizarea unor străzi. Cit pri
vește perspectiva întregului cincinal,
se fructifică tot ceea ce a rezultat
din propunerile cetățenești : sint pre
văzute lucrări de sistematizare și do
tare a cartierelor noi — Steagul roșu
5 A, Bartolomeu Nord, Ceferiștilor,
se diversifică rețeaua serviciilor ce
rute de populație (spălătorii chimice,
ateliere pentru reparații de uz cas
nic în zona centrală și în cartiere).
Se vor amenaja noi creșe și grădinițe
de copii, se va îmbunătăți asistența
medicală in specialități ca reumato
logia și stomatologia.
...Cartierul Noua, cartier muncito
resc, unde a avut loc una din cele
mai semnificative dezvoltări urbanis
tice din municipiu. Stăm de vorbă
cu deputata Rodica Măciucă. „La ac
țiunile «Tribuna democrației» se dis
cută foarte realist, foarte deschis-despre ce se poate face și cînd, dar mai
ales cum. S-a dezvoltat un spirit uou,
de răspundere colectivă — și acesta
este poate unul din cîștigurile moral-

politice și sociale cele mai importan
te. Oamenii sînt întreprinzători, do
ritori să acționeze și muncesc din
toată inima, știind că este în interesul
lbr".
Citeva cifre vin în sprijinul aces
tor afirmații. Pe circa 35 de hectare
din perimetrul orașului s-au întins
adevărate „covoare" cu straturi de le
gume. S-au realizat apoi noi zone de
agrement, spații de joacă pentru co
pii, a fost terminată amenajarea par
cului central „Gheorghe Dima".
— Tocmai pentru că se discută șl se
acționează cu atîta spirit de răspun
dere, cu înțelegere față de greutățile
pe care le mai avem — arăta, în în
cheierea investigației noastre, pre
ședinta consiliului municipal al
F.D.U.S. — concluziile pe care le des
prindem permanent se materializează
in efortul nostru, al tuturor, de
a acționa în așa fel ca soluționăriie
să nu treneze, să fie cit mai opera
tive, iar această confruntare vie, di
rectă cu masele, în spiritul celei mai
largi democrații, să-și dea cît mai
deplin roadele, să ajute ca viața oa
menilor să se desfășoare la un nivel
superior de confort și civilizație, să
fie mai frumoasă, mai bogată în îm
pliniri.

Maria BABO1AN
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Excelenței Sale general de armată KENAN EVREN

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Șeful statului,
Președintele Consiliului Securității Naționale
și al Statului Major General al Republicii Turcia

Președintele Republicii Socialiste România

ANKARA

Centenarul nașterii lui Kemal Mustafa Atatiirk, primul președinte al
Republicii Turcia, îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa dumneavoastră
și poporului turc prieten cele mai bune urări de succes și prosperitate.
Fondatorul Republicii Turcia, Kemal Ataturk, a inițiat și a înfăptuit pro
cesul de modernizare a țării, s-a pronunțat pentru o politică de pace și
independență națională, a militat și a acționat pentru dezvoltarea relațiilor
de prietenie, bună vecinătate și colaborare dintre țările și popoarele noastre.
Sînt încredințat că, în spiritul legăturilor de prietenie și colaborare din
tre popoarele român și turc, amplificarea și diversificarea continuă a rapor
turilor dintre România și Turcia vor deschide noi perspective cooperării din
tre țările noastre, spre binele lor reciproc, in intere'sul păcii, independenței
și colaborării în Balcani, în Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
,
•
Ne face o deosebită plăcere să transmitem cele mai frățești salutări și
felicitări conducerii și membrilor Partidului Comunist Român cu ocazia celei
de-a 60-a aniversări a întemeierii partidului.
Congresul Partidului Socialist din mai 1921, care a luat hotărîrea trans
formării partidului în Partidul Comunist Român, a constituit un moment
istoric, întrucit istoria României moderne a fost rezultatul muncii și luptei
Partidului Comunist.
Marea luptă împotriva ocupației naziste a avut loc sub conducerea parti
dului — se arată în telegramă, relevîndu-se, în continuare, că din inițiativa
Partidului Comunist Român, căruia i s-au alăturat alte partide și forțe
politice, a fost format Frontul Național Democratic.
Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 1945 a trasat
direcțiile reconstrucției economice a țării, calea progresului material și trans
formărilor social-economice, care au făcut posibilă proclamarea, în 1965, a
Republicii Socialiste România.
Pe plan internațional, Partidul Comunist Român s-a afirmat tot mai mult
ca apărător al independenței naționale și suveranității, al neamestecului in
treburile interne, al unei largi cooperări și relații prietenești între națiuni.
Partidul Socialist de Stingă și multe alte partide consideră că România,
Partidul Comunist Român au adus în acest fel contribuții majore la cauza
păcii.
Prin politica sa consacrată independenței și păcii, Partidul Comunist
Român a contribuit considerabil la întărirea încrederii in politica socialistă,
constituind o sursă de inspirație pentru socialiștii și comuniștii din toată
lumea.
Partidul Socialist de Stînga din Norvegia acordă o înaltă apreciere rela
țiilor deschise și frățești pe care le întreține cu partidul dumneavoastră.
Sperăm că aceste relații se vor dezvolta în continuare, ținînd seama că in
actuala situație primejdioasă din Europa și din întreaga lume se simte nevoia
crescîndă a unor eforturi viguroase și conjugate ale tuturor forțelor, progre
siste, care iubesc, într-adevăr, pacea.
Urăm partidului dumneavoastră noi succese în viitor în continuarea tra
diției celor 60 de ani de promovare a intereselor poporului muncitor, în
ridicarea pe noi culmi a socialismului și democrației și continuarea politicii
externe independente.
Dorindu-vă o aniversare fericită, vă adresăm salutări frățești din partea
Partidului Socialist de Stînga,

BERGE FURRE
Președintele Partidului Socialist
de Stînga din Norvegia

CHRISTOPHER FURST
Președinte al Comisiei Internaționale

r

Vă rog să primiți mulțumirile mele sincere pentru felicitările și bunele
urări pe care Excelența Voastră a avut amabilitatea să mi le adreseze cu
ocazia Zilei naționale a Norvegiei.

OLAV
Regele Norvegiei

Cronica

zilei

Marți, tovarășul Virgil Trofin, viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, a primit pe Berthold Beitz, pre
ședintele firmei „Krupp" din R.F.
Germania, și pe S. Scheider, preșe
dintele Consiliului de administrație
al firmei, care au făcut o vizită în
țara noastră.
y
în cadrul întrevederii au fost dis
cutate aspecte privind inițierea de
noi acțiuni menite să ducă la dez
voltarea cooperării dintre întreprin
derile românești de specialitate și
firma „Krupp" în domeniul indus
triei extractive, îndeosebi a cărbu
nelui.
Au participat Ion Popescu și Ale
xandru Toader, adjuncți ai ministru
lui minelor, petrolului și geologiei.

Delegația Adunării Naționale a
Reprezentanților Populari a R. P.
Chineze, condusă de Yang Shangkun,
membru al C.C. al P.C. Chinez, vice
președinte și secretar general al Co
mitetului Permanent al Adunării Na
ționale, care se află în țara noastră
Ia invitația Marii Adunări Naționale,
a sosit marți la Timișoara.
Parlamentarii chinezi au avut o
întrevedere cu Petre Dănică, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.CIR., primsecretar al Comitetului județean de
partid Timiș, președintele consiliului
popular județean.
Cu acest prilej, oaspeții chinezi au
fost informați despre realizările oa
menilor muncii timișeni pe linia în
făptuirii politicii Partidului Comunist
Român de dezvoltare economicosocială a județului și despre preocu
pările organelor locale pentru trans
punerea in viață a sarcinilor ce le
revin în noul cincinal.
Membrii delegației au vizitat în
treprinderile „Electrotimiș" și de
aparate electrice de măsurat din Ti
mișoara, precum și Combinatul pen
tru producerea și industrializarea
cărnii de porc Timiș.
Președintele consiliului popular
județean a oferit un dineu în onoarea
oaspeților chinezi.
în timpul vizitei la Timișoara, de
legația chipeză a fost însoțită de
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al
Marii Adunări Naționale.
Au fost prezenți Chen Shuliang,
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.
**
Cu prilejul centenarului nașterii
lui Kemal Atatiirk, primul președin
te și fondator al Republicii Turcia,
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Nahit Ozgiir, a oferit marți
seara un cocteil.
Au fost prezenți reprezentanți ai
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, ziariști.

în cursul dimineții, oaspeții au vi
zitat întreprinderea de mașini grele
din Capitală.
★

Tovarășul Virgil Trofin, viceprimministru, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, a primit, marți dupăamiază, pe Jorge Digz Serrano, pre
ședinte, director general al compa
niei mexicane de stat „Petroleos
Mexicanos" — Pemex, care face o
vizită în țara noastră.
Au fost analizate posibilitățile și
căile concrete de cooperare reciproc
avantajoasă intre organizațiile româ
nești de specialitate și compania de
stat Pemex in domeniul prospectării
și exploatării petrolului și gazelor.

în aceeași zi, oaspetele a avut o
întrevedere cu tovarășul Gheorghe
Caranfil, ministrul industriei chimice.
Cu această ocazie au fost abordate
unele probleme privind cooperarea
în domeniul petrochimiei intre uni
tățile de profil din cele două țări.
La discuții au participat tovarășii
Mihail Florescu, ministru secretar de
stat la Consiliul Național pentru
Știință și Tehnologie, Gheorghe
Vlad și Ion Popescu, adjuncți ai mi
nistrului minelor, petrolului și geolo
giei.
A fost prezent Moises Torres Ser
rano, însărcinat cu afaceri ad-interim
al Statelor Unite Mexicane la Bucu
rești.
★

Tovarășul Cornel Onescu, președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R.,
s-a întilnit marți cu secretarul ge
neral al Congresului Sindicatelor din
Zimbabwe, Albert Mugabe, care, la
invitația Consiliului Central al
U.G.S.R., face o vizită în țara noastră.
Cu prilejul întilnirii s-a efectuat
un schimb de informații privind pre
ocupările și activitatea oamenilor
muncii și sindicatelor din cele două
țări. De ambele părți s-a exprimat
satisfacția pentru bunele relații exis
tente între Republica Socialistă
România și Zimbabwe, între sindi
catele din cele două țări, precum și
dorința dezvoltării în continuare a
acestor relații.

—COTIDIAN.
Relatări ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii"
■ Un nou tip de locomotivă de
1 100 CP a fost construit la între
prinderea „23 August" din Bucu
rești. Ea este destinată remorcării
trenurilor de călători șl marfă, pre
cum și executării unor manevre in
stațiile de triere a materialului ru
lant.
■ Produsele cu emblema între
prinderii de confecții Birlad, îndeo
sebi cămășile pentru adulți și copii,
sînt deopotrivă apreciate și solici
tate. Dovadă, cerințele tot mai mari
și din partea partenerilor de peste
hotare.
■ La complexul de agrement
Someș din Satu Mare, devenit tot
mai apreciat pentru băile sale ter
male, a fost pusă in funcțiune pri
ma pompă românească de mare
adîncime fabricată la întreprinde
rea de pompe din Capitală. Bene
ficiarii susțin că, deși pompa e de
adîncime, performanțele sale sînt
la înălțime I
■ Deunăzi, la unul din chioșcu
rile „Agrosem" din piața munici
piului Călărași, castraveții de seră
se vindeau numai cu garoafe. Nu
sintem împotriva florilor. Dimpotri
vă I Dar castraveții — cu castrave
ții, florile - cu florile...
■ La Întreprinderea de prelucra
re a maselor plastice din lași se
confecționează și recondiționează
750 de repere și matrițe. Pînă acum,
toate acestea se aduceau din
import.
■ La „Electrometal" din Timișoara
a intrat în fabricație de serie o
modernă rulotă pe două roți atașabilă autoturismelor „Dacia 1300".
Ea dispune de 4 locuri de dormit,
frigider, aragaz tip turist, instalații
electrice și de apă. In curînd, vor
fl livrate comerțului, pentru amato
rii de turism, primele rulote, lată o
treabă... ca pe roate.
■ Fișici este o localitate balnea
ră in județul Buzău, ale cărei ape
minerale au proprietăți asemenea
celor de la Techirghiol și Buziaș,
iar amenajările moderne și funcțio
nale își așteaptă oaspeții. O să-i
aștepte însă mult și bine dacă nu
se repară drumul, plin de hirtoape,

• AUTOMOBILUL VII
TORULUI va fi mai silen
țios, va proteja mai bine atît
pietonii cit și călătorii șl, de
sigur, va consuma mai puțin
carburant. Specialiștii mai mul
tor institute tehnice din R.F.G.
au pus la punct un proto
tip care reunește parametri
de felul celor amintiți mai
sus, realizabili de pe acum, sub
aspect tehnologic. „Uni-Car",
cum a fost denumit automobilul,
atinge o viteză de 170 km/h și,
in ciuda greutății sale relativ
ridicate, de 1 250 kg, și a schim
bătorului de viteză automat, are
un consum de numai 6,7 litri
motorină la suta de kilometri;
el garantează șanse de supra
viețuire pietonilor, in caz de
ciocniri la 45 km/h și este foar

pe care nici cursa prevăzută în
„Mersul autobuzelor" nu se încu
metă să-l străbată.
■ Consiliul județean Sălaj al
sindicatelor, împreună cu comitetul
județean U.T.C., a organizat o ex
poziție de creație tehnico-științifică.
Ea oglindește efortul muncitorilor,
inginerilor și tehnicienilor în găsirea
de noi soluții tehnice cu eficiență
economică sporită.
■ O nouă poartă de intrare în
municipiul Pitești s-a modernizat și
înfrumusețat. Este vorba de intrarea
Mărăcineni, unde se întretaie căile
rutiere spre și dinspre Brașov, Cîmpulung și București. Tot aici s-a dat
în folosință un al doilea pod peste
rîul Argeș.
■ Un colectiv de ingineri și teh
nicieni de la preparația cărbunelui
din Petrila a realizat un cîntar elec
tronic. El asigură cîntărirea automată
a cărbunelui extras din abataje, cu
mare precizie. Tot cu mare precizie
ni s-a spus că el va fi introdus și
la celelalte mine din Valea Jiului.
■ Prin conceperea și realizarea
de către specialiștii întreprinderii de
sticlărie și faianță Sighișoara a
mașinilor de decorare prin pulveri
zare s-a trecut de la producția
faianței „în alb" la aceea ornată,
de mare frumusețe.
■ Un colectiv de specialiști de la
S.M.A. Beliu, județul Arad, a reali
zat o ingenioasă instalație pentru
producerea biogazului, care va fi
folosită la încălzirea atelierelor.
Totodată, reziduurile rezultate sînt
folosite ca un excelent fertilizant.
Doi iepuri dintr-un foc I
■ Filiala din Cluj-Napoca a Aso
ciației române de marketing a or
ganizat o testare a preferințelor
publicului consumator pentru dife
rite bunuri de larg consum realiza
te de întreprinderi din industria
ușoară din materiale secundare re
cuperabile. Pe baza concluziilor
desprinse din expozițiile cu vinzare,
unitățile clujene au livrat pentru
piață o gamă largă de produse de
mare interes cetățenesc.

★

Tovarășul Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, a primit, marți, pe Edward
Lumley, ministru de stat pentru co
merț al Canadei.
Cu acest prilej, au fost abordate
aspecte privind amplificarea coope
rării economice și a colaborării tehnico-științifice în domeniul produc
ției agricole, precum și dezvoltarea
schimburilor de produse agroalimentare dintre cele două ministere.
La întrevedere a luat parte Peter
McLaren Roberts, ambasadorul Ca
nadei la București.

La București a fost semnat, marți,
Acordul pe termen lung între Guver
nul Republicii Socialiste România și
Guvernul Canadei privind promova
rea și dezvoltarea cooperării econo
mice și industriale. Documentul re
levă dorința ambelor părți de a-și
concentra eforturile în direcția fa
cilitării, creșterii și diversificării
schimburilor comerciale și a dezvol
tării cooperării economice și indus
triale între firme, întreprinderi și
organizații economice din cele două
țări, în special în construcția de ma
șini, electrotehnică, electronică, agri
cultură și în alte domenii de interes
reciproc, atît pe plan bilateral, cit
și pe terțe piețe.
Acordul a fost semnat de Alexan
dru Mărgăritescu, ministru secretar
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale, și Edward Lumley, minis
tru de stat pentru comerț al Cana
dei.

★

Marți s-a încheiat la Academia
„Ștefan Gheorghiu", Centrul Interna
țional CEPECA, seminarul pe tema :
„Conducerea transportului urban",
organizat în colaborare cu Organiza
ția Arabă de Științe Administrative.
Seminarul, la care au participat ca
dre de conducere și specialiști din 15
state arabe, a constituit încă un pri
lej de afirmare a prieteniei și coope
rării dintre România și țările arabe.
în cuvintul lor, participanții și-au
manifestat satisfacția pentru prilejul
ce li s-a oferit de a cunoaște expe
riența României în domeniul trans
portului urban și au adresat mulțu
miri guvernului român pentru condi
țiile create, apreciind atmosfera de
lucru, prietenească în care s-au des
fășurat lucrările seminarului.
(Agerpres)

Duminică 24 mai

TRAGERE LOTO 2
Administrația de Stat LotoPronosport organizează dumini
că 24 mai a.c. o nouă tragere
Loto 2, după aceeași formulă
tehnică avantajoasă, care prile
juiește ciștiguri în autoturisme
și bani unui număr tot mai
mare de participanți. Se reamin
tește că un bilet costă 10 lei și
poate fi completat cu o variantă

te silențios. Aceasta se datorește materialului special cu care
este îmbrăcată caroseria și cate
reduce cu 40 la sută rezistența
aerodinamică a motorului turbo-dieseî cu injectare directă de
carburant.

nii trec in noua stare cristalină.
După părerea cercetătorilor in
stitutului din Harkov, aplicarea
acestei descoperiri va permite
progrese importante in diverse
domenii ale științei șl tehnicii.

• O NOUĂ STARE A
MATERIEI. Cercetătorii Insti

• ANIMALELE Șl INFRASUNETELE. Se ștle că
animalele pot „auzi" mai bine

tutului fizico-tehnic pentru tem
peraturi scăzute al Academiei
de Științe a Ucrainei, din Har
kov, au descoperit o nouă sta
re a materiei in care electronii
formează o rețea cristalină. Sub
acțiunea unui cimp electric,
electronii se string la suprafața
heliului lichid. Pe măsură ce
temperatura scade mai jos de
—273 grade C (zero absolut fiind
egal cu —273,15 grade) electro

★

Marți dimineață a avut loc în Ca. pitală un simpozion consacrat cen
tenarului nașterii lui Kemal Atatiirk,
primul președinte și fondatorul Re
publicii Turcia, organizat de Asocia
ția de Drept Internațional șl Rela
ții Internaționale — A.D.I.R.I. și Co
misia Națională a Republicii Socia
liste România pentru UNESCO.
în cuvîntul de deschidere, ' acad,
prof. Emil Condurachi, secretar
al Asociației Internaționale de
Studii Sud-Est Europene, a subliniat
faptul că marile transformări produ
se în anii care au trecut de la în
temeierea republicii, al cărui promo
tor a fost Kemal Atatiirk, au creat
premisele plasării Turciei moderne
în traiectoria progresului contempo
ran.
Figura marelui om de stat și con
ducător al Turciei moderne, fiu de
seamă al poporului turc, a fost evocată de Ismail Arar, fost ministru
al culturii al Turciei. în expunerea
sa „Concepția lui Kemal Atatiirk re
feritoare la istorie și felul cum este
reflectată istoria Turciei în istorio
grafia universală".
în cadrul simpozionului au mai
prezentat comunicări prof. dr. Grigore Geamănu, vicepreședinte al
A.D.I.R.I., lector universitar Mihai
Maxim, de la Facultatea de istorie
a Universității București, Mustafa Aii
Mehmed, cercetător la Institutul de
studii sud-est europene, și dr. Cris
tian Popișteanu, redactor-șef al re
vistei „Magazin istoric".
Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, pro
fesori universitari, cercetători știin
țifici, studențiNziariști.
Au fost prezenți Nahit Ozgiir, am
basadorul Republicii Turcia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

decît omul frecvențele înalte.
Oameni de știință americani de
la Universitatea Kansas și de la
grădina zoologică „Independen
ce" și-au propus să răspundă la
întrebarea dacă ele percep și
sunetele cu frecvențe joase mai
bine decît omul. Ei au ajuns la
concluzia că ar exista o rela
ție directă între dimensiunile
craniului și capacitatea de a
percepe tonuri joase. Volumul

achitată sută Ia sută sau cu pa
tru variante achitate in cotă de
25 Ia sută ; indiferent de cota
jucată, fiecare bilet are drept de
ciștiguri la toate cele trei ex
trageri a cîte patru numere, însumind 12 numere din totalul de
75. Agențiile Loto-Pronosport
continuă vînzarea biletelor pină
simbătă 23 mai inclusiv.

Consfătuire pe tema
extinderii realizărilor
tehnice originale
Ieri s-a desfășurat in Capitală, în
sala Universității cultural-științifice,
consfătuirea cu tema „Identificarea,
aplicarea și generalizarea invențiilor
în unitățile din ramurile metalurgiei
și construcțiilor de mașini din Bucu
rești". Organizată de Consiliul mu
nicipal al sindicatelor, Comisia ingi
nerilor și tehnicienilor, Oficiul de
Stat pentru Invenții și Mărci, precum
și direcțiile tehnice ale celor două
ministere, consfătuirea a prilejuit re
levarea unor modalități practice de
promovare în producție a realizărilor
tehnice și științifice originale, subliniindu-se totodată necesitatea antre
nării masei largi de oameni ai mun
cii în soluționarea problemelor de
care depind creșterea calității pro
duselor, reducerea consumurilor ma
teriale și energetice, sporirea pro
ductivității muncii. în acest context
s-a arătat că aplicarea in producție
a 2 600 de invenții și inovații în uni
tățile Capitalei în cursul anului tre
cut și în trimestrul I din acest an a
avut o eficiență economică de 1,2 mi
liarde lei. în cadrul consfătuirii s-au
prezentat peste 20 de noi invenții
propuse aplicării și generalizării în
industria Capitalei. (Dan Constantin).

tv
Programul 1
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
17,00 Fotbal: Semifinalele ,,Cupei Româ
niei" • Sport Club Bacău — Uni
versitatea Craiova • Politehnica
Timișoara — Sticla Arieșul Turda.
Transmisiuni directe alternative de
la București și Oradea. în pauză :
Tragerea Pronoexpres
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică. La ordi
nea zilei pe ogoare — întreținerea
culturilor
19.50 Fapte de eroi ai muncii și vieții
socialiste. Comparație în timp
20,10 Teatru TV : , Julius Cezar" de Wil
liam Shakespeare. Producție a te
leviziunii engleze BBC. Partea
a II-a
21,40 Tînăr cînt în grai străbun. Pro
gram muzical-folcloric
22,05 Telejurnal
Programul 2
19,00 Telejurnal
19.25 Almanah pionieresc
19,50 în studiourile noastre : baritonul
canadian Bruno Laplante
20,“20 Buletinul rutier al Capitalei
20,35 Viața muzicală a orașelor țării
20,55 Din țările socialiste
21,20 Teleenciclopedia
22,05 Telejurnal

Ciclism

„CURSA

Excelenței Sale Domnul AHMADOU AHIDJO
Președintele Republicii Unite Camerun

YAOUNDE

Cu prilejul celei de-a IX-a aniversări a proclamării Republicii Unite Ca
merun, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez sincere felicitări și cele mai
calde urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare pentru
poporul prieten camerunez.
Am convingerea că, in conformitate cu înțelegerile convenite împreună cu
prilejul vizitei dv. la București, relațiile de prietenie și cooperare statornicite
intre țările noastre se vor amplifica și diversifica continuu, în interesul celor
două popoare, al cauzei păcii, destinderii și înțelegerii în lume, al edificării
unei noi ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul sărbătorii naționale a
Republicii Unite Camerun, tovarășul
Ilie Verdeț, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România,
a adresat primului ministru al R. U.'
Camerun, Paul Biya, calde felicitări
Aniversarea a nouă
ani de la proclamarea
Republicii Unite Ca
merun prilejuiește evocarea unei îndelun
gate perioade de luptă
pentru înlăturarea do
minației coloniale. Co
lonie germană din
1884, Camerunul, țară
cu mari resurse ale so
lului și subsolului, a
fost împărțită, după
primul război mondial,
intre Anglia și Fran
ța, care și-au instau
rat administrațiile în
zona de nord-vest și
respectiv de est a te
ritoriului. Regimul de
tutelă impus de impe
riile coloniale s-a lo
vit insă de împotrivi
rea populației, a că
rei luptă avea să fie
încununată de succes
în perioada postbelică.
Mișcarea de eliberare
națională a obținut
mai intîi, la 1 ianua
rie 1960, independența
Camerunului francez ;
partea sudică, de sub
mandat britanic s-a alăturat acesteia in anul
următor, formîndu-se,
astfel, la 1 octombrie

PĂCII"

Cea de-a 11-a etapă a „Cursei
păcii",
desfășurată pe
traseul
Wallbrzych—Opole, a revenit tînărului rutier belgian Erik Staes (20 de
ani), care a sosit detașat la finiș cu
un avans de peste 5 minute, după o
evadare solitară începută la jumăta
tea cursei. învingătorul a acoperit
192 km în 4h 58’26”.
Primul pluton, al cărui sprint a fost
cîștigat de Olaf Ludwig (R.D. Ger
mană), unde se aflau și cicliștii
români Cornel Nicolae — locul 10 in
etapă, Mircea Romașcanu — locul 12,
Constantin Căruțașu — locul 15,
Gheorghe Lăutaru. a fost înregistrat
cu timpul de 5h 03’30”.
Pe echipe, etapa a fost cîștigată de
Belgia,, urmată de U.R.S.S. și Româ
nia.
în clasamentul general individual
se
menține
lider
Zagretdinov
(U.R.S.S.), urmat de Suhurucenko
(U.R.S.S.) — lâ 5’39”. Dintre cicliștii
români, primul este clasat Constan
tin Căruțașu — pe locul 13. Clasa
mentul general pe echipe : 1.
U.R.S.S. ; 2. R.D. Germană ; 3. Ce
hoslovacia ; 4. Polonia ; 5. România ;
6. Portugalia ; 7. Franța ; 8. Ungaria ;
9. Bulgaria ; 10. Belgia ; 11. Iugosla
via ; 12. Olanda etc.
Astăzi se dispută etapa a 12-a :
Opole—Lodz (183 km).
• Astăzi, pe stadioane neutre se
desfășoară meciurile din cadrul se
mifinalelor „Cupei României" la
fotbal. La Oradea, deținătoarea tro
feului, Politehnica Timișoara, va întilni divizionara „C“ Sticla Arieșul
Turda, revelația acestei competiții. în
Capitală, pe stadionul Progresul, S.C.
Bacău va întîlni pe campioana ță
rii, Universitatea Craiova. Jocurile
încep la ora 17 și vor fi transmise
de posturile noastre de radio, pe pro
gramul 1.
• în penultima zi a turneului mas
culin de volei de la Paderborn (R.F.
Germania), contind pentru campiona
tul european, selecționata României a
invins cu 3—0 (15—1, 15—11, 15—5)
echipa Turciei. Alte rezultate : Gre
cia — Elveția 3—0 ; R.F. Germania —
Danemarca 3—1.
în ultima zi se vor desfășura ur
mătoarele partide : Danemarca —
Grecia, Turcia — Elveția și R.F. Ger
mania — România. Pentru turneul fi
nal sînt virtual calificate echipele
României și R.F. Germania.
• în primul tur al turneului in
ternațional feminin de tenis care are
loc in Berlinul occidental, jucătoarea
româncă Lucia Romanov a invins-o
cu 6—2, 6—3 pe Pilar Vasquez (Peru).
• în ziua a doua a turneului in
ternațional de polo pe apă de la
Tbilisi, selecționata U.R.S.S. a învins
cu 12—9 echipa Cubei. Alte rezul
tate : R.F. Germania — R.S.S. Gru
zină 10—5 ; Italia — România 11—8.
• Pe stadionul „Steaua" din Ca
pitală s-a disputat marți după-amiază
meciul internațional amical de fotbal
dintre echipa Steaua București și Se
lecționata Armatei siriene.
Partida s-a încheiat la egalitate
1-1 (0-1).

• SPĂLĂTORIE DE...
PĂSĂRI. în orășelul francez
Saint Paul de Leon
ză o instituție cu
deosebit : o clinică
numită de localnici

Din datele unui sondaj de opi
nie realizat în Marea Britanie

funcționea
un caracter
specială —
„spălătoria

A REPUBLICII UNITE CAMERUN

și cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală, de prosperitate
pentru poporul prieten camerunez,
exprimîndu-și, totodată, convingerea
că raporturile româno-cameruneze se
vor dezvolta și mai mult în viitor.

1961, Republica Fede
rală Camerun.
Pornind de la reali
tatea că depășirea
stării de înapoiere,
moștenită din timpul
dominației străine, nu
se poate realiza prin
agricultura orientată
unilateral de fostele
puteri coloniale (doar
spre producția de ca
fea, cacao și bumbac),
ci presupune o dez
voltare economică mul
tilaterală, autoritățile
au luat o serie de mă
suri avînd ca obiecti
ve făurirea unei in
dustrii proprii, extin
derea căilor de comu
nicație, mărirea capa
cității portuare etc.
în procesul de moder
nizare economică, ve
chea structură a sta
tului s-a dovedit insă
un obstacol serios,
ideea unificării siste
mului politico-econo
mic impunindu-se ca
o aspirație majoră,
transformată în reali
tate Ia 20 mai 1972, odată cu intrarea în vi
goare a noii Constitu
ții, în urma căreia s-a

proclamat Republica
Unită Camerun. în
perioada
care
s-a
scurs de atunci s-au
intensificat eforturile
în vederea industriali
zării, au fost create un
șir de unități extrac
tive și de prelucrare
a bauxitei, țițeiului,
cuprului, manganului
și altor resurse natu
rale.
Eforturile poporului
camerunez sînt privite
cu simpatie de poporul
român, prieten sincer
al țărilor africane, al
tuturor națiunilor care
au pășit pe calea dez
voltării de sine stătă
toare. între România
și Camerun s-au sta
tornicit relații priete
nești, care înregistrea
ză o evoluție ascen
dentă, marcată prin
extinderea colaborării
în multiple domenii,
în folosul ambelor po
poare. Aceasta consti
tuie, totodată, o con
tribuție activă lâ cau
za generală a pădii și
înțelegerii internațio
nale, a edificării noii
ordini economice și
politice mondiale.

ȘTIRI SPORTIVE

de păsări". Despre ce este vor
ba ? în urma avarierii in lar
gul mării a petrolierelor, apele
se poluează pe distanțe de sute
de kilometri, petele de petrol
provocind moartea păsărilor șl
peștilor. Creată la inițiativa „Asociației pentru protecția ani
malelor", clinica, după ce „cu
lege" de pe plajă păsările muri
bunde, le spală cu șampoane
speciale, le usucă,'le hrănește și
apoi le dă drumul să-și ia din
nou zborul.

de frecvențe nu ar fi așadar
dependent de mărimea urechi
lor, ci invers proporțional cu
mărimea craniului, care deter
mină, la rîndu-i, distanța din
tre urechi. Cercetătorii au sta
bilit Că un elefant indian de
șapte ani percepea destul de
bine tonuri pină la frecvențe de
16 herți, de intensitate redusă.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

• CU Șl FĂRĂ CEAI.

teatre
• Teatrul Național (sala mică): Fllumena Marturano — 19,30
© Filarmonica ,,George Enescu" (la
Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România) : „Vocația uni
versală a folclorului
.
**
românesc
Concert susținut de orchestra de
cameră „QUODLIBET MUSICUM".
Dirijor : Aurelian Octav Popa
— 18
© Teatrul „Lucia Sturdza
Bulandra" (sala Schitu Măgureanu):
Undeva, o lumină — 19,30;
(sala
Grădina Icoanei): Cum se numeau
cei patru Beatles? — 19,30
© Teatrul Mic: Efectul razelor
gamma asupra anemonelor — 19,30;
(la casa de cultură a M.AJ.): Plu
ralul englezesc — 18,30
© Teatrul Foarte Mic: Stop pe au
tostradă — 20
© Teatrul „Nottara" (sala Magheru): Micul infern — 19,30
© Teatrul Giulești (sala Majestic):
Nu ne naștem toți la aceeași vîrstă
— 19,30
© Teatrul „Al. Davilla" — Pitești
(sala Teatrului de comedie): Cui
i-e
frică de
Virginia
Woolf?
— 19,30
a Teatrul' „Ion Vasilescu": Jumă
tatea ftiea e întreagă — 19,30
• Ansamblul „Rapsodia română":
La fîntîna dorului — 18,30
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): Dai un... Bi
ban, dar face! — 19.30
• Teatrul „Ion Creangă": Vremea
dragostei — 19
• Teatrul „Țăndărică": Aventurile
lui Plum-Plum — 10
• Circul București: Mondo circ
— 19,30

cinema
• Probleme personale: SCALA —
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20, FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20,15, MODERN — 9; 11; 13; 15; 17;
19
• Punga cu libelule: CAPITOL —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
• Spectacolul spectacolelor: DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20
• Croaziera: BUZEȘTI — 15,30;
17,45; 19,45, VIITORUL — 15,30;
17,30; 19,30
© Detașamentul „Concordia": GIU
LEȘTI - 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15
© Stele de iarnă: PROGRESUL —
16; 18; 20
© Dragostea mea călătoare: COS
MOS — 15,15; 17,30; 19,45
© Avarul: SALA MARE A PALA
TULUI - 17,15; 20, CULTURAL —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
© Tristan și Isolda: SALA MICA

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21,
22 și 23 mai. In țară : Vreme In ge
neral frumoasă și caldă, Îndeosebi in
prima parte a intervalului. Cerul va fl
variabil. In nordul șl estul țării. Izolat,

reiese că ceaiul rămîne băutura
preferată a majorității englezi
lor. Un singur britanic din 10,
arată sondajul, suportă o săptămină fără a bea o ceașcă de
ceai. Se remarcă tendința ca
ceaiul să devină tot mai mult
băutura preferată a persoanelor
adulte și vîrstnice, generația tînă-ă arătindu-se mai puțin atrasă de respectarea acestui
vechi obicei britanic.

• OCHII STATUILOR
DIN INSULA PASTELUL
Insula Paștelui este cunoscută
in lume datorită celor aproape
1 000 de statui cu o înălțime de
7—20 metri, sculptate în tuf vul
canic de populația care locuia
acest teritoriu in secolele
IX—XVII. Recent, un grup de

A PALATULUI — 17,15; 20, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
© Campionul: PATRIA — 9; 11,30;
14; 16,45; 19,30, BUCUREȘTI — 8,30;
11,15; 14; 16,45; 19,30, MELODIA —
8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45
© Ani tumultuoși: CENTRAL —
9,30; 11,30; 13,30; 1530; 17,30; 19,30
© indienii din Vetrov; TIMPURI
NOI — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30
© Dot și cangurul: VICTORIA —
10; 12; 14; 16; 18; 20
© Aii Baba și cei 40 de boți:
DACIA — 9; 12; 16; 19, AURORA
— 9; 12; 16; 19
© Logodnica: MUNCA — 16; 18; 20
© Kojak la Budapesta: FLACĂRA
— 15; 17,15; 19,45
© Pline, aur, nagan: FLAMURA —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20 ,
© Talismanul toreadorului:
LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15.30;
17,45; 19,45, EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
© 101 dalmațieni — 9,15; 11; 12,45;
14,30; 16,15; Am întilnit țigani feri' cițl — 18; 20: DOINA
• Pe aripile viatului: GRIVIȚA —
9; 14; 18,15
• Siberiada: EFORIE — 10; 14; 18
• Superman: LIRA — 15,30; 19,
FLOREASCA — 8,45; 11,30; 14,15;
17; 19,45, ARTA - 9; 12; 16; 19
• Jandarmul șl extratereștrii: FE
RENTARI — 10,30; 15,30; 17,30:19,30
• îmi sare țandăra: COTROCENI
— 15; 17,30; 20
• Omul și fiara: PACEA — 10,30;
15,30; 18,30
• Sacrificiul din dragoste: VOLGA
— 9; 12; 16; 19, POPULAR — 11,15;
14,15; 17; 19,45

expoziții
• Oficiul de expoziții al C.C.E.S.
Sala Dalles: Expoziție de artă plas
tică „60 de ani de la făurirea
Parttdulul Comunist Român"; sala
Teatrului Foarte Mic: Expoziția
„Teatrul românesc azi — Ipostaze
ale vocației politice"; sala Arghezi : Expoziție lotodocumentară
UNESCO „Artele Americil Latine"
© Muzeul satului: Expoziția „Crea
ția populară contemporană• Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România: Micaela Eleutheriade, pictură
• Galeria „Căminul artei" (par
ter) : Geza Aszalos, design
• 'Galeria Simeza: Doru Covrig,
sculptură, Ștefan lacobescu, gra
fica
• Galeria Orizont: Maria Lăzărescu, ceramică
• Galeria Eforie: Tamara Isbășescu, pictură
• Galeria „Cenaclu": Ana Galici,
grafică
• Galeria municipiului București:
Expoziție omagială de graficA
• Foaierul Teatrului de comedie:
George Tzipoia, pictură

vor cădea ploi de scurtă durată. Vtnt
slab pină la moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 6 șl 16 gra
de, cele maxime între 18 și 28, local
mai ridicate. Ceață slabă dimineața, in
București : Vreme în general frumoasă
și caldă. Cerul va fi variabil, favorabil
ploii de scurtă durată. Vint slab pină
la moderat. Temperaturile minime vor
fi cuprinse Intre 8 și 11 grade, cele
maxime intre 25 ți 27 de grade. (Mar
gareta Struțu, meteorolog de serviciu).

arheologi a găsit la baza
uneia dintre statui un ochi
din eoralit alb și tuf roșu. Ar
heologii presupun că ochii per
sonajelor
reprezentate
erau
„montați" numai după ce sta
tuile erau instalate pe locul unde
urmau ,să rămînă definitiv.

rialelor. Instalația a fost con
struită în urma unei inițiative a
Oficiului federal de cercetări
aerospațiale și este prevăzută a
intra in funcțiune in 1982.

© CHESON DE SI
MULARE A CONDIȚII
LOR SUBMARINE. Pent™

„Golden Gate" din San Fran
cisco, cu o deschidere de 1230
metri, necesită o permanentă
îngrijire din cauza conținutului
ridicat de sare existent în atmo
sferă. Vopsitorii au nevoie de
patru ani pentru a acoperi cu
un strat protector de vopsea
toate elementele componente
ale giganticei construcții. Ast
fel, cind ei își termină munca,
ajungînd la celălalt capăt al po
dului, operațiunea de vopsire
trebuie luată de la capăt.

dezvoltarea tehnicilor de scu
fundare și punerea la punct a
materialelor necesare explorării
submarine, in R.F.G. a fost rea
lizat un cheson care poate re
produce condițiile submarine
pină la adincimea de 1 000 m
pentru testele umane și pînă la
2 200 m pentru încercarea mate

• IN PERMANENTĂ
ÎNGRIJIRE. Renumitul pod

CONFERINȚA MINISTERIALA A „GRUPULUI CELOR 77“

MANIFESTĂRI CONSACRATE
GLORIOSULUI JUBILEU AL P. C. R.
Din diferite țări ale lumii continuă să sosească știri despre noi ma
nifestări dedicate gloriosului jubileu al Partidului Comunist Român. In
paginile unor publicații de peste hotare au continuat, totodată, să apară
articole consacrate evenimentului. Sint evocate semnificațiile profunde
ale aniversării a șase decenii de la făurirea Partidului Comunist Român,
momente de luptă din istoria partidului nostru, succesele obținute de
România socialistă in toate domeniile de activitate, politica externă de
pace și colaborare promovată de partidul și statul nostru.

dopol, a subliniat importanța politi
că deosebită a aniversării P.C.R.
Volumele prezentate în expoziție
au fost donate Bibliotecii naționale
irakiene.
CUBA. Sub egida Institutului cu
banez de prietenie cu popoarele și
a Ambasadei României la Havana, la
Centrul cultural „Havana Veche"
a avut loc vernisajul expoziției
„Partidul Comunist Român — la cea
de-a 60-a aniversare". Au luat cu
vîntul Mario Rodriguez, prim-vicepreședinte al institutului, și ambasa
dorul român, Neculaiu Moraru, care
au relevat aspecte semnificative din
istoria Partidului Comunist Român, a
mișcării revoluționare, democratice
din România, evoluția pozitivă a re
lațiilor de prietenie și colaborare
româno-cubaneze.
La vernisaj au fost prezenți Fabio
Grobart, membru al C.C. al P.C. din
Cuba, președintele Institutului de is
torie a mișcării comuniste și revolu
ției din Cuba, de pe lingă C.C. al
P.C.C., Jorge Valdes, membru al
C.C. al P.C.C., al doilea secretar al
Comitetului orașului Havana al
P.C.C., activiști de partid și de stat.
R.S. VIETNAM. La Hanoi s-a des
chis o expoziție de fotografii docu
mentare și de carte românească. La
vernisaj au participat Nong Quoc
Chan, adjunct al ministrului culturii
și informațiilor, Phan Dinh Vinh, ad
junct al șefului Secției relații exter
ne a C.C. al P.C. din Vietnam, func
ționari superiori din M.A.E. vietna
mez, reprezentanți ai vieții culturalartistice, ziariști. Au rostit alocuțiuni
Nong Quoc Chan și ambasadorul
român la Hanoi, Ion Medrea.
INDIA. Asociația de prietenie
India-România din statul indian Ben
galul de Vest a organizat, la Calcutta,
o adunare festivă. în cuvîntul său,
Janab Hashim Abdul Halim, minis
trul justiției în guvernul local, a
arătat, între altele : „Concepțiile pre
ședintelui României au la bază ra
țiuni și idei care ar trebui să guver
neze întreaga politică internațională
— politica de pace, cooperare și bună
înțelegere. România și președintele
Ceaușescu simbolizează pacea și
prietenia în lume, cooperarea inter
națională pe baza principiilor echită
ții și justiției. România sprijină po
litica de pace dusă de India și de
alte țări în curs de dezvoltare, pro
movează ferm acele idei care vin în
întîmpinarea construirii unei lumi
mai bune și mai drepte pe planeta
noastră".
Ministrul industriei alimentare în
guvernul local, Sudhin Kumar, după
ce s-a referit în cuvîntul său la bu
nele relații de cooperare existente
între India și România in domeniul
economic, a subliniat : „România are
in prezent un conducător care anali
zează profund și științific evenimen
tele internaționale. El este un exem
plu în lume in ce privește respec
tarea principiilor de dreptate și
echitate".
(Agerpres)

R.P. UNGARA. Cotidianul central
al C.C. al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, „Nepszabadsag", evocă,
într-un articol redacțional, momen
te din istoria P.C.R. Mișcarea co
munistă din România are mii de
martiri — se arată în articol, subliniindu-se că, în condițiile luptei din
perioada de ilegalitate, P.C.R. a or
ganizat greve de masă și demonstra
ții, a mobilizat clasa muncitoare.
Partidul Comunist Român a avut ro
lul conducător în organizarea actu
lui-antifascist de la 23 August 1944,
mobilizind forțele progresiste ale ță
rii în lupta împotriva nazismului —
se relevă în continuare. După război,
P.C.R. s-a transformat rapid intr-un
partid de masă, a condus reconstruc
ția țării și dezvoltarea democrației
populare. în deceniile de construc
ție socialistă, țara, sub conducerea
partidului, a obținut realizări uriașe.
A fost creată o industrie modernă,
agricultura a fost așezată pe baze
socialiste, s-a dezvoltat cultura. în
prezent, pe baza hotărîrilor Congre
sului al XII-lea, P.C.R. militează
pentru realizarea programului socie
tății socialiste dezvoltate.
Exprimindu-se dorința consolidării
In continuare a prieteniei dintre cele
două partide și popoare, a realiză
rii unei colaborări rodnice și fruc
tuoase pentru ambele părți, ceea ce
slujește nu numai intereselor po
poarelor noastre, ci și ale întregu
lui continent european, în articol se
arată că această aspirație corespun
de nu numai cerințelor prezente, ci
se bazează pe acele tradiții revolu
ționare care leagă mișcarea comunis
tă și muncitorească din ambele țări,
în spiritul acestor idei, salutăm
partidul frățesc român cu prilejul aniversării sale, dorindu-i noi succe
se în construirea societății socialiste
— se relevă în încheierea articolu
lui.
IRAK. Publicînd la loc de
cinste portretul președintelui Nicolae
Ceaușescu, alături de imagini ilustrind dezvoltarea economico-socială a
României socialiste, și subliniind
cursul ascendent al relațiilor româno-irakiene, săptămînalul politic ira
kian „Al Rassid
*
1 a inserat un am
plu articol în care relevă semnifica
ția făuririi Partidului Comunist Ro
mân. Se subliniază că acest act is
toric a încununat procesul de dez
voltare și maturizare a clasei mun
citoare din România, fiind un mo
ment de importanță capitală in asigurarea progresului economic și so
cial al României moderne, în afir
marea ei ca stat pe deplin indepen
dent și suveran intre statele lumii.
Sint reliefate adincile prefaceri
prin care a trecut societatea româ
nească, sub conducerea Partidului Co

munist Român, pe calea dezvoltării
sale industriale și agricole în ritmuri
înalte, a înfloririi științei, culturii și
învățămîntului, a întăririi democra
ției muncitorești.
Articolul rezervă un spațiu impor
tant politicii externe românești, prin
cipiilor de bază ale acesteia, ideilor
novatoare promovate de România, de
președintele ei, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, privind respectarea neabă
tută a independenței și suveranită
ții naționale, neamestecul în trebu
rile interne, dezarmarea, întărirea
dialogului și înțelegerii între po
poare. Sînt evidențiate rolul activ pe
care îl joacă România în cadrul miș
cării de nealiniere, bunele relații pe
care le întreține cu țările care parti
cipă la această mișcare, sprijinul per
manent pe care România îl acordă
țârilor nealiniate în lupta pentru con
solidarea independenței popoarelor,
instaurarea unei noi ordini economi
ce și politice internaționale, asigu
rarea păcii lumii.
Articolul prezintă pe larg evolu
ția ascendentă a relațiilor românoirakiene pe multiple planuri, relații
ce se dezvoltă continuu în spiritul
înțelegerilor și dialogului dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Saddam
Hussein, subliniindu-se că întărirea
și diversificarea acestor relații serIvesc nobilelor idealuri ale progresu
lui, libertății și păcii tuturor popoare
lor.
La Biblioteca națională irakiană
din Bagdad s-a deschis o expoziție
de carte românească. Un spațiu larg
din expoziție este consacrat operelor
președintelui Nicolae Ceaușescu. La
loc de cinste figurează, de aseme
nea, lucrările tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu.
Luînd cuvîntul la vernisajul ex
poziției, reprezentantul personal al
ministrului culturii și informațiilor,
cunoscutul poet Abdul Razzak Abdul
Wahid, director general al Bibliote
cii naționale, a evidențiat că P.C.R.
s-a situat permanent, în cursul în
tregii sale existențe, în avangarda
luptei poporului român pentru edifi
carea unei Românii socialiste, inde
pendente și suyerane.
El a subliniat importanța majoră
— politică și culturală — a expozi
ției de carte românească, prima de
acest gen organizată in Irak, arătînd
că ea reprezintă un mijloc prin care
poporul irakian va putea lua cunoș
tință de mesajul de profundă uma
nitate și largă audiență internaționa
lă al poporului român prieten, în
lupta și munca sa pentru socialism,
progres, libertate și pace, sub con
ducerea Partidului Comunist Român
și a secretarului său general, Nicolae
Ceaușescu.
în cuvîntul său, ambasadorul țării
noastre la Bagdad, Mihai Diaman-

BELGRAD

Țările africane se pronunță pentru
o nouă ordine economică internațională

întrevederi
iugoslavo - ghaneze
BELGRAD 19 (Agerpres). — La
Belgrad au început marți convorbi
rile între Serghei Kraigher, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, și Hilla Limann, președintele
Ghanei. S-a procedat la un schimb
de păreri asupra raporturilor de
cooperare iugoslavo-ghaneze, subli
niindu-se complementaritatea celor
două economii și posibilitatea ela
borării unor planuri de perspectivă
pentru înființarea de întreprinderi
mixte — relatează agenția Taniug.
Au fost analizate probleme le
gate de transpunerea în viață a poli
ticii de nealiniere în zone și regiuni
ale globului în care situația reprezin
tă un motiv de preocupare crescîndă, evidențiindu-se rolul mișcării
nealiniaților ca factor capabil să con
tribuie la depășirea unor situații conflictuale actuale.

Dezbaterile prilejuite de sesiunea anuală a Băncii
de Dezvoltare
LOME 19 (Agerpres). — Sesiunea
anuală a Băncii Africane de Dez
voltare (B.A.D.) și-a încheiat lucră
rile în capitala togoleză, Lome. Din
dezbateri s-a degajat concluzia că,
pină la sfîrșitiul secolului, continen
tul african se va afla într-o situa
ție mai gravă decît este astăzi, dacă
țările industrializate nu vor face do
vada unei contribuții autentice și se
rioase la instaurarea unei noi ordini
economice internaționale. S-a subli
niat din nou că Africa apreciază
drept singura șansă pentru dezvol
tarea sa reală lupta țărilor nealinia
te și a celor in curs de dezvoltare
pentru o nouă ordine economică in
ternațională, mai echitabilă. Relații
le economice actuale au fost califi
cate drept o „sursă latentă de in
stabilitate politică".

„România militează activ pentru întărirea solidarității,
unității« de acțiune
sit conlucrării între tarile
I
V
în curs de dezvoltare"
gajeze în negocieri globale vizind eCARACAS 19 (Agerpres). — în
fectuarea de schimbări radicale in
localitatea venezueleană Caraballeda
economia internațională, accelerarea
s-au deschis lucrările Conferinței
ministeriale a „Grupului celor 77“ cu i procesului de edificare a noii ordini
economice.
privire la cooperarea economică în
în concepția României, una dintre
tre țările în curs de dezvoltare.
condițiile esențiale pentru promo
Delegația română, prezentă la lu
varea
cu succes a cooperării econo
crări, este condusă de Dumitru Bejan, ministru secretar de stat la Mi
mice' între țările în curs de dezvol
nisterul Comerțului Exterior și Coo
tare o constituie așezarea acesteia pe
perării Economice Internaționale.
baze reciproc avantajoase. Conside
Reuniunea examinează programul
răm că promovarea cooperării econo
mice între țările în curs de dezvolta
de acțiune privind dezvoltarea coo
perării între țările în curs de dezvol
re trebuie să contribuie la depășirea
tare în domeniile comerțului, tehno
dificultăților cu care acestea sînt
logiei, alimentației și agriculturii,
confruntate în prezent.
materiilor prime, finanțelor și indus
Această cooperare trebuie să con
trializării, elaborat de întîlnirea pre
ducă la edificarea relațiilor econo
gătitoare la nivel de experți, la care
mice reciproce, la încheierea de
a participat activ și delegația ro
aranjamente corespunzătoare, care să
mână.
confere soluții practice pe planul
aprovizionării sigure cu materii pri
Luînd cuvîntul la deschiderea lu
me și energie, al întăririi capacită
crărilor, președintele țării-gazdă,
ților industriale și tehnologice, al
Luis Herrera Campins, s-a pronun
dezvoltării producției agricole pro
țat pentru intensificarea eforturilor
prii și încurajării comerțului cu pro
consacrate edificării unei noi ordini
duse agroalimentare.
economice internaționale, pentru di
O importanță deosebită o are și
namizarea capacității de acțiune și a
întărirea
cooperării financiare între
activităților „Grupului celor 77".
țările
noastre, inclusiv prin folosirea
în prima zi a lucrărilor conferin
în mai mare măsură, în spațiul ță
ței la nivel ministerial au luat cuvîn
rilor în curs de dezvoltare, a sur
tul șefii delegațiilor din Panama, Srl
plusurilor existente în unele din
Lanka, Angola, Columbia, India, In
acestea.
donezia, Ecuador, Peru, Surinam,
Chile, Filipine, Nigeria, Bangladesh
Ținînd seama de diversitatea si
și România.
tuațiilor speoifice în care se află di
ferite țări în curs de dezvoltare, este
Prezentînd concepția președintelui
necesar ca dezvoltarea cooperării
Nicolae Ceaușescu cu privire la li
între ele să aibă loc în mod echili
chidarea subdezvoltării și edificarea
brat și echitabil, astfel încît fiecare
noii ordini economice, rolul. impor
țară să poată obține avantaje din
tant care revine, în eforturile ce se
această cooperare.
întreprind pentru atingerea acestor
obiective, întăririi solidarității, uni
în ce o privește, România este
tății de acțiune și conlucrării între
animată de dorința nestrămutată de
țările în curs de dezvoltare, șeful de
a acționa în continuare, împreună cu
legației române a. evidențiat impor
ceilalți membri ai „Grupului celor
tanța acordată de România dezvoltă
77", pentru transformarea cooperării
rii și diversificării cooperării econo
dintre țările în cprs de dezvoltare
mice cu țările în curs de dezvoltare,
într-o dimensiune dinamică a rela
evoluția dinamică a raporturilor eco
țiilor economice internaționale, intr-o
nomice cu aceste țări și formele con
componentă de bază a eforturilor
crete de cooperare promovate de
pentru edificarea noii ordini econo
țara noastră.
mice internaționale.
Vorbitorul a subliniat că actualele
★
condiții politice și economice inter
Președintele Venezuelei a avut o
naționale reclamă continuarea efor
Intîlnire cu șefii delegațiilor partici
turilor „Grupului celor 77“ pentru a
pante la lucrări, la care a luat parte
determina țările dezvoltate să se an
și șeful delegației române.

caracas

CARACAS 19 (Agerpres). — Cu
prilejul participării la Conferința mi
nisterială a „Grupului celor 77", șeful
delegației române, Dumitru Bejan,
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, a fost
primit de Jose Alberto Zambrano Ve
lasco. ministrul relațiilor externe al
Venezuelei, președintele in exercițiu
al „Grupului celor 77“.
în cadrul convorbirii s-a făcut o
trecere in revistă a stadiului actual
al relațiilor româno-venezuelene, în
special a stadiului schimburilor co
merciale, relevîndu-se posibilitățile
de dezvoltare și intensificare a coo

perării economice reciproc avan
tajoase intre cele două țări, dorința
ambelor părți de a le materializa.
A fost menționată colaborarea
fructuoasă stabilită între România și
Venezuela in cadrul reuniunilor or
ganizațiilor internaționale, inclusiv în
cadrul „Grupului celor 77".
Ministrul de externe venezuelean a
dat o înaltă apreciere politicii ex
terne promovate de România, scoțind în relief contribuția fundamen
tală la realizarea acestei politici a
președintelui Nicolae Ceaușescu.
La primire a participat ambasado
rul României la Caracas, Marin Ar
gint.

Intensificarea luptelor din Liban
BEIRUT 19 (Agerpres). — Noi țiruri de artilerie au continuat să se
înregistreze, in cursul nopții de luni
spre marți, de-a lungul liniei de de
marcație care separă cele două sec
toare — de vest și de est — ale ca
pitalei libaneze, in regiunile de coas
tă, precum și in localitățile montane
Kesrouan și Metn, informează agen
țiile Reuter,< A. P. și France Presse.
Au fost semnalate, de asemenea,
bombardamente de artilerie in cîmpia Bekaa. Relevînd violența lupte
lor care s-au desfășurat în ultimele
trei zile, presa libaneză, citată de
agenția France Presse, transmite că
numai la Beirut și în suburbiile
sale s-au înregistrat, începind de
simbătă, 60 de morți și 230 de răniți.
în sudul Libanului, artileria for
țelor disidente, conduse de maiorul
Saad Haddad, a bombardat, luni
noaptea, sectorul Hasbaiyah și Caste

lul Beaufort, unde se află refugiați
palestinieni — a anunțat un purtător
de cuvînt al Forței Interimare a
O.N.U. în Liban (U.N.I.F.I.L.). Mai
multe proiectile au căzut in pozițiile
ocupate de unitățile U.N.I.F.I.L.
Totodată, marți dimineață, avioane
militare israeliene au survolat loca
litatea Arzoun, unde luni s-a insta
lat o unitate compusă din 250 dp mi
litari ai armatei libaneze.
ABU DHABI 19 (Agerpres). —
Continuîndu-și turneul în țările arabe
din zona Golfului, regele Hussein al
Iordaniei a sosit în Emiratele Arabe
Unite, unde a avut convorbiri cu
președintele .statului-gazdă, șeicul
Zayed Bin Sultan Al-Nahayyan. In
centrul discuțiilor s-au aflat proble
me legate de conflictul din Orientul
Mijlociu, situația din Liban și rela
țiile dintre cele două țări.

; Condamnare fermă

a acțiunilor teroriste
La două luni si jumătate de la in
stalarea premierului Leopoldo Calvo
Sotelo, viața politică spaniolă rămîne marcată, în continuare, de o se
rie de elemente de tensiune. Este
vorba, în primul rind, de persistența
actelor de terorism — care creează,
potrivit părerii cercurilor politice,
primejdii din cele mai serioase pen
tru viitorul tinerei democrații spa
niole. îh această privință, perioada
recentă a însemnat o nouă „probă
de foc“, întrucit la lunga listă a atentatelor extremiste s-au adăugat
trei — la Barcelona și Madrid — de
o deosebită gravitate : între militării
uciși se afla și generalul Gonzalez
Suso, comandantul artileriei de coas
tă, ca apoi să fie rănit șeful Casei
militare a regelui, generalul Joaquin
de Valenzuela. Ultimul din aceste
atentate a intervenit la o zi după in
trarea în vigoare a „Legii apărării
constituției" — ceea ce a apărut ca
un act de sfidare deschisă a acestei
legi consacrate combaterii violenței
politice.
Noile atentate au fost condamnate
ferm de partidele opoziției democra
tice. Luptător consecvent pentru
cauza libertății și democrației, Parti
dul Comunist din Spania a lansat un
apel „către toți spaniolii, către toate
forțele democratice", chemindu-le să
dea o ripostă unanimă încercărilor
de destabilizare. „Lupta împotriva
terorismului și a tuturor dușmanilor
libertății reclamă un răspuns popu
lar masiv" — se arată in documen
tul P.C.S.
Fermă și hotărită a fost reacția au
torităților. „Un avertisment sever adresat teroriștilor și o fermă apărare
a ordinii constituționale" — astfel
apreciază agenția France Presse
discursul televizat
al premierului

Sotelo, ca răspuns la noul val de te
rorism. Pe de altă parte, poliția spa
niolă a desfășurat în aceste zile am
ple investigații pentru depistarea te
roriștilor, operind numeroase arestări,
printre cei capturați numărindu-se și
membrii grupului de comando care
l-au ucis pe generalul Suso.
Escalada teroristă din Spania are
loc pe fundalul unor serioase difi
cultăți economice și sociale. Cifrele
oficiale arată că aproximativ 11 la
sută din forța de muncă șomează, cu
perspective ca procentul să crească,
chiar fără a lua în seamă previzibi
la reîntoarcere în țară a unora din
tre cei aproape 700 000 de emigranți
spanioli, alungați de condițiile tot
mai vitrege din alte părți ale Euro
pei occidentale. Nu mai puțin îngri
jorătoare este inflația, care a depă
șit 20 la sută, existînd evidente ten
dințe de sporire. Recesiunea econo
mică lovește în nivelul de trai al
păturilor largi populare, generînd o
crescîndă stare de nemulțumire. în
lumina tuturor acestor evoluții, pre
sa madrilenă apreciază că rămîn
încă de soluționat numeroase proble
me pentru ca democrația spaniolă să
dobîndească suficientă vigoare spre a
fi ferită de pericolul diferitelor ame
nințări sau involuții.
Or, flagelul terorismului vizează
tocmai punctele cele mai vulnerabile
ale organismului național. S-ar pu
tea spune că acest fenomen este, la
urma urmelor, forma cea mai perfi
dă, cea mai provocatoare de a deter
mina resuscitarea cercurilor de extre
mă dreaptă, de a crea și întreține o
ambianță de tensiune și instabilitate,
propice nostalgicilor care vor să re
învie rînduielile trecutului franchist.
Viața confirmă' aprecierea făcută
nu de mult de secretarul general al

Partidului Comunist din Spania,
SANTIAGO CARRILLO, care subli
nia că „acțiunile teroriste servesc
numai întăririi extremei drepte și
creării unui climat de tensiune" —
ceea ce impune desfășurarea unei
lupte „reale și eficiente" ; „dacă tero
rismul va continua, nu va exista nici
o garanție împotriva unor noi ten
tative de lovitură de stat".
în ultimă instanță, abordind obiec
tive diferite, teroriștii urmăresc exa
cerbarea nemulțumirilor, vizînd, de
fapt, destabilizarea regimului demo
cratic. Tocmai înțelegerea pericolu
lui pe care il reprezintă terorismul
pentru ordinea democratică explică
amplele manifestații de protest ale
opiniei publice, care cere să fie luate
cele mai hotărîte măsuri pentru a se
pune capăt terorismului.
Cu excepția unor publicații neofas-

suedia

ciste, ca „El Alcazar", presa spaniolă
condamnă ferm noua escaladă a te
rorismului. Ziarul „A.B.C." se pro
nunță pentru adoptarea unei legisla
ții antiteroriste eficace și a unor ac
țiuni energice, subliniind că „se im
pune lichidarea terorismului prin
toate mijloacele". La rîndul său, co
tidianul independent „EL PAlS" ii
îndeamnă pe spanioli să nu se lase
„învinși de resemnare și fatalism în
fața terorismului". în fine, ziarul ca
tolic „YA“ socotește că „partidele po
litice trebuie să se unească pe baza
a ceea ce este esențial — apărarea
democrației — și să legifereze in așa
fel ca regimul democratic să învingă
încercările prin care trece" — părere
larg împărtășită de toate cercurile
democratice ale țării.

V. OROS

: Dificultățile economice

și criza de guvern
Pentru a doua oară de cînd se află
la putere, coaliția celor trei partide
(conservator, centrist și liberal) nu a
reușit să depășească disputele gene
rate de soluționarea problemelor cu
rente, ceea ce a dus la demisia ca
binetului Thorbjorn Fălldin, liderul
formațiunii de centru. Criza guver
namentală Iși are originea imediată
In elaborarea unul proiect de refor
mă fiscală, la care primul ministru
a ținut' să asocieze și partidul social
democrat de opoziție. Partizani ai
unei reforme fiscale care să nu de
zavantajeze categoriile sociale cu
venituri mari, miniștrii conservatori
au apreciat modificările survenite in
cursul negocierilor ca depășind ca
drul platformei politico-economice
comune, iar șeful lor, Goesta Bohman, a anunțat retragerea colegilor
săi din guvern.
Instalarea cabinetului de coaliție

tn 1976, marcind întreruperea guver
nării de 44 de ani a social-democraților, a coincis, după cum se știe, cu
apariția unor serioase dificultăți în
viața economică și socială a Suediei,
într-adevăr, in forme și manifestări
specifice, criza economiei mondiale
nu a ocolit nici această țară cu un
grad înalt de dezvoltare industrială.
Stagnarea în ramuri principale ale
industriei a fost însoțită de creșterea
masivă a datoriei externe și a defi
citului bugetar, evaluat la aproxima
tiv 60 miliarde coroane. Șomajul, cu
tendințe evidente de creștere, afec
tează 106 000 de persoane. într-un
singur an au fost suprimate peste
30 000 locuri de muncă in construcții,
în industriile navală și siderurgică,
în 1980, ca urmare a concurenței ma
rilor monopoluri, 4 726 de' firme mici
șl mijlocii și-au încetat activitatea.
Nivelul inflației a ajuns la 13 la sută.

Confruntat cu o asemenea situație
economică dificilă, complicată de
extinderea conflictelor sociale, gu
vernul de coaliție, care dispune în
parlament de o majoritate de numai
un vot, a elaborat, cu cîteva luni în
urmă, un nou program de măsuri,
menit să ducă la stabilizarea econo
miei și consolidarea competitivității
produselor de export ale țării. Parte
dintr-o strategie pe termen mai
lung, eșalonată pentru perioada
,1982—1983, măsurile urmăreau reali
zarea unor economii de 5.2 miliarde
coroane și reducerea cu 500 milioane
coroane a subvențiilor acordate de
stat diferitelor sectoare.
Un plan de relansare industrială a
elaborat și opoziția social-democrată,
in colaborare cu puternica centrală
sindicală „L O". Concretizind proiec
te mai vechi de atragere a salariaților Ia formarea unor fonduri,colecti
ve de dezvoltare a întreprinderilor,
planul preconizează cumpărarea de
acțiuni, prin intermediul sindicatelor,
pentru încurajarea activității de in
vestiții. Aceste preocupări tind să
contracareze acele operațiuni ale fir
melor suedeze care, potrivit ziaru
lui „Svenska Dagbladet", au investit
peste hotare, in 1980. suma record de
3.8 miliarde coroane, sporind dificul
tățile in economia națională.
După cum remarcă observatorii
vieții politice suedeze, formarea unui
nou guvern, care să dispună de o
stabilitate parlamentară, se anunță,
in aceste împrejurări, destul de difi
cilă. în urma consultărilor din ulti
mele zile, președintele parlamentului,
Ingemund Bengtsson (social-demo
crat), l-a desemnat pe Thorbjorn
Fălldin cu formarea noului guvern,
alcătuit numai din reprezentanții
partidelor de centru și liberal, deci
un cabinet minoritar, care ar trebui
6ă conducă treburile țării pină la ale
gerile din septembrie 1982. Noul ca
binet a primit marți în parlament
votul de învestitură.

P. STANCESCU

unei mai bune cunoașteri a spațiului
extraterestru.
La bordul navei s-a consumat
marți încă o zi — a patra — de
muncă susținută în condițiile spe
ciale de imponderabilitate, în care cei
patru cosmonauți au continuat cu
succes activitățile prevăzute în pro
gramul de zbor româno-sovietic. Ei
au avut înscris în programul zilei
respective continuarea experimente
lor „Guler", „Nanobalanța", „Neptun", „Balisto", „Astro-2“ și „Pneu
matic" — începute în zilele prece
dente.
în paralel, au verificat starea teh
nică și funcționarea aparaturii insta
late la bord. Se menține o legătură
radio permanentă în sistemul „Pămint—Orbită".
în conformitate cu programul de
studiere, în condiții cosmice, a com
portamentului materialelor, la insta
lația „Cristal" a continuat efectuarea
experimentului „Capilar", pregătit de
specialiștii români și sovietici, in
vederea cercetării posibilităților de
obținere de monocristale cu profil
prestabilit, pe baza efectului de capilaritate.
Prunariu și Popov au efectuat ope
rațiile prevăzute în graficul de zbor,
ale experimentelor „Nanobalanța"
și „Astro-2“. Membrii echipajului
româno-sovietic au realizat o nouă
serie de cercetări medicale, vizînd
sistemul cardiovascular și acuitațr/'l
vizuală, ca și biologice — legate de
evoluția plantelor în condițiile zbo
rului cosmic.’
Potrivit informațiilor telemetrice
și datelor primite de la bordul com
plexului orbital „Saliut-6“ — „Soiuz
T-4" — „Soiuz-40“, zborul se desfă
șoară in condiții normale. Cosmonauții Prunariu, Popov, Kovalionok
și Savinîh se simt bine.

E DE PRESĂ
scurt

I

COMISIA PERMANENTA C.A.E.R. PENTRU AGRICULTURĂ, a cărei ședința a avut loc recent în R.P. Ungară, a examinat o serie de probleme
ale colaborării, în scopul satisfaceri’ necesarului țărilor membre ale C.A.E.R.
de mașini și utilaje pentru mecanizarea complexă a proceselor de pro
ducție în agricultură și pentru creșterea producției de proteină furajeră.
Au fost adoptate unele măguri privind perfecționarea activității comisiei.
A fost efectuat un util schimb de informații și experiență privind dezvol
tarea complexului agroindustrial în țările membre ale C.A.E.R., în lumina
hotărîrilor congreselor partidelor comuniste ș! muncitorești din aceste țări,
relevîndu-se direcțiile posibile de lărgire și adincire a colaborării, vizînd
realizarea cu succes a programelor lor alimentare.

: Convorbiri româno-venezuelene

(flZTV ACTUALITATEA ToLITICA)
spania

MOSCOVA 19 — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite :
Complexul orbital „Saliut-6“ —
„Soiuz T-4" — „Soiuz-40“, cu cele
peste 32 de tone ale sale, își continuă
zborul, prin Univers, străbătînd spa
țiul sideral cu o viteză de 28 000 km
pe oră, Ia o altitudine de peste
360 km.
La pupitrele de comandă și control
ale centrului de dirijare din Moscova,
operatorii zborului comun românosovietic mențin o legătură perma
nentă, prin radio, cu cei patru teme
rari zburători cosmici — Prunariu,
Popov, Kovalionok și Savjnîh, aflați
la bordul complexului orbital. în sală
se afla și grupul de specialiști români
care au lucrat la elaborarea și pre
gătirea multor experiențe științifice,
fizice și biomedicale, precum și
tehnologice.
Comisia română pentru activități
spațiale a orientat și canalizat cu
precădere eforturile oamenilor de
știință din țara noastră care se ocu
pă de cercetarea și studierea proble
melor spațiului cosmic spre aplica
țiile tehnicilor spațiale. Reprezen
tanții vieții științifice din România
participă la activitățile legate de cu
noașterea unor noi aspecte ale Uni
versului, studierea multilaterală a
biosferei, a scoarței Pămintului, pre
cum și de aprofundarea cercetării
Cosmosului, a proceselor extrateres
tre, a comportamentului organismu
lui uman în spațiul interplanetar.
Cercetătorii științifici din România
participă tot mai activ la eforturile
desfășurate , pe plan internațional
pentru investigarea Universului și fo
losirea în scopuri pașnice a spațiului
extraatmosferic, printre acestea numărîndu-se și activitățile din cadrul
programului „Intercosmos", destinate

Cuvîntul șefului delegației țării noastre

Africane

în timpul lucrărilor, delegații ce
lor 50 de state membre au discutat
rezultatele obținute pină în prezent
în activitatea B.A.D. și direcțiile vii
toare ale politicii de investiții în pro
iectele importante de dezvoltare din
Africa. S-a apreciat că, în ciuda
succeselor înregistrate, situația eco
nomică generală din Africa este mar
cată de fenomene negative serioase.
Faptul că producția agricolă a con
tinentului s-a redus continuu în ul
timele două decenii face situația și
mai dificilă.
B.A.D. a alocat fonduri de 2,5 mi
liarde de dolari pentru realizarea a
460 de proiecte în aproximativ 50 de
state. Din această sumă, 80 la sută
au fost acordate țărilor celor mai
sărace, al căror venit anual pe lo
cuitor este sub 200 de dolari.

Cosmonauții «ontinuă cu succes
activitățile prevăzute in programul
de zbor româno-sovietic

PRIMIRE LA BELGRAD.

1

Pre-

■ ședințele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, Veselin
I Giuranovici, l-a primit la Belgrad
pe Andrei Lukanov, vicepreședinte
I al Consiliului de Miniștri al R.P.
Bulgaria. După cum informează agenția Taniug, în cadrul convorbirii
i s-a făcut un schimb de pateri asu
pra problemelor referitoare la cooI perarea economică dintre Iugosla
via și Bulgaria.
I
LA SEDIUL NAȚIUNILOR UNI
TE DIN NEW YORK s-a deschis
| sesiunea ordinară a grupului de lu
cru interguvernamental privind
1 elaborarea unui cod de conduită
• pentru companiile transnaționale.
Sarcina acestui grup de lucru conI stă în încheierea procesului de re
dactare a proiectului primului doI cument internațional care vizează
| limitarea acțiunilor companiilor
transnaționale de exploatare nemi| loasă a bogățiilor naționale ale di
feritelor state.
VIZITA IN INDIA. Președintele

Prezidiului Consiliului Suprem al
| Poporului al R.D.P. Yemen, Aii
Nasser Mohammed, a avut, la
I Delhi, convorbiri cu președintele
Nilam Sanjiva Reddy și cu primul
ministru Indira Gandhi. Părțile au
. subliniat sprijinul pentru rezoluția
O.N.U. privitoare Ia convocarea, în
I cursul anului 1981, la Colombo, a
unei conferințe internaționale asuIpra Oceanului Indian, evidențiin
du-se necesitatea lichidării tuturor
bazelor străine din această regiune.

BANCA MONDIALA a anunțat
I că va acorda asistență financiară in
valoare de 2.48 milioane dolari pen
tru realizarea programelor de cerceI tari in domeniul prevenirii și com
baterii bolilor tropicale infecțioase.
La ora actuală, de pe urma acestor
maladii suferă peste un miliard de
oameni din țările in curs de dezvoltare. Aplicarea in practică a
acestor proiecte se va face in cola
borare cu Organizația Mondială a
Sănătății și Programul Națiunilor
I Unite pentru Mediul înconjurător.
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COMITETUL
CENTRAL
AL
P S U G., CONSILIUL DE STAT,
CONSILIUL DE MINIȘTRI ȘI
CONSILIUL
NAȚIONAL
AL
FRONTULUI NAȚIONAL ALE
R.D.G. au anunțat încetarea din

I

I
I

viață. în vîrstă .de 85 de ani, a Iul
Erich Correns, președintele Consi
liului Național al Frontului Naționai al Republicii Democrate Germane.
CONGRES. Peste 1 500 de delegați
participă, începind de luni. Ia iucrările celui de-al treilea Congres
al indienilor din Canada, al căror
număr este în această țară, potrivit
statisticilor, de 300 000. Max Gros
Louis, care deține funcția de „mare
șef al huronilor", a declarat că for
marea unor organisme proprii rămine singura soluție pentru a se
pune capăt sărăciei și fenomenului
de asimilare a indienilor.

VZNZARILE DE AUTOMOBILE
JAPONEZE IN CANADA au cres
cut cu 151 la sută in 1980 in comparație cu 1979, ridicindu-se la
185 000, ceea ce reprezintă o valoare de 650 milioane dolari. Partea
automobilelor japoneze pe piața ca
nadiană a crescut de la 8 la sută
in 1979 la 15 la sută în 1980 și la
20 la sută in primele două luni ale
acestui an. ,,Toyota", „Ronda" și
,.Mazda" ocupă primele trei locuri
in ce privește automobilele irhportate, cu mult inaintea concurențelor
lor vest-europeni.
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ALUNECĂRILE DE TEREN care

s-au produs pe versanții vulcanului
Semeru, din estul Insulei Java, au
provocat moartea a 186 persoane și
rănirea altor 120, \a anunțat un
purtător de cuvînt al echipelor de
salvare. Alte 210 persoane sint date
dispărute. Au fost distruse, de asemenea, 370 de locuințe, precum șl
plantații de palmieri și arbori de
cafea. Echipele de salvare acționează, în continuare, pentru evacuarea
a 5 000 de persoane din zona
afectată.

Demonstrație la Luxemburg pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă fl
de viață
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