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De pretutindeni

Sub semnul dorinței comune de extindere și adincire a colaborării

A PRODUSELOR
problema centrală a activității 

economice, sarcina de cea mai mare 
răspundere a fiecărui colectiv

tatea noastră îl face pentru promo
varea susținută a celor mai noi rea
lizări ale științei și tehnicii. •

Calitate inaltă înseamnă parametri 
tehnici superiori, dar și o înaltă efi
ciență in activitatea productivă. Așa 
cum demonstrează experiența multor 
întreprinderi, prin realizarea unor 
produse cu înalți parametri calitativi 
și care valorifică superior resursele 
de materii prime se asigură o spo
rire substanțială a valorii nou crea
te, a venitului național. Practic, as
tăzi nu mai putem vorbi despre creș
terea eficienței, a productivității 
muncii sociale fără a asocia aceste 
categorii economice cu procesul per
manent de innoire și modernizare a 
producției, cu realizarea unor pro
duse cu înalte performanțe tehnice 
și calitative. A transpune în viață 
obiectivul fundamental stabilit de 
Congresul al XII-lea al partidului — 
de a realiza o calitate nouă, supe
rioară în întreaga activitate eco
nomică — înseamnă, înainte de 
toate, a fabrica produse de înal
tă tehnicitate și calitate, cu mi
nimum de cheltuieli materiale, fi
nanciare și de forță de muncă, valo- 
rificînd la maximum potențialul de 
care dispunem. Aceasta este de fapt 
și cerința fundamentală a noului me
canism economico-financiar, a auto- 
conducerii muncitorești și autoges- 
tiunii economice, lupta pentru ridi
carea calității produselor constituind 
o componentă intrinsecă, esențială a 
bătăliei pentru progresul necontenit 
al economiei naționale, pentru ridi
carea bunăstării.

Realizarea unor produse de înalt 
nivel tehnic și calitativ constituie, 
totodată, una din condițiile esențiale 
ale sporirii exportului, ale intensifi
cării participării României la circui
tul mondial de valori materiale. Cu 
atît mai mult în prezent, cînd pe 
plan mondial continuă să se mani
feste cu putere criza economică, creș
terea gradului de competitivitate al 
produselor noastre este absolut ne
cesară, știut fiind faptul că. practic, 
în plasarea mărfurilor pe piața ex
ternă cîștigă cel care izbutește să 
fie prezent cu produse de cel mai 
înalt nivel tehnic, de calitate irepro
șabilă. Este o realitate care trebuie 
bine înțeleasă, cu toată răspunderea, 
în toate implicațiile ei, de fiecare co
lectiv de întreprindere, de fiecare in-

Calitate, calitate și iar calitate ! — 
iată chintesența mobilizatoarelor pre
vederi ale planului din acest prim 
an al cincinalului. Calitate, calitate 
și iar calitate ! — iată o sarcină eco
nomică majoră care trebuie să stea 
permanent, zi de zi, în centrul preo
cupărilor organizațiilor de partid și 
consiliilor oamenilor muncii din în
treprinderi, ale colectivelor din toate 
unitățile industriale. f)e ce pune cu 
atita acuitate conducerea partidului 
cerința ridicării continue a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor ?

Am trecut in acest an Ia înfăptui
rea obiectivelor cincinalului calității 
și eficienței. Un cincinal în care tre
buie să realizăm un substanțial salt 
calitativ în întreaga activitate econo- 

. mică. Evidențiind marea însemnă- 
‘ tate a acestui obiectiv, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului, sublinia : „Este 
necesar să înțelegem că afirmarea 
calității noi în toate sectoarele, revo
luția- tehnico-științifică trebuie să se 
materializeze in fiecare întreprin
dere, în fiecare secție, în felul în 
care se reușește să se obțină o pro
ducție de mai bună calitate, de teh
nicitate mai inaltă, produse competi
tive cu cele similare pe plan mon
dial".

înfăptuim, așadar, un cincinal în 
care, folosind pe scară tot mai largă 

’ o tehnică superioară, devine nu nu
mai posibil, ci absolut obligatoriu să 
realizăm produse de calitate superi
oară. Eforturile făcute de societatea 
noastră pentru introducerea tehnolo
giilor și mașinilor moderne pe care 
le utilizăm tot mai mult în procesul 
de producție pot da roadele scontate 
numai in măsura în care din înge
mănarea lor cu priceperea și iscu
sința muncitorilor și specialiștilor 
rezultă produse de inaltă calitate, cu 
un grad superior de competitivitate. 
Mai exact, se poate vorbi despre o 
eficiență reală a muncii sociale nu
mai în condițiile în care produsele 
reușesc, prin însușirile lor tehnice și 
calitative, să satisfacă în tnod cores
punzător necesitățile producției și 
consumului, exigențele pieței interne 
și externe. Este deci o’inaltă înda
torire socială a fiecăruia și a tuturor 
oamenilor muncii — de la concepție 
la producție — să materializeze prin 
puterea minții și forța brațelor, prin- 
tr-o înaltă responsabilitate politică 
și profesională față de calitatea pro
duselor, efortul imens pe care socie-

în tiripuî vizitei la întreprinderea de automatizări industriale din Praga

OFICIALECONTINUAREA CONVORBIRILOR

reciproc avantajoase, in aceeași ambianță prietenească a continuat

VIZITA OFICIALA DE PDIETENIE A DELEGAȚIEI DE PARTID $1 DE STAT
CONDUSA DE

Manifestări de caldă 
prietenie și stimă 
la întreprinderea 
de automatizări

industriale din Praga
Cea de-a doua zi a vizitei tovară

șului Nicolae Ceaușescu, a membri
lor delegației române de partid și de 
stat in Cehoslovacia a fost consa
crată atit continuării convorbirilor o- 
ficiale, cit și vizitării unor obiective 
economice și sociale reprezentative 
pentru opera de construcție socialistă 
din țara prietenă.

în cursul dimineții, solii poporului 
român au fost oaspeții puternicului 
colectiv muncitoresc al întreprinderii 
de automatizări industriale din Praga 
și ai cooperatorilor din comuna Ja
senice, din apropierea capitalei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit în această vizită de tovarășul 
Gustav Husak, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Cehoslovace, 
și Bohuslav Chnoupek, membru al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, mi
nistrul afacerilor externe.

Au luat parte, de asemenea, Ionel 
Diaconescu, ambasadorul României 
Ia Praga, și Lumir Hănak, ambasa
dorul Cehoslovaciei la București.

De la Hrad, unde se află reședin
ța oficială pusă la dispoziția tovară
șului Nicolae Ceaușescu pe timpul 
șederii sale in Cehoslovacia, coloana 
oficială de mașini străbate zone cu 
mare concentrare industrială ale o- 
rașului de pe Vltava — dovadă că 
Praga este, înainte de toate, un 
al muncii — și se îndreaptă 
cartierul Kosire. Aici, ferită 
poluare, înecată în verdeață, se 
întreprinderea de automatizări 
dustriale — Z.P.A.

Specializată în instalații de 
glări și automatizări,. în optică 
tn-'-mică, această întreprindere
m ,ără printre unitățile de primă 
im, ortanță ale electronicii ceho
slovace. Tocmai pentru aceasta, ea 
îndeplinește și rolul de coordonare a 
activității altor unități de profil si
milar. Structura principală a pro
ducției o dau echipamentele de co
mandă numerică pentru mașini-unel- 
te, echipamentele periferice și surse
le de alimentare pentru computere și 
sisteme de comandă numerică, apa
rate de măsură optice și mecanice 
pentru laborator, microscoape pentru 
utilizări biologice și industriale.

Tovarășilor Nicolae Ceaușescu, 
Gustav Husak, persoanelor oficiale 
române și cehoslovace li s-a făcut la 
sosire o primire deosebit de caldă. 
De o parte și de alta a intrării prin
cipale au fost arborate drapelele de 
stat ale României și Cehoslovaciei. 
Pe o mare pancartă se poate citi, în 
limbile română și cehă, urarea : 
„Salutăm delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste România 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România 1“

(Continuare în pag. a II-a>

• întreținerea exemplară a culturilor
• Terminarea grabnică a insămintărilor

Relatări ale corespondenților noștri despre 
desfășurarea acestor lucrări — în pagina a ll-a
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în ziua de 20 mai au continuat, la 
Praga, convorbirile oficiale intre de
legația de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și delegația de partid 
și de stat a Republicii Socialiste 
Cehoslovace, condusă de tovarășul 
Gustav Husak, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

La convorbiri au participat: Din 
partea română — tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
viceprim-ministru al guvernului, Ion 
Pățan, membrp al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru, Petru Enache, ^nembru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Stefan Andrei, membru supleant ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Miu Dobrescu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C, al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Dolj al P.C.R., 
Ionel Diaconescu, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in R. S. Ceho
slovacă.

Din partea cehoslovacă — tovarășii 
Lubomir Strougal, membru al Prezi
diului C.C. al P. C. din Cehoslova
cia, președintele Guvernului R. S. 
Cehoslovace, 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, membru 
al C.C. al P.C.C., ministrul afaceri
lor externe, Vratislav Vajnar, mem
bru al C.C. al P.C.C., șeful Secreta
riatului secretarului general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Lumir Ha- 
nak, ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al R. S. Cehoslovace in 
Republica Socialistă România.

Au participat, de asemenea, con
silieri și experți din cele două țări.

în aceeași atmosferă de prietenie, 
cordialitate și înțelegere ' reciprocă, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak au reluat dialogul în proble
me privind dezvoltarea conlucrării 
româno-cehoslovace, reafirmînd vo
ința comună de a extinde și aprofun
da continuu relațiile de prietenie, so
lidaritate și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, in 
folosul și spre binele ambelor state 
și popoare, al construcției socialiste 
în România și Cehoslovacia, al cau
zei socialismului și păcii.

Cei doi conducători de partid și

de stat au continuat schimbul de pă
reri in legătură cu unele probleme 
esențiale ale vieții politice mondiale, 
ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

în timpul convorbirilor s-a apre
ciat că situația existentă în lume are 
un caracter complex și contradictoriu, 
agravat de apariția unor noi conflicte 
și stări de încordare, care generează 
mari pericole pentru pacea și secu
ritatea internațională. S-a subliniat 
că, în aceste condiții, se impune 
întărirea colaborării și unității tuturor 
forțelor progresiste, democratice, 
antiimperialiste, a tuturor popoarelor 
in lupta pentru imprimarea unui nou 
curs evoluției evenimentelor mon
diale, oprirea agravării vieții inter
naționale și promovarea unei politici 
de destindere, colaborare și pace, 
pentru reglementarea pe cale politică 
a diferendelor dintre state, pentru 
generalizarea în viața internațională 
a principiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectării independenței și 
suveranității naționale/ neamestecu
lui in treburile interne,: renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța.

O atenție deosebită a fost acordată 
securității europene, relevindu-se ne
cesitatea de a se acționa pentru În
cheierea, cu rezultate constructive a 
reuniunii de la Madrid, astfel incit 
aceasta să impulsioneze eforturile în

de conferința de la

arătat că o problemă 
preocupă astăzi po-

vederea înfăptuirii unitare a docu
mentelor semnate la Helsinki, dez
voltării colaborării intre țările conti
nentului, să ducă la realizarea unei 
înțelegeri privind convocarea și ține
rea unei conferințe consacrate întări
rii încrederii și dezarmării in Europa, 
pentru asigurarea continuității pro
cesului inițiat 
Helsinki.

Totodată, s-a 
centrală care
poarele este oprirea cursei înarmări
lor, trecerea la dezarmare și,’ în 
primul rînd, la dezarmare nucleară, 
în acest sens a fost evidențiată im
portanța propunerilor din Raportul 
prezentat de tovarășul Leonid Brej- 
nev la cel de-al XXVI-lea Congres 
al P.C.U.S., cu privire la întărirea În
crederii, la dezarmare, la inițierea de 
tratative pentru soluționarea unor 
probleme litigioase.

A fost reliefată, 
însemnătatea pe care 
rea subdezvoltării și 
noi ordini economice
parte integrantă a luptei antiimpe- 
rialiste, pentru stabilitatea 
mică și politică mondială, 
întărirea independenței 
recent eliberate, pentru o 
de destindere și colaborare. în acest

Orizonturi
noi în satul
natal

au 
de- 
ur- 
or-

Anul înființării satului meu 
natal, Putineiu*,  din județul Giur
giu, nu se cunoaște cu precizie. 
Bunicul mi-a povestit odată ci 
aflase de la tatăl său, Nedelcu 
Laudă, cum că pe vremea lui 
Constantin Brincoveanu, un stră
moș al nostru, pe nume Stoian 
Laudă, a fugit dintr-un sat de 
pe malul drept al Dunării, de 
teama urgiei turcești, împreună 
cu soția și copiii, trecind fluviul 
cu o barcă — femeia și copiii 
mai mici, iar el și trei fii' mai 
mari înotind prin apă, alături de 
niște bivoli. Scăpind, cu chiu cu 
vai, de urmărirea turcilor din 
raiaua Giurgiu, s-au stabilit la 
Putineiu, in codrul Vlăsiei. Pe

BRĂILA: Producții 
suplimentare 
cu economii 

de materii prime 
și materiale

La Combinatul de prelucra
re a lemnului din Brăila 
fost consemnate importante 
pășiri dc plan. Ele sint o 
mare firească a măsurilor
ganizatorice, a preocupărilor 
constante pentru perfecționa
rea tehnologiilor, buna gospo
dărire a materiilor prime și 
materialelor. De la inceputul 
anului și pînă acum, preve
derile planului «au fost depă
șite cu 3,7 milioane lei la pro
ducția globală, cu 2,8 milioane 
lei Ia producția-marfă și 
milioane lei la producția 
în această perioadă s-au 
în avans beneficiarilor
7 500 mp de plăci aglomerate din 
lemn. Totodată, s-au economisit 
1600 mc masă lemnoasă, 4 600 
kWh energie electrică și impor
tante cantități de combustibil 
convențional. (Corneliu Ifrim).

(Continuare in pag. a ni-a)

O

econo- 
pentru 

statelor 
politică

cu 4,5 
netă, 
livrat 
peste

de asemenea, 
o au lichida- 
făurirea unei 
internaționale,

(Continuare in pag. a IlI-a)

în mijlocul cooperatorilor de la JaseniceOamenii muncii de la reputata întreprindere pragheza salută cu căldură pe distinsul oaspete

Insemnări de
Șerban NEDELCU

Marin Drăcea și colabora- 
săi, situația țăranilor de 
din Vieru și Hodivoaia — 
alcătuiesc astăzi comuna 

a fost deosebit de

vremea aceea, satul era situat la 
punctul numit azi Dealul Mori
lor, de unde s-a mutat in locul 
unde există a^ăzi prin 1830, 
după ciuma lui Caragea.

O legendă, care se mai istori
sește și azi. arată că Preda Bu- 
zescu, unul dintre căpitanii lui 
Mihai Viteazul, s-a luptat cu 
tătarii in pădurea de la Putineiu, 
in punctul Valea cu Ștevie. în
ființarea acestui sat s-a făcut, 
deci, cu mult înainte de 1800.

După cum s-a scris in unele 
monografii ale satului Putineiu, 
făcute de fostul profesor univer
sitar 
torii 
aici, 
care
Putineiu 
grea. Proprietarii pămintului de 
aici și din alte sate : Gogoșari, 
Izvoru și Drăghiceanu, care 
sțăpineau peste zece mii de hec
tare, au fost: Iiagi Iordan, Butu, 
Zamfirache, Iancu Marghiloman 
cu cei doi fii Alexandru și Nicu, 
Anghel Capră etc. Ei i-au silit 
pe țărani să muncească in con
diții neomenești, de care amin
tește și Camil Petrescu in roma
nul său despre revoluția de 
la 1848.

„Plugăria se făcea cu plugul 
de lemn, scrie unul dintre co
laboratorii profesorului Marin 
Drăcea. Griu nu semănau, îna
inte de 1877, aproape deloc.
(Continuare în pag. a V-a)
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ÎN AGRICULTURĂ

ICKRĂB1 URGENTE IA EXECUTAREA CĂRORA 
TREBUIE SĂ PARTICIPE TOR LOCUITORII SATELOR

Poate mai mult ca in oricare altă perioadă 
a anului, lucrătorii din agricultură sint solicitați 
acum intens la muncile cimpului. Este momen
tul cînd lucrările de întreținere trebuie execu
tate fără întîrziere pentru a se crea condiții op
time dezvoltării viguroase a tuturor culturilor 
insămințate în primăvară. Această cerință devine 
și mai imperioasă in condițiile acestui an. Ume
zeala ridicată din sol și încălzirea vremii au 
determinat creșterea rapidă a buruienilor și for
marea crustei, ceea ce — și într-un caz și în 
altul — impune să se efectueze operativ și cu

cea mai mare răspundere prașilele manuale și 
mecanice.

La executarea acestor lucrări trebuie mobi
lizată acum întreaga suflare a satului — meca
nizatorii, cooperatorii, lucrătorii navetiști din alte 
unități și elevii. în acest scop, organizațiile co
munale de partid, consiliile populare comunale, 
consiliile unice agroindustriale și conducerile uni
tăților agricole au datoria de a aplica cu fer
mitate prevederile Legii organizării producției și 
a muncii in agricultură, asigurind o largă parti

cipare a locuitorilor de la sate Ia Întreținerea 
culturilor, pe baza respectării cu strictețe a prin
cipiilor organizării muncii în acord global.

Concomitent cu intensificarea lucrărilor de în
treținere a culturilor, în toate județele trebuie 
să se acționeze energic pentru încheierea grab
nică, pină la sfirșitul acestei săptămîni, a în- 
sămințării porumbului, soiei, fasolei și orezului, 
precum și a plantării legumelbr pe suprafețele 
ce au fost afectate de excesul de umiditate sau 
ocupate cu plante furajere.

1N PRIMUL AN AL CINCINALULUI CALITĂȚII ȘI EFICIENȚEI

Planul și angajamentele asumate
in întrecere-exemplar îndeplinite!

Publicăm în continuare rezultate
le înregistrate in, perioada 1 ianua
rie — 30 aprilie 1981 *)  de colec
tivele fruntașe de oameni ai mun
cii, sub conducerea organelor și or

pe primele patru luni ale anului

ganizațiilor de partid, in îndeplini
rea sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate in întrecerea so
cialistă.

Ca urmare a acestor rezultate și

a punctajului general stabilit pe 
baza indicatorilor prevăzuți in cri
teriile de organizare a întrecerii 
socialiste, la sfirșitul lunii aprilie 
pe primele trei locuri se situează :

ÎNTREȚINEREA
■ • V

EXEMPLARĂ A CULTURILOR
OLT: Organizarea muncii în acord global 

sporește răspunderea pentru recoltă
Oamenii muncii de pe ogoarele Ol

tului au reluat, în ultimele zile,. cu 
intensitate sporită, lucrările de în
treținere a culturilor. In consiliile u- 
nice agroindustriale Radomirești, Co
rabia, Drăgănești, Ștefan cel Mare, 
Olari, Vlădila și în alte locuri unde 
terenurile s-au zvintat mai repede 
se lucrează cu toate forțele meca
nice și manuale la prășitul sfeclei de 
zahăr, florii-soarelui, a celorlalte cul
turi. Pină acum, prima prașilă ma
nuală s-a efectuat pe mai bine de 
20 000 de hectare. în numeroase uni
tăți din consiliile unice agroindus
triale Vișina, Scornicești, Caracal, 
Găneasa și altele, a început și pră
șitul porumbului, lucrare care s-a 
realizat pe mai bine de 6 000 hec
tare. Concomitent, s-a trecut și la 
completarea golurilor pentru a se a- 
sigura pe fiecare parcelă o densi
tate optimă a plantelor la hectar ; 
totodată, se urmărește însămințarea 
fiecărei porțiuni de teren, atît a su
prafețelor unde apa a fost în ex
ces, cit și a celor care au fost ocu
pate cu plante furajere pentru masă 
verde.

Am urmărit cum se desfășoară lu
crările la cooperativa agricolă Do- 
brosloveni, unitate unde întreaga ac

tivitate la prășitul culturilor este 
organizată în acord global. „Fieca
re echipă, fiecare cooperator știe ce 
producții trebuie să realizeze și cit 
va primi pentru realizarea sau de
pășirea producției planificate — ne 
spune tovarășul Constantin Cioboa- 
tă, președintele cooperativei agrico
le. Așa se muncește acum la pră
șitul culturilor, cînd prima prașilă 
manuală s-a efectuat pe mai bine 
de 40 la sută din suprafața cultiva
tă cu sfeclă de zahăr și pe 25 la 
sută din aceea cu porumb".

' Intr-adevăr, la Dobrosloveni, căi
turile sint bine răsărite și îngrijite 
corespunzător. De remarcat este fap
tul că la fiecare capăt de tarla sint 
plăcuțe indicatoare pe care sint tre
cute ferma, cultura și echipa care 
se îngrijește de întreținerea culturii 
respective. In acest fel s-a declan
șat o adevărată întrecere intre echi
pe și ferme, ceea.ce stimulează foar
te mult participarea Ia muncă și răs
punderea cooperatorilor pentru recol
tă. .Asemănător este organizată mun
ca și în cooperativele agricole 
„Unirea" și „Voința" din Corabia, 
Vișina Veche, Stoenești, Radomirești 
și in alte locuri. (Etnilian Rouă).

Prășitul porumbului la cooperativa agricolă de producție Adunații Copăceni, 
județul Giurgiu Foto: A. Papadiuc

BACĂU: Cine amînă acum prășitul 
să nu caute justificări la toamnă

> Vremea frumoasă din ultimele zile 
>a permis lucrătorilor ogoarelor din 

județul Bacău să iasă în număr mare 
la întreținerea culturilor. In consiliile 
unice Homeiuși, Sascut, Traian, Ră- 
căciuni și Filipești au lucrat în ulti
mele zile la întreținerea culturilor 
mii de țărani cooperatori și mecani
zatori. Constatările făcute în teren

dovedesc că- rezultatele cele mai bune 
se înregistrează în unitățile unde se 
aplică ferm ' principiile organizării 
muncii in acord global.

La Săucești, cooperatorii și meca
nizatorii organizați în echipe mixte 
lucrează împreună la întreținerea 
sfeclei de zahăr. In cele trei ferme 
pentru cultura vegetală au fost or-

ganizate 15 echipe mixte, fiecare 
cuprinzînd cite 30—35 de oameni. De 
menționat că, în general, echipele își 
păstrează aceeași componență din 
anul trecut. Fiecare dintre ele a pri
mit să lucreze cite 15—17 hectare cul
tivate cu sfeclă de zahăr. S-a hotărît 
ca retribuția să se facă în produse 
și bani pe tona de produse realizate.

La ferma nr. 1 lucrau circa 130 de 
oameni, organizați in patru echipe 
mixte. Inginerul Vasile Pintilescu, 
șeful fermei, conduce permanent ac
tivitatea din cîmp, urmărind respec
tarea densității plantelor. Zilnic, în
tre 400 și 500 de cooperatori din a- 
ceastă unitate lucrează la prășit, ceea 
ce a făcut ca prima prașilă să se 
apropie de sfîrșit pe toate cele 230 
hectare cultivate cu sfeclă de za
hăr.

Și în cooperativele agricole Mărgi
neni, Sascut, Nicolae Bălcescu, Răcă- 
ciuni și Traian se poate vorbi de o 
bună participare la prășitul sfeclei 
de zahăr. Bine ar fi dacă exemplul 
fruntașilor at fi urmat de toți lucră
torii ogoarelor din județ. Subliniem 
aceasta deoarece, în timp1 ce in unele 
unități s-a ieșit cu toate forțele la 
întreținerea culturilor, în altele se 
mai așteaptă. Așa se explică de ce 
în cohsiliile unice agroindustriale 
Parincea, Odobești, Tătărăști, Moto- 
șeni și Moinești nu a fost prășită 
pină acum nici o palmă de pămint 
cultivată cu sfeclă de zahăr. Peste 
tot, culturile au răsărit și, odată cu 
ele, buruienile care le sufocă. Cine 
amină acum prășitul să nu caute jus
tificări la toamnă ! (Gheorghe Baltă).

TERMINAREA GRABNICĂ A ÎNSĂMÎNTĂRILOR
DOLJ: După evacuarea apei și strîngerea 

furajelor - imediat semănatul
In județul Dolj, acum, cînd timpul 

este iarăși prielnic, se acționează cu 
forțe sporite pentru încheierea în- 
sămînțării porumbului pe suprafețele 
anterior ocupate cu plante furajere 
pentru masă verde sau afectate de ex
cesul de umiditate. După cum preciza 
tovarășul Dumitru Toader, director 
general adjunct la direcția agricolă 
județeană, in cooperativele agricole 
mai sint de însămînțat cu porumb 
circa 10 000 hectare. In consiliile unice 
agroindustriale Amărăști, Moțăței și 
Predești se lucrează bine organizat, 
cu forțe mecanice și umane sporite la 
efectuarea arăturilor și pregătirea te
renului. De asemenea, în unitățile de 
pe raza consiliilor Boureni, Măceșu 
de Jos, Poiana Mare și Catane, sute 
și sute de locuitori ai satelor sint 
prezenți pe ogoare, unde efectuează

lucrări de evacuare a apelor ce băl
tesc, astfel incit pămintul să se 
zvinte mai repede în vederea însă
mînțării lui cit mal grabnice.

Pentru terminarea însămînțării po
rumbului, conducerile consiliilor uni
ce agroindustriale au luat măsuri 
pentru eliberarea neintirziată a te
renului de masă verde, prin utilizarea 
la intreaga capacitate a mijloacelor 
tehnice, ceea ce a determinat depăși
rea vitezelor zilnice de lucru stabi
lite. Concomitent, la efectuarea ară
turilor, in consiliile Robănești, Zănoa- 
ga și Melinești, se lucrează ziua și 
noaptea, unitățile din aceste zone 
beneficiind de sprijinul cu mijloace 
mecanice și forțe umane dat de 
unitățile care au încheiat lucrările. 
(Nicolae Petolescu).

lui de însămințări la fiecare cultură 
în parte. Suprafețele recuperate din 
terenurile afectate de băltirea apei și 
excesul de umiditate, însumind peste 
1 500 hectare, se însămînțează cu 
soiuri timpurii de soia și porumb. în 
multe unități se muncește cu bune 
rezultate și in grădinile de legume, 
unde se plantează tomatele, ardeii, 
vinetele, iar in solarii se lucrează la 
întreținerea tomatelor timpurii.

Totuși, pe lingă unitățile cu rezul
tate bune, sînt și unități agricole

mult întîrziate cu plantarea legume
lor. în consiliile agroindustriale Bog
dana, Ciocănești, Chiselet, Cuza Vodă, 
Jegălia, Lehliu șL Roseți, cel mai 
mult rămase în «rmă, se impune o 
mobilizare amplă*  energică a tuturor 
locuitorilor de la sate pentru execu
tarea la timp a tuturor lucrărilor și, 
in primul rînd, a însămînțării cul
turilor și plantării legumelor pe toate 
suprafețele planificate, pină la ulti
mul hectar. (Itodica Simionescu).

TIMIȘ: Pînă sîmbătă, întreaga suprafață 
va fi cultivată

CĂLĂRAȘI: Pe primul plan - plantarea 
legumelor

In unitățile agricole din județul 
Călărași, lucrărilexde întreținere a 
culturilor sînt in plină desfășurare. 
Din cauza căldurii și a umezelii ri
dicate din sol, pe suprafețe însem
nate cultivate cu sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui, soia, porumb, legu
me și cartofi au apărut buruieni care 
se dezvoltă rapid. Este și motivul

pentru care mecanizatorii șl coope
ratorii din multe cooperative 'agri
cole au ieșit în număr mare pe cîmp, 
la întreținerea culturilor, și îndeosebi 
a sfeclei de zahăr.

Concomitent cu intensificarea rit
mului prășitului, în toate unitățile 
agricole se depun eforturi stăruitoare 
pentru realizarea integrală a planu

In unitățile agricole de stat și coo
peratiste din județul Timiș, la data 
de 20 mai rămăseseră încă de semă
nat 30 hectare cu fasole, 637 hectare 
cu legume, 300 hectare cu tutun, pre
cum și încă peste 10 000 hectare cu 
porumb și soia pe terenurile ocupate 
în prezent cu plante furajere pentru 
masă verde. Comandamentul jude
țean pentru agricultură a stabilit, în 
cursul zilei de luni, o serie de mă
suri privind organizarea mai bună a 
muncii și utilizarea judicioasă a for
țelor umane șl a mijloacelor meca
nice, prin care să se asigure înche
ierea semănatului pe toate suprafe
țele pină la sfirșitul acestei săptă
mîni, inclusiv a insămințărilor după 
culturile de furaje pentru masă 
verde. La acest ultim capitol, din su
prafața de 29 812 hectare cultivată cu

masă verde — din care 13 456 hectare 
au și fost recoltate — unitățile agri
cole timișene au de însămînțat cu 
porumb și soia 10109 hectare. Pină 
miercuri, mai mult de jumătate din 
această suprafață a fost însămînțată: 
cu plante furajere pe toate cele 2 979 
hectare planificate, cu porumb — pe 
2 216 hectare, iar cu soia — pe 774 
hectare. întrucît recoltarea culturilor 
pentru masă verde se desfășoară în 
ritm susținut, creîndu-se astfel front 
de lucru pentru executarea lucrărilor 
de pregătire a solului și semănat, 
formațiile de mecanizatori, conduse 
de specialiști, au fost dirijate opera
tiv pe solele cele mai propice culti
vării porumbului și soiei, astfel ca 
însămințarea acestor culturi să se 
încheie pină la sfirșitul acestei săp
tămîni. (Cezar Ioana).

în extracția și prepararea 
minereurilor

Locul I : Exploatarea minieră llba, județul 
Maramureș, cu 620 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu :
31.5 lâ sută la producția netă, 11,8 la sută la producția 
fizică, 93,8 la sută la volumul de pregătiri miniere,
28.9 la sută la productivitatea muncii, beneficiile au 
fost depășite cu 8,8 la sută, iar cheltuielile totale la 
1 000 lei producție marfă au fost reduse cu 3,8 la sută.

Locul II : întreprinderea minieră Barza, județul Hu- 
nedoara. .

Locul III : întreprinderea de metale rare București, 

în industria metalurgiei 
neferoase

Locul I : întreprinderea „Laromet” Bucu
rești cu 163,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu :
12.6 la sută la producția netă, 8,2 la sută la producția 
fizică, 2,8 la sută la productivitatea muncii, 20,2 la 
sută la beneficii, 2,2 la sută la investiții.

Locul II : întreprinderea de alumină Oradea.

în industria electrotehnică 
și tehnică de calcul; 

echipamente de automatizări 
și telecomunicații

Locul I : întreprinderea „Romlux”-Tîrgoviște, 
cu 1 089,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 4,7 
la sută la producția netă, 4,9 la sută la producția fizică, 
3,5 la sută la productivitatea muncii, 21,5 la sută la 
beneficii, iar planul de investiții a fost depășit cu 1,4 
la sută.

Locul II : întreprinderea de calculatoare electronice 
din București.

Locul III : întreprinderea „Electroargeț" din Curtea 
de Argeș.

în rafinării și petrochimie
Locul I : Rafinăria Ploiești, cu 435,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu :
37.9 la sută la producția netă, 29,2 la sută la producția 
fizică, 37,9 la ,sută la productivitatea Tnuncii, 57,4 Ia 
sută la beneficii, planul de investiții a fost depășit 
cu 15,1 la sută, cheltuielile totale la 1 000 lei producție 
marfă au fost reduse cu 3 la sută, iar consumurile 
normate au fost diminuate cu 13,9 la sută.

Locul II : Rafinăria Brașov.
Locul III i Rafinăria Dărmănești, județul Bacău.

în domeniul transportului 
și distribuției energiei electrice 

Locul I : întreprinderea de rețele electrice 
Suceava, cu 355,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 42,9 
Ia sută la producția netă și 5,6 la sută la investiții ; 
s-a economisit 12,8 la sută din cantitatea de energie 
electrică dată prin repartiție consumatorilor ; cheltuie
lile planificate au fost reduse cu 1.6 la sută, iar con
sumurile normate de energie electrică cu 2,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de rețele electrice Cluj.
Locul III : întreprinderea de rețele electrice Pitești, 

în domeniul construcțiilor 
industriale

Locul I : Trustul de lucrări speciale Bucu
rești, cu 185,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 48,9 
la sută la producția netă. 47.7 la sută la productivitatea 
muncii, planul construcțiilor de locuințe a fost integrai 
realizat, beneficiile au fost depășite cu 2,8 la sută, iar 
consumurile normate la materialele de bază au fost 
reduse cu 3,6 la sută.

Locul II : Trustul de construcții industriale și agro
zootehnice București.

Locul III : Trustul de construcții industriale lași, 

în industria textilă (bumbac) 
Locul I : întreprinderea „Textila” Pitești, cu 

205 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 3 la 

sută la producția netă, cu 1 la sută la producția fizică,

2,7 Ia sută la productivitatea muncii, 29,1 la sută la be
neficii, cheltuielile totale la 1000 lei producție-marfă 
au fost reduse cu 0,1 la sută, iar cele materiale cu 
0,4 la sută.

Locul II : întreprinderea „Bumbacul" - Timișoara, 

în transporturile feroviare - 
depouri

Locul I : Depoul de căi ferate Brașov, cu 
90,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 
0,4 la sută la volumul de transport, 0,2 la sută la pro
ductivitatea muncii, costul la 1 000 tone brute km echi
valent a scăzut cu 3,1 la sută, iar normele de consum 
au fost reduse cu 1 la sută.

Locul II : Depoul de căi ferate Ploiești.
Locul III : Depoul de căi ferate Buzău.

Industria alimentară - Subramura 
morărit, decorticat, panificație 

și produse făinoase *
Locul I : întreprinderea de morărit și pani

ficație „Vilcea", județul Vilcea, cu 502,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 
44,7 la sută la producția netă, 21,5 la sută la producția 
fizică, cu 15,9 la sută la livrările la fondul pieței; sar
cinile de export au fost integral realizate ; planul de 
creștere a productivității muncii a fost depășit cu 42,6 
la sută, beneficiile cu 41,3 la sută, iar investițiile cu 
4,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de morărit, panificație și 
produse făinoase „Teleorman", județul Teleorman.

Locul III : întreprinderea de morărit și panificație 
„Neamț", județul Neamț.

în întreprinderile agricole de stat 
cu profil avicol
Întreprinderea 

153 puncte, 
indicatori de plan 
producția fizică, 16 
sută la livrări de

avicolă de statLocul I:
Galați, cu

Principalii
13 la sută la 
păsări, 12 la 
stat, beneficiile cu 60 la sută, Iar cheltuielile la 1 000 
lei producție marfă au fost reduse cu 4 la sută.

Locul II : întreprinderea avicolă de stat Băicoi, ju
dețul Prahova.

Locul III : întreprinderea avicolă de stat Tărtășești, 
județul Dîmbovița.

au fost depășiți cu: 
la sută Ia efective de 
produse la fondul de

în domeniul comerțului interior - 
întreprinderi comerciale 

cu amănuntul
Locul I : întreprinderea comercială de stat 

„Comaliment” — București, cu 196 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu 3,1 

Ia sută la desfaceri de mărfuri, 31,6 la sută la bene
ficii, viteza de circulație a mărfurilor s-a îmbunătă
țit cu 1,9 la sută, iar cheltuielile de circulație la 1 000 
lei desfacere au fost diminuate cu 12,3 la sută.

Locul II : întreprinderea comercială de stat pentru 
produse metalochimice - Pitești.

Locul III : întreprinderea comercială de stat pentru 
produse alimentare și de alimentație publică Sf. 
Gheorghe, județul Covasna.

în uniunile județene 
ale cooperației meșteșugărești
Locul I : Uniunea județeană a cooperației 

meșteșugărești Covasna, cu 195,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 

2,9 la sută la producția netă, 7,4 la sută la producția 
și prestările de servicii pentru populație, 46 la sută 
la beneficii, 4,6 la sută la livrări de mărfuri pentru 
fondul pieței, iar cheltuielile la 1 000 lei producție 
marfă au fost reduse cu 0,3 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a cooperației meșteșu
gărești Neamț.

Locul III : Uniunea județeană a cooperației mește
șugărești Sibiu.

•) Indicatorii privind producția netă, productivitatea 
muncii, costurile de producție și beneficiile sint calcu
late pe trei luni.

VASLUI

„Moldosin" se impune
Pe platforma industrială Vaslui- 

Rediu a fost pusă în funcțiune o 
nouă capacitate de producție la 
combinatul de fire sintetice. Po
trivit programului de finalizare a 
investiției, pină în prezent ș-au a- 
sigurat spații productive pentru 
3 800 tone fire textile și 1 500 tone 
fire tehnice anual, precum și con
diții ca întreaga capacitate proiec
tată să fie racordată la in
dustria municipiului încă din acest 
prim an al cincinalului eficientei 
și noii calități. Concomitent cu lu

crările de construcții șl montaj se 
acordă o atenție sporită realizării 
producției ce a fost contractată cu 
partenerii din țară și de peste 
hotare. Realizările de pină acum 
din tînăra industrie chimică vaslu
iana includ acum și recentele li
vrări la export ale primelor canti
tăți de fir cu marca „Moldosin". 
(Crăciun Lăluci).

în fotografie: aspect din secția de 
înfășurat fir de la Combinatul de 
fibre sintetice Vaslui.

ÎN INVESTIȚII
CUVlNTUL DECISIV IL AU ACUM CONSTRUCTORII DE UTILAJE
întreprinderea de utilaj tehnologic din Buzău și întreprinderea „In

dependența" din Sibiu sint doi dintre principalii furnizori de utilaje 
pentru fabricile de zahăr aflate in construcție la Ianca, Zimnicea, Ca
lafat și Arad, care urmează să intre in producție în toamna acestui an. 
Avind in vedere importanța deosebită pe care conducerea partidului o 
acordă punerii în funcțiune la termen a acestor obiective, asigurarea 
utilajelor tehnologice in timp util și in ordinea firească de montaj se 
situează pe primul plan al urgențelor. O întrebare firească deci : care 
este stadiul fabricării acestor utilaje și, mai ales, care sînt perspecti
vele livrării lor la termenele solicitate de montori ?

Pină acum,' întreprinderea de uti
laj tehnologic din Buzău a realizat 
633 tone de mașini și echipamente, 
livrind 450 tone din totalul de 853 
tone care-i revin in sarcină. Pro
gramul stabilit de întreprindere, in 
colaborare cu beneficiarii, prevede 
ca pină la sfirșitul lunii mai să fie 
finalizate celelalte 220 tone utilaje 
necesare celor patru fabrici de zahăr.

— în realizarea utilajelor destina^ 
te fabricilor de zahăr sint angajați 
cei mai buni muncitori și specialiști 
— ne-a spus ing. Constantin Zaha- 
ria, directorul fabricii de utilaj chi
mic al întreprinderii. Sarcinile de 
producție au fost judicios repartiza
te pe echipe, iar la fiecare echipă 
am repartizat un cadru de condu
cere care are responsabilități preci
se legate de soluționarea operativă 
a problemelor ce se ivesc pe fluxul 
tehnologic. Asigurarea in totalitate a 
documentației tehnice, a materiilor 
prime și materialelor necesare, co
laborarea strînsă între secțiile și a- 
telierele noastre, între acestea și 
compartimentele funcționale, dar, 
mai ales, răspunderea pe care o ma
nifestă muncitorii și cadrele tehnice 
pentru realizarea la timp a fiecărui 
utilaj ne dau garanția că ne vom 
încadra in programul stabilit și ne

vom onora în bune condiții obliga
țiile ce ne revin.

• Pentru fabricile de la Calafat 
și Arad s-au executat cite 58 tone 
de utilaje și este prevăzut să se 
realizeze, pînă la sfirșitul lunii mai, 
cite 200 tone. Una dintre condițiile 
finalizării lor Ia termen este livra
rea tot de către. întreprinderea „Pro
gresul" Brăila a coroanelor din bronz 
pentru acționarea decantorului.

O altă problemă. Pe lingă utila
jele necesare fabricării zahărului, în
treprinderii din Buzău îi revine sar
cina de a livra pe șantierele de la

IN ATENȚIA „SClNTEII", ȘANTIERELE 
NOILOR FABRICI DE ZAHĂR

Dar producere^ și livrarea rapidă 
a utilajelor pe șantierele celor pa
tru fabrici de zahăr sint condițio
nate in mare măsură și de colabo
rarea cu unele ’întreprinderi din 
țară și chiar cu beneficiarii. Să 
concretizăm :

• Pentru fabrica de la Ianca, din 
totalul de 49,7 tone de utilaje au 
fost executate 48,2 tone. A mai ră
mas de realizat acționarea decanto- 
rului, dar de la întreprinderea „Pro
gresul" Brăila intîrzie să sosească 
coroana din bronz, modul 28 cu 40 
de dinți, expediată din luna februa
rie pentru danturare. ,

• Din 285.7 tone de mașini și e- 
chipamente pentru fabrica de la 
Zimnicea s-au realizat 261,5 tone. 
Lipsește și aici coroana din bronz 
pentru acționarea decantorului.

Ianca, Zimnicea, Calafat și Arad o 
parte din echipamentele aferente 
centralelor termice. Or, cauciucarea 
filtrelor ionice și a cisternelor tre
buie efectuată de întreprinderea de 
protecții anticorozive și utilaje spe
ciale din București. De la 20 mar
tie insă expedierea lor către această 
întreprindere a fost sistată printr-un 
telex in care se precizează că „nu 
există spații de depozitare".

Ing. Andrei Mesea, director ad
junct al întreprinderii „Independen
ța" Sibiu, ne-a informat, la rindul 
său : „Realizarea prioritară In acest 
an a unor utilaje de o deosebită im
portanță pentru noile fabrici de za
hăr — e vorba de 3148 tone utilaj 
tehnologic, mai ales pentru fabrici
le din Arad, Calafat și Zimnicea — 
a mobilizat întregul nostru colectiv, 
astfel că, deși majoritatea termene

lor de livrare se află in trimestre
le III și IV, o parte din utilajele 
respective — 708 tone — au și fost 
realizate, unele chiar în avans. 
Adevărat e și faptul că, datorită u- 
nor lipsuri in aprovizionare, înre
gistrăm și restanțe, ele cifrîndu-se 
la 546 tone. Cu prilejul repetatelor 
analize făcute în ultimul timp cu 
conducerea ministerului nostru au 
fost stabilite grafice precise privind 
executarea, incă in acest trimestru, 
atit a utilajelor restante, cit și a 
celor contractate cu termene de li
vrare in trimestrele III și IV.

Sint insă și acum o serie de pro
bleme. în această ordine de idei, co
lectivul întreprinderii „Independen
ța" din Sibiu a lansat un apel to
vărășesc către colectivele urmă
toarelor unități : ■
• Combinatul siderurgic Galați, 

solicitind livrarea celor 600 tone ta
blă de grosimi intre 9—70 mm, con
tractate pentru trimestrele I și II, 
din care 146 tone sînt restante din 
trimestrul I ; de asemenea, pentru 
livrarea celor 105 tone tablă cu gro
simi de 10—25 mm contractate direct 
cu B.J.A.T.M. Sibiu.

® întreprinderea de țevi din Ro
man, de la care se așteaptă livrarea 
pină cel mai tirziu la 30 mai, față 
de 30 iunie, cind era termenul, a ce
lor 291 tone de țevi de 35 X 2 mm 
și 126 tone țevi de 102 X 4 mm.

• întreprinderea de mașini grele 
din București, căreia i se solicită asi
gurarea celor 8 semicoroane șl 8 
role turnate.

Cristian ANTONESCU 
Dumitru DANAILA 
Nicolae BRUJAN

înalta calitate 
a produselor

(Urmaro din pag. I)
giner, muncitor, cercetător și proiec
tant.

Ca atare, problema calității înalte 
a produselor constituie în prezent 
problema nr. 1 a întregii activități 
economice din fiecare întreprindere, 
din fiecare ramură industrială. Hotă- 
ritor este ca prin acțiunile comune și 
energice ale consiliilor oamenilor 
muncii, ale organizațiilor de partid și 
comisiilor pentru probleme de cali
tate — sub controlul și îndrumarea 
permanentă, zilnică a comitetelor ju
dețene de partid — în toate unitățile 
economice să se întreprindă măsuri
le corespunzătoare pentru ca tot ce 
se produce și se creează să corespun
dă exigentelor sporite pe care par
tidul nostru le pune în mod stărui
tor in domeniul calității și ridicării 
nivelului tehnic al producției, pentru 
creșterea continuă a competitivității 
produselor românești. Cu toată cla
ritatea trebuie să se înțeleagă că re
alizarea de produse cu parametri ca
litativi superiori reprezintă o pro
blemă de conștiință comunistă și pa
triotică, că aceasta depinde, în pri
mă și ultimă instanță, de calitatea 
muncii fiecăruia și a tuturor.

Obligațiile ce revin tuturor oame
nilor muncii — de la muncitor, mais
tru, specialist și director de Între
prindere pînă la ministru — în rea
lizarea unor produse de înaltă cali
tate sînt riguros precizate in Legea 
calității produselor și serviciilor. Să 
facem totul, în fiecare întreprindere, 
la fiecare Ioc de muncă, pentru res
pectarea neabătută a normelor lega
le, pentru ca tot ce producem să fie 
de înaltă calitate, convinși fiind că 
pe această cale ne aducem din plin 
contribuția la progresul economic și 
social al patriei noastre socialiste.

1
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Sute de pionieri, membri al Uniu

nii Socialiste a Tineretului, repre
zentanți ai marelui colectiv de elec- 
troniști au ieșit în intîmpinarea 
distinșilor oaspeți purtînd stegulețe 
in culorile drapelelor celor două sta
te prietene, buchete de flori.

La coborirea din mașină, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak 
au fost intîmpinați și salutați cu de
osebită cordialitate de Antonin Ka- 
pek, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Praga al 
P.C.C., Milan Kubat, ministrul in
dustriei electrotehnice, Ivan Dobry, 
directorul întreprinderii, de repre
zentanți ai comitetelor de partid, sin
dicat și tineret, precum și ai oame
nilor muncii.

Pionieri și elevi ai școlii profesio
nale de profil au oferit conducăto
rilor de partid și de stat ai Româ
niei și Cehoslovaciei, persoanelor o- 
ficiale române și cehoslovace mari 
buchete de garoafe roșii.

Directorul întreprinderii Invită pe 
distinșii oaspeți să viziteze principa
lele sectoare ale modernei unități : 
secția de montaj a mașinilor cu co
mandă numerică, cea de fabricație 
a fotocititoarelor, a 
de benzi.

Tovarășul Nicolae 
mărește cu atenție . 
logic de realizare a acestor produ
se miniaturizate, tot mai solicitate 
de toate sferele activității economi
ce, îndemînarea și priceperea de care 
dau dovadă muncitoarele și munci
torii electroniști.

în semn de Înaltă prețuire acor
dată vizitei în întreprinderea lor, în 
numele întregului colectiv, directorul 
unității adresează tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak rugămin
tea să semneze in Cartea de 
onoare.

Se vizitează apoi o microexpozi- 
ție care reunește produse reprezen
tative ale celor nouă uzine ce alcă
tuiesc întreprinderea-concem Z.P.A.- 
Kosire.

în sala consiliului a fost organi
zată o întîlnire a reprezentanților oa
menilor muncii cu secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu secretarul general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, tova
rășul Gustav Husak. Directorul uni
tății a adresat, din nou, în nume
le comuniștilor, al muncitorilor și 
muncitoarelor, al celor tineri sau 
vîrstnici, un cordial salut distinșilor 
oaspeți și i-a informat despre istori
cul întreprinderii de automatizări in
dustriale, locul și rolul pe care îl 
are în economia națională a Ceho
slovaciei, în comerțul exterior al ță
rii. El a scos în evidență multiple
le posibilități de cooperare cu între

prinderi de profil din țara noastră 
și a asigurat pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak că mun
citorii de la Z.P.A. vor participa ac
tiv la traducerea în viață a hotări- 
rilor care vor fi luate în timpul noii 
întîlniri româno-cehoslovace la nivel 
înalt.

Oaspeții au mai fost salutați, de 
asemenea, de directorul general al 
intreprinderii-concern, de secretarul 
comitetului de partid al întreprin
derii, precum și de ministrul indus
triei electrotehnice.

în încheierea acestei întîlniri de 
lucru, primit cu cele mai calde sen
timente prietenești, a luat cuvîntul TO
VARĂȘUL NICOLAE -----CEAUȘESCU.

perforatoarelor

Ceaușescu ur- 
procesul tehno-

Mulțumind pentru primirea fă
cută, tovarășul
CeaUșeSCU a adresat conducerii 
și oamenilor muncii din această în
treprindere un salut călduros și cele 
mai bune urări de succes în întreaga 
activitate.

Sint foarte bucuros că, în cadrul 
vizitei pe care o efectuăm în Ceho
slovacia, am avut prilejul să vizităm 
și această întreprindere. După cit se 
vede este o întreprindere de înaltă 
tehnicitate și care realizează lucruri 
bune.

Intre Întreprinderile noastre, în ca
drul colaborării generale dintre 
România și Cehoslovacia, există bune 
relații de colaborare. în cadrul con
vorbirilor cu tovarășul Husak, cu alți 
tovarăși cehoslovaci am căzut de 
acord să intensificăm colaborarea in 
domeniul electrotehnicii și electroni
cii. Avem în vedere să realizăm o 
asemenea colaborare incit să obținem 
produse care să se impună pe piața 
mondială.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat : în țările 
socialiste — în Cehoslovacia și 
in România — se produc multe lu
cruri care pot concura cele mai bune 
produse pe piața mondială. Dorim să 
facem schimburi competitive, de la 
egal la egal. Aceasta presupune să în
tărim cooperarea și specializarea, să 
facem totul pentru produse de înaltă 
calitate din toate punctele de vedere, 
întărind cooperarea, realizind înțele
geri corespunzătoare in acest sens, 
vom putea să demonstrăm în prac
tică capacitatea oamenilor muncii din 
țările noastre de a soluționa, in ca
drul colaborării și cooperării în pro
ducție, orice probleme, oricit de com
plicate ar fi.

Doresc să vă adresez Încă o dată 
felicitări pentru rezultatele pe .care 
le aveți, pentru nivelul tehnic al 
producției. Urez o colaborare bună, 
ridicarea continuă a calității, a ni
velului tehnic, a productivității mun
cii, atit Ia dumneavoastră, cit și la 
noi. Aceasta servește prieteniei po
poarelor noastre, partidelor noastre, 
cauzei păcii și socialismului.

Nicolae

La cooperativa ogricolâ „Mir

f » l . 1

Oaspeți ai colectivului de oameni ai muncii
din cooperativa agricolă „Mir“

De aici, coloana oficială de mașini 
se îndreaptă spre cel de-al doilea 
obiectiv înscris in programul vizitei 
de dimineață — cooperativa agricolă 
de producție „Mir", din comuna 
Jasenice, raionul Praga de vest. Se 
străbate, în amonte, pitoreasca vale 
a Vltavei, de mult un loc de agrement 
îndrăgit al locuitorilor capitalei ceho-

slovace. Se trece prin sate pitorești, 
printre întinse culturi de cereale care 
se dezvoltă viguroase. în fiecare lo
calitate, zeci și zeci de țărani fac 
semne prietenești, flutură .stegulețe 
și buchete de flori la trecerea înalți- 
lor oaspeți.

în fața Comitetului național al co
munei, tovarășii Nicolae Ceaușescu

șî Gustav Husak, membrii delegației 
române de partid și de stat sînt în- 
tîmpinați de o atmosferă sărbăto
rească. Orchestra comunei interpre
tează vechi melodii populare speci
fice acestei zone centrale a Cehiei, 
precum și melodii românești, în timp 
ce grupuri de dansatori, îmbrăcați in 
frumoase costume naționale, execută 
dansuri îndrăgite de populația de pe 
aceste meleaguri. Din mijlocul lor se 
desprind băieți și fete care oferă to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Gus
tav Husak, persoanelor oficiale care 
îi însoțesc buchete de flori.

Un cald salut de bun venit este 
rostit de Stepan Furst, secretar al 
comitetului raional de partid.

Solii poporului român sînt salutați, 
de asemenea, de Vaclav Hajek, mem
bru al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Cehia centrală, și de 
Miroslav Petrik, ministrul agricultu
rii al R.S. Cehe.

Președintele cooperativei agricole 
„Mir", 
varășii 
Husak 
nică a 
sînt prezentate sisteme 
de recoltat cereale, cartofi, furaje și 
tipurile de tractoare pe care aceas- 
ță unitate le are in dotare.

Sînt> vizitate cîteva grajduri ale 
fermei de vaci pentru 'lapte. Sint 
vaci de rase, care corespund cel mai 
bine condițiilor din această parte 
a țării.

în drum spre casa comunală de 
cultură, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Gustav Husak sint rugați să vizi-

copii pentru solii 
De asemenea, oas- 
să marcheze acest 
viața unității pre- 

Zlatniky : tovarășii

Oldrich Roth, invită pe to- 
Nicolae Ceaușescu și Gustav 
să ia cunoștință de baza teh- 
cooperativei. Oaspeților le 

de combine

Vizitînd metroul din rrago

■

■■șip®■

teze grădinița de copii a satului Zlat- 
niky. Cu emoția firească produsă de 
această intilnire de neuitat, micuții 
locuitori ai satului îmbrățișează cu 
căldură pe cei doi conducători de 
partid și de ‘stat, le oferă buchete 
de flori culese de ei.

Directoarea grădiniței, Zdenka Kra- 
tochvilova, roagă pe distinșii oaspeți 
să asiste la un scurt program artis
tic prezentat de 
poporului român, 
peții sînt rugați 
moment unic din 
școlare din
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak 
sint invitați să semneze în Cartea de 
onoare a grădiniței.

în fața casei de cultură — din nou 
atmosferă de sărbătoare. Fanfara in
terpretează melodii populare, sutele 
de locuitori aclamă sosirea aelor doi 
conducători de partid și de stat, pe 
ceilalți oaspeți.

în sala de festivități a fost orga
nizată o intilnire a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak 
cu reprezentanți ai organelor de 
partid, de stat și ai cooperatorilor.

Președintele cooperativei informea
ză despre principalii indicatori ai ac
tivității economice, prezintă sarcinile 
mari care stau în fața acestei coo
perative fruntașe pe țară, stabilite 
pentru agricultura cehoslovacă de re
centul congres al P.C.C.

Președintele comitetului național 
înfățișează oaspeților activitatea in
tensă care are loc in comună în 
preajma alegerilor generale 
avea loc în Cehoslovacia.

Cu deosebit respect este 
'tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Rudolf Jindrak, membru al 
P.C.C., președintele Uniunii 
rilor din R.S, Cehă.

ce vor

salutat 
de ing. 
C.C. al 
vinăto-

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicoloe 
Ceaușescu a spus: Avera 0 im' 
presie deosebită despre vizita pe care 
o facem în cooperativa dumneavoas
tră. Vă mulțumesc pentru cuvintele 
de salut și urările pe care mi le-ați 
adresat mie și poporului român, pen
tru cuvintele rostite la adresa prie
teniei dintre țările noastre.

Felicitindu-i pe oamenii muncii din 
cadrul cooperativei agricole „Mir" 
pentru rezultatele bune obținute, to
varășul Nicolae Ceaușescu a arătat : 
Și cooperativele din România obțin 
succese importante — insă’ nu doresc 
să vorbesc acum despre ele. Sper să 
realizați o cooperare cu unele coo
perative din România, să faceți 
schimburi de delegații și, pe această 
cale, să contribuiți la întărirea prie
teniei și colaborării dintre țările și 
popoarele noastre.

în cursul convorbirilor cu tovarășul 
Husak — a arătat secretarul general 
al partidului nostru — ne-am înțeles 
să întărim colaborarea dintre țările 
și partidele noastre, să acționăm in 
strinsă conlucrare cu alte țâri socia
liste, cu toate popoarele, pentru des
tindere, pentru o politică în care fie
care națiune să se poată bucura de 
deplină libertate, de pace.

Secretarul general al partidului a 
urat cooperatorilor de la C.A.P. 
„Mir“ noi succese în realizarea pla
nului pe care il au, in intărirea 
cooperativei, in ridicarea bunăstării 
cooperatorilor.

în amintirea acestei vizite, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak semnează în cartea de onoare 
a cooperativei agricole de producție.

La plecare, reprezentanții locuitori
lor comunei fac din nou o caldă ma
nifestare de prietenie solilor poporu
lui român, exprimindu-și, astfel, ho
tărîrea de a dezvolta pe mai departe 
frumoasele tradiții ale bunelor ra
porturi care au legat dintotdeauna 
popoarele, țările și partidele noastre.

Vizitarea unor obiective edilitare

orașu-; 
Nicolae 
români

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a vizitat, în 
cursul după-amiezii de miercuri, me
troul din Praga, precum și unele din
tre noile cartiere ale capitalei ceho
slovace.

în această vizită, conducătorul 
partidului și statului nostru a fost în
soțit de membrii delegației române 
de partid și de stat, precum și de 
Rudolf Rohlicek, membru al C.C. al 
P.C.C., vicepreședinte ' al guvernului 
federal, și Bohuslav Chnoupek, 
membru al C.C. al P.C.C., ministrul 
afacerilor externe.

Vizita începe la stația „Muzeu" a 
metroului, in plin centrul 
lui. La sosire, tovarășul 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți
sînt salutați cu prietenie și respect 
de primarul Pragăi, dr. Zdenek Zuz- 
ka, care, după ce a exprimat bucuria 
și onoarea praghezilor de a-1 avea 
ca oaspete de onoare pe secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, mulțumește tovară
șului Nicolae Ceaușescu că, deși 
avind un program foarte Încărcat, 
și-a făcut timp să ia cunoștință de 
citeva din realizările mai importante' 
înfăptuite în ultimii ani in capitala 
cehoslovacă socialistă, între care me
troul deține primul loc.

Se pătrunde în interiorul stației — 
construcție modernă, realizată din 
marmură. în salonul oficial, directo
rul metroului, ing. Ladislav Slepicka, 
prezintă principalele etape de con
strucție a căii subterane de comuni
cație, precizînd că, în anul 1980, ea 
măsura 20 km, avea 23 de stații și un 
depou. Conform planului existent, în 
1990 metroul praghez va măsura 
40 km, iar în final va avea 92,7 km și 
104 stații. Anul trecut, pe cele două 
trasee date în funcțiune — C și A — 
au călătorit 217 milioane persoane.

Apoi, conducătorul partidului și 
statului nostru, celelalte persoane o- 
ficiale române și cehoslovace sînt 
invitate să facă o călătorie pe tra
seul A al metroului. în fiecare stație, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmpinat, spontan, cu aplauze, cu 
semne prietenești.

De la ultima stație, coloana oficia
lă de mașini se îndreaptă spre unul 
dintre cele mai mari și moderne car
tiere ale orașului — Diablice, în care 
trăiesc 27 000 de praghezi.

. în fața unei hărți a orașului, arhi
tectul general al Pragăi, Blahomir 
Borovicka, prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu planul general de 
construcție și sistematizare a orașu-

lui, precizînd că pînă în anul 2 000 
vor fi construite mai multe orașe- 
satelit pentru 100 000—200 000 locui
tori. Edilii sint preocupați in egală 
măsură de conservarea vechii zestre 
arhitectonice cu care se mindrește 
orașul, de legarea noilor cartiere de 
traseele metroului, de dotarea aces
tora cu tot ceea ce impune epoca 
modernă, socialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează care este suprafața con
struită a unui-apartament, care este 
tipul de apartament care are prio
ritate în activitatea de construcții, la 
ce prețuri se realizează acum noile 
locuințe și urează constructorilor 
succese tot mai mari in îndeplinirea 
sarcinii de mare răspundere dată de 
societate!*  ' ■

Populația cartierului, adunată în 
număr mare pe locul în care s-a 
purtat discuția, face secretarului ge
neral al partidului, președintelui re
publicii, o manifestare de caldă 
prietenie, caracteristică pentru toate 
vizitele făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in cea de-a doua zi a șe
derii sale în Republica Socialistă 
Cehoslovacă.

Se vizitează un nou cartier de locuințe din capitala cehoslovacă

CONTINUAREA
CONVORBIRILOR OFICIALE

(Urmare din pag. I),
context, s-a apreciat că este necesar 
să se militeze pentru adoptarea unor 
măsuri, convenite pe plan interna
țional, care să asigure așezarea rela
țiilor ecohomice dintre state p« paza 
echității și egalității, astfel incit na
țiunile să devină stăpîne pe bogă
țiile naționale, să-și hotărască sin
gure soarta, să beneficieze neîngră
dit de roadele conlucrării internațio
nale. ale revoluției științifice și teh
nice contemporane.

în cursul convorbirilor s-a expri
mat hotărîrea de a se întări și dez
volta colaborarea cu țările socialiste, 
țările în curs de dezvoltare, iar pe 
baza principiului coexistenței pașnice 
— cu toate țările lumii.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak au exprimat hotărîrea 
Partidului Comunist Român și Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, a

României șl Cehoslovaciei de a con
tribui la întărirea unității și colabo
rării țărilor Socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor progresiste, democratice, 
antiimperialiste, în lupta pentru des
tindere, progres social și pace.

Subliniind că în majoritatea proble
melor abordate pozițiile Republicii 
Socialiste România și Republicii So
cialiste Cehoslovace, ale Partidului 
Comunist Român și Partidului Co
munist din Cehoslovacia sînt identice 
sau foarte apropiate, cei doi condu
cători de partid și de stat au reafir
mat hotărîrea țărilor și popoarelor 
lor de a conlucra și mai strîns pe 
plan internațional și de a întări cola
borarea cu celelalte țări socialiste, 
cu forțele înaintate, antiimperialiste 
de pretutindeni pentru afirmarea 
politicii de pace și destindere, pentru 
soluționarea constructivă a marilor 
probleme ce confruntă epoca noastră.

cehoslovac
Miercuri dimineață, tovarășul Lu- 

bomir Strougal, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, a primit pe 
tovarășul Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-minis- 
tru al guvernului, și pe tovarășul Ion 
Pățan, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, minis-

trul aprovizionării tehnico-materiale 
și controlului gospodăririi 
fixe.

Cu acest prilej au fost 
modalitățile de realizare a 
lor privind dezvoltarea în continuare 
a relațiilor de colaborare și coopera
re economică, tehnico-științifică și in 
alte domenii de interes reciproc sta
bilite în cadrul convorbirilor dintre 
conducătorii de partid și de stat ai 
României și Cehoslovaciei.

fondurilor
analizate 

orientări-

Întîlniri de lucru
Tovarășul Gheorghe Oprea s-a în- 

tilnit, miercuri, cu tovarășii Ladislav 
Gerle, ministrul industriei metalurgi
ce și al construcțiilor de mașini grele, 
Pavol Bahyl, ministrul industriilor 
construcțiilor de mașini grele, și Mi
lan Kubat, ministrul industriei elec
trotehnice.

în aceeași zi, tovarășul Ion Pățan 
s-a întilnit cu tovarășii Rudolf 
Rohlicek, vicepreședinte al Guvernu
lui. R.S. Cehoslovace, și Andrej 
Barcak, ministrul comerțului exte
rior.

Au fost discutate probleme ale

adincirii și extinderii conlucrării eco
nomice în spiritul și pe baza hoțări- 
rilor stabilite la cel mai inalt nivel.

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, a avut, miercuri, 
o intilnire cu tovarășul Bohuslav 
Chnoupek, ministrul afacerilor ex
terne al R.S. Cehoslovace. Cei doi 
miniștri de externe au abordat in ca
drul intilnirii aspecte ale creșterii 
contribuției celor două țări la solu
ționarea unor probleme internațio
nale. in spiritul înțelegerilor conve
nite la cel mai înalt nivel, in folosul 
păcii și colaborării internaționale.

La întreprinderea de automatizări industriale
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Frumosul parc „Mircea cel 
Bătrîn” din municipiul Rimnicu 
Vilcea a devenit și mai\ frumos, 
găzduind in aceste zile un pei
saj floral inedit. Inițiatorul și 
realizatorul acestuia : tehnicia
nul horticol al consiliului popu
lar municipal, Eduard Strole. 
Din peste 20 000 de plante și 
flori intr-o mare diversitate de 
forme și culori, el a alcătuit, pe 
una din pantele parcului, o su
gestivă hartă a țării, conturind 
toate județele și orașele de re
ședință ale acestora. Originală 
simfonie a florilor !

I
I
I
I
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I Olarul I
I
I
i
I
I
I
I
I

din Luncavița
Cind il vezi invirtind, ager și 

cu indeminare, roata de olar, 
nu-ți vine să crezi că Mihai Du- 
manovschi din Luncavița, jude
țul Tulcea, a trecut de 70 de ani. 
De la un timp și-a asumat o 
sarcină nobilă : să-i învețe și pe 
cei tineri meșteșugul olăritului 
Meșteșug care avea și la Lunca- 
vița o îndelungată tradiție, dar 
care era gata-gata să se uite. 
Moș Mihai — cum, ii zic 
învățăceii — împreună cu soția 
lui, Cristina, au fost singurii 
care au continuat să meștereas
că frumoasele oale de Luncavi
ța. în ultima vreme, mulți co
pii din sat au prins dragoste de 
olărit, iar meșterul ii încurajea
ză, ii invață cu răbdare și ține 
morțiș ca ei să-l și intreacă.

Mai știi ?

I

I

I
I
I
I

| In ultima clipă I
I
I
I
I
I■
I
I

S-a intimplat ziua, in amiaza 
mare, la Răducăneni-Iași. O fe
tiță, pe nume 
virstă de numai 
mătate, a cârpit 
Una din gropile 
efectuarea de lucrări la 
electrică. Din cauza 
groapa era plină ochi 
Fet.ța a început să țipe, 
terile n-o mai ajutau și 
ta-gata să se înece. Intimplarea 
a făcut ca tocmai pe acolo să 
treacă o femeie. După ce a sco
s-o, nu fără greutate, pe fetiță, 
i-a făcut respirație artificială, 
i-a dat, cum se zice, primul a- 
jutor, salvindu-i viața.

întrebarea e : cine-i „salvea
ză*  de răspundere și pe cei care 
sapă gropi și uită să le mai 
tupe ?

Magdalena, in 
doi ani și ju- 
intr-o groapă, 
săpate pentru 

rețeaua 
ploilor, 
cu apă. 
dar pri
er a ga-

as-
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„Pe cuvintul 
meu!" Care ?

I

I

I

I

Era (că nu mai este) revizor 
contabil la Fabrica de confecții 
din Baia Mare. în această cali
tate, revizorul contabil Rudolf 
Alexandru Ștaier avea... credit 
in fața celor din jur, ori de cite 
ori iși dădea „cuvintul de onoa
re’1. De dat cuvintul iși dădea, 
dar onoare n-avea. Unuia i-a 
promis că-i face rost de un au- 
totur.sm cum nu s-a mai văzut, 
pentru că așteaptă să-i „pice” o 
moștenire din străinătate. Alto
ra le-a promis că le face rost de 
radiocasetofoane și au rămas cu 
promisiunile. Toți cei care l-au 
crezut pe cuvint și i-au dat bani 
au rămas gură cască. Revizorul 
contabil 
damnat

a fost... revizuit și con- 
pentru înșelăciune.
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N-a fost 
de vina calul
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Conducătorul de atelaj Gavri- 
lă Turcu iși îndemna cu sirg 
bidiviul pentru a ajunge mai re
pede acasă la Manie, județul 
Bistrița-Năsăud. Voia să zboare 
„ca pintul și ca gindul”, cum zice 
povestea. A folosit biciul cu ci
tita foc și a tot silit calul „Cînd 
la trap, cind la galop” incit la 
pasajul de cale ferată de la Be- 
clean 
ochii 
vreun 
tunci 
cal a __
Stăpinul a scăpat ca prin minu
ne, propulsat intr-un asemenea 
salt acrobatic că l-ar fi invidi
at pină și cei de meserie de la 
circ.

a uitat 
să vadă

tren.- Și, 
venea un 
pierit cu

să-și mai arunce 
dacă nu trece 
cum tocmai a- 
mărfar, bietul 
căruță cu tot.

I

I

I
I

I
I

Ca-n povestea 
cu ulciorul

I
I

I
I
I
I
I
I

I

I

— Cinstit să fiu — declara Ion 
Maier, șofer pe autocamionul 
31-CJ-2580 — am intrat in local 
să beau un sifon, dar1 n-am gă
sit sifon și am băut tărie. Cum 
să mă mai urc la volan și să 
mă mai duc pe șantier cînd 
abia mă mai țin pe picioare ?

Este adevărat că I.M. a intrat 
in restaurantul din Gilău (Cluj), 
a băut și nu a mers la lucru. 
Neavind insă cu ce plăti consu
mația, l-a rugat pe colegul său, 
Gheorghe Costea, să meargă cu 
autobasculanta la un prieten 
care lucrează pe un excavator 
și să o încarce cu îngrășăminte 
naturale de la I.A.S. „Avicola" 
Florești, pentru a le vinde. Zis 
și făcut. Cu banii astfel ciști- 
gați, I.M. și-a achitat datoria la 
restaurant. Dar cum pofta vine., 
mincind, prietenul său a mai 
făcut un drum pină la „Avico
la”, a încărcat din nou autobas
culanta, dar — ca-n povestea cu 
ulciorul — nu i-a mai mers. 
Surprins in cursă clandestină și 
cu o încărcătură sustrasă din a- 
vutul obștii, așteaptă acum ver
dictul legii.
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Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și ^corespondenții „Scinteli

I

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

•» \

principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Ajutor concret pentru întărirea 

ordinii și disciplinei în întreprindere
într-o scrisoare adresată condu

cerii partidului, Gheorghe Florea, 
șef de depozit la întreprinderea de 
tricotaje Buzău, sesiza că în uni
tate sint stocate produse finite în 
Paloare de multe milioane, pentru 
care nu s-a asigurat desfacerea. în 
scrisoare se mai relata că, de la 
un timp, cu aprobarea unor cadre 
din conducerea întreprinderii, se 
vind în mod ilegal, la prețuri prefe
rențiale, diferite mărfuri pe bază de 
relații personale, șe folosesc neju- 
dicios mijloacele de transport ale 
unității și alte deficiențe.

Din indicația secretarului gene
ral al partidului, scrisoarea a fost 
repartizată, spre rezolvare, secre
tarului de resort al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale. Din verifică
rile efectuate a rezultat că, in
tr-adevăr, în întreprindere au exis
tat tricotaje în valoare de peste 5,5 
milioane lei, fără desfacere asigu
rată, pentru care s-au plătit in ul
timii 2 ani dobinzi penalizatoare de 
peste 1,3 milioane lei.

în raportul de cercetare se mai 
precizează că au fost cazuri de sus
trageri de produse, pentru care co
misia de judecată a hotărît sanc
țiuni corespunzătoare; in cercetarea 
organelor de miliție se aflau în 
anchetă 3 cazuri, printre care și cel 
privind pe Niță Constantin, funcțio
nar la compartimentul desfacere, 
care, printre altele, înscria date 
nereale in foile de parcurs la auto

camioanele ce transportau mărfuri 
din întreprindere.

Referindu-se la folosirea necores
punzătoare a forței de muncă, în 
raport se relatează că, in anul tre
cut, 12 persoane încadrate ca mun
citori au prestat de fapt activități 
tehnico-administrative, depășindu-se 
în mod nejustificat numărul munci
torilor auxiliari aprobat. S-a mai 
constatat că unele persoane din 
cadrul unității și-au procurat de la 
punctul de desfacere al acesteia di
ferite articole realizate la secția de 
creație (calitatea I), care erau 
încadrate la calități inferioare (ca
litatea a III-a), deci cu prețuri mai 
mici decît cele reale. In timpul con
trolului. persoanele respective au 
fost obligate să plătească respecti
vele diferențe de prețuri.

Pentru îmbunătățirea activității și 
a climatului de muncă din între
prindere, s-a adoptat un ansamblu 
de măsuri, între care : s-a hotărît 
punerea în vînzare a întregii can
tități de produse finite aflate în 
stoc ; sancționarea disciplinară și 
punerea in discuția C.O.M. și a or
ganizației de partid a persoanelor 
care s-au făcut vinovate de încăl
carea eticii socialiste ; sancționarea 
directorului și a contabilului-șef 
pentru abateri privind încadrarea și 
retribuirea personalului ; organiza
rea unui colectiv al M.I.U. care să 
se deplaseze la Buzău pentru a 
sprijini toate compartimentele în ce 
privește evidența și gestionarea bu
nurilor produse.

fie menținut în același procent șl 
după majorare.

La indicația secretarului general 
al partidului, scrisoarea a fost re
partizată, spre soluționare, prim 
viceprim-ministrului de resort al 
guvernului și președintelui Consi
liului Central al U.G.S.R. La ana
liza cererii au participiu reprezen
tanți ai Ministerului Muncii, Mi
nisterului Industriei Chimice, ai 
Uniunii sindicatelor de ramură, ai 
organelor locale de partid și de 
stat. S-a constatat că la 1 iulie 
1977, cînd a intrat în vigoare de
cretul privind încadrarea persona
lului muncitor în grupe de muncă, 
unitatea nu a mai menținut în 
grupa I de muncă personalul res
pectiv, deși existau condiții de 
muncă deosebite și, chiar în lumina 
prevederilor decretului, respectivul 
loc de muncă se încadra în grupa

lntîi. în consecință, s-au luat mă
surile cuvenite, încadrîndu-i in 
grupa I de muncă și pe cei ce lu
crează la fabricarea celuloidului.

în legătură cu acordarea sporului 
pentru condiții deosebite de mun
că, raportul de cercetare precizează 
că pentru uniformizarea și ușurarea 
calculelor s-au prevăzut noi pro
cente de calcul care, aplicate la re
tribuțiile majorate, mențin sporul 
respectiv la aceeași sumă avută 
înainte de majorare.

Toate acestea au fost explicate 
muncitorilor semnatari, care au 
transmis mulțumirile lor conducerii 
partidului, secretarului său general, 
pentru grija și solicitudinea mani
festate, angajîndu-se să depună 
toate eforturile pentru îndeplinirea 
în bune condiții a sarcinilor ce le 
revin prin planul de stat.

Buna gospodărire a bazei

tehnico-materiale

„Partidul, inima țării"

Grijă și solicitudine sporite
Mai mulți muncitori din secția a 

IV-a a Combinatului chimic Făgă
raș au adiîesat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o scrisoare, in care soli
citau menținerea încadrării celor 
care lucrează la fabricarea celuloi

dului în grupa I de muncă — în
cadrare de care beneficiaseră pină 
la 1.VII.1977 ; de asemenea, se so
licita ca sporul pentru condiții deo
sebite de muncă care s-a acordat 
pină Ia majorarea retribuțiilor să

La Dej se află în construcție u- 
nele obiective ale industriei chimice, 
într-o scrisoare adresată secretaru
lui general al partidului se arăta 
că pe șantierul respectiv se încalcă 
disciplina socialistă a muncii, uti
lajele' de construcții și mijloacele 
de transport nu sînt folosite cores
punzător.

Fiind verificate de Consiliul Cen
tral de Control Muncitoresc al Ac
tivității Economice și Sociale, 
la indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, afirmațiile cuprinse în 
scrisoare s-au dovedit, în marea lor 
majoritate, neîntemeiate. Astfel, s-a 
constatat lipsa ,de veridicitate a 
aserțiunilor privind raportări fictive 
de producție, depășirea fondului de 
retribuire aprobat, acte abuzive ale 
conducerii șantierului.

S-au confirmat, parțial, sesizările 
privind folosirea incompletă a unor 
utilaje de construcții și negospodă- 
rirea materialelor pe șantiere ; s-a 
constatat că nu s-au realizat în 
totalitate indicii planificați la uti

lajele de construcții șl nivelurile de 
productivitate planificate ; totodată, 
în cursul anului trecut s-au con
statat și unele nereguli în manipu
larea, depozitarea și conservarea 
materialelor, pentru care, la timpul 
respectiv, persoanele vinovate au 
fost sancționate. S-au luat măsuri, 
încă în timpul controlului, ca 'prin
cipalele utilaje să lucreze în două 
schimburi și să se îmbunătățească 
gospodărirea bazei tehnico-mate
riale.

Pentru îmbunătățirea activității 
de investiții și construcții-montaj la 
întreprinderea de fibre artificiale 
Dpj, pe baza hotărîrii conducerii 
ministerelor, însușită de guvern, 
execuția acestei investiții s-a tre
cut din planul Trustului de con
strucții pentru economia forestieră 
și materialelor de construcții Bra
șov, aparținînd de M.E.F.M.C., in 
planul Trustului de construcții chi
mice Cluj-Napoca. din cadrul Mi
nisterului Construcțiilor Industriale.

Neculai ROȘCA

Realizat în cinstea 
celei de-a 60-a ani
versări a Partidulpi 
Comunist Român, do
cumentarul artistic de 
lung metraj „Partidul, 
inima țării" (scena
riul : Nicolae Dragoș, 
Dinu Săraru, regia : 
Virgil Calotescu) se 
adaugă cu succes nu
meroaselor manifes
tări de artă literară, 
teatrală, muzicală și 
plastică — prin care 
țara a celebrat acest 
moment — într-o lec
ție de vibrant patrio
tism socialist, intr-un 
document al existenței 
eroice a partidului 
de-a lungul timpului 
și al marelui său pres
tigiu intern și interna
țional actual.

în „Partidul, inima 
țării" — bogata și con
cludenta informație 
vizuală este dublată 
de un comentariu ex
presiv, ce pune în e- 
yidență — cu sobrieta
tea, dar și cu patetis
mul propriu marilor e- 
venimente — momen
tele fundamentale din 
istoria partidului și 
semnificațiile legate de 
existența sa istorică. 
Filmul relevă cu preg
nanță faptul că Parti
dul Comunist Român 
este „moștenitorul și 
continuatorul celor mal 
înalte tradiții de luptă 
ale maselor populare 
pentru formarea po
porului român, pentru 
dezvoltarea limbii și 
culturii proprii, pentru 
afirmarea națiunii ro
mâne și a statului na
țional unitar".

„Partidul, inima ță
rii" reface istoria afir
mării proletariatului — 
apariția mișcării mun
citorești, cele dinții 
manifestări și avîntul 
mișcării socialiste, in
clusiv momentul con
stituirii, în 1893, a 
partidului propriu, ce 
a deschis calea orga
nizării politice a cla
sei muncitoare la sca
ră națională. Filmul 
ne poartă apoi în pe
rioada dintre cele 
două conflagrații mon
diale, luîndu-și ca 
punct de pornire anul 
făuririi; in 1921, a 
Partidului Comunist 
Român, moment isto

ric de importanță deo
sebită în mișcarea re
voluționară din țara 
noastră. El va urmări 
consecvent etapele a- 
firmării istorice a 
partidului, reliefînd e- 
roismul comuniștilor, 
anii eroici ai ilegali
tății, dramaticele mo
mente ale organizării 
și conducerii luptei 
pentru ieșirea din 
războiul în care țara ă 
fost tirîtă împotriva 
voinței poporului, apoi 
declanșarea insurecției 
antiimperialiste și an
tifasciste, de eliberare 
națională și socială.

Mergind pe firul 
timpului, „Partidul, 
inima țării" conține și 
o impresionantă evo
care, prin documente, 
a anilor de recon
strucție socialistă a 
țării, a anilor de 
transformare demo
cratică, revoluționară 
a societății, a marilor 
înfăptuiri de după 23 
August.

Marcîndu-se princi
palele acte prin care 
partidul și-a îndepli
nit, de-a lungul celor 
60 de ani ce au tre
cut de la crearea sa, 
misiunea istorică asu
mată, filmul relevă pe 
larg dinamica evolu
ție a țării în rodnica 
perioadă de după Con
gresul al IX-lea, pu- 
nînd în lumină ro
lul excepțional al 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
general al partidului.

Prin noblețea prin
cipiilor și ideilor a- 
părate și ilustrate, prin 
exemplul comuniștilor, 
în frunte cu cel mai 
iubit fiu al poporu
lui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
prin clarvăzătoarele 
orientări principiale și 
dinamica activitate 
concretă desfășurată, 
partidul a pătruns a- 
dînc în conștiința po
porului. devenind for
ța politică conducătoa
re cy ample și adînci 
rădăcini în mase, ur
mată cu încredere și 
devotament de popor.

Totodată, filmul pre
zintă un tablou amplu 
al realizărilor socialis
mului, constituindu-se 
intr-un puternic argu

ment al climatului de 
construcție, al înfăp
tuirilor îndrăznețe ce 
au determinat pu
ternica osmoză dintre 
partid și popor, uni
tatea de neclintit a tu-*  
turor forțelor vitale ale 
națiunii în jurul parti
dului, al secretarului 
său general, pentru 
făurirea societății so
cialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea 
României spre comu
nism.

Mai mult decît do
cumente de arhivă, 
acte, fotografii, texte, 
apeluri, filmul reali
zează, intr-un travling 
amplu și concludent, 
un panoramic al ță
rii de azi, al im
presionantelor monu
mente ale muncii, u- 
riașul ansamblu de e- 
dificii materiale și 
spirituale ce caracte
rizează, azi, România 
socialistă. O țară nouă, 
liberă, un spațiu al 
triumfului creației și 
faptei umane în lupta 
cu timpul ; un pămint 
al egalității și demo
crației. Țara unui po
por conștient de sine, 
de demnitatea muncii 
sale. O țară care, prin 
rezultatele muncii oa
menilor săi, prin po
litica internațională de 
pace și prietenie pro
movată de partid, se 
bucură în lume de 
un unanim recunoscut 
prestigiu.

Imaginile propuse de 
echipa condusă de Vir
gil Calotescu, textul 
rostit amplificat și 
transfigurat de vocea 
de nobilă gravitate a 
actorului Gheorghe Co- 
zorici, ritmul viu, di
namic al derulării sec
vențelor, obținut prin- 
tr-Un montaj atent, in
teligent, ilustrația mu
zicală expresivă și 
mereu adecvată mo
mentelor evocate, ridi- 
cînd „informația" la 
temperatura trăirii ei 
efective, sensibile — 
fac din acest film un 
emoționant instrument 
de cunoaștere a isto
riei partidului, a mo
dului exemplar în care 
și-a îndeplinit misiu
nea istorică.

Natalia STANCU

Casa de mode din Bacău

„FEDRA" de Mar°el
....Constanța în ale

gerea unor librete in
spirate de mitul antic 
al intoarcerii nu ex
primă oare complexul 
dorului pe care il am 
față de pămîntul 'unde 
m-am născut și mi-am 
petrecut tinerețea, unde 
doresc mereu să mâ 
întorc 7". Ca această 
tulburătoare mărturi
sire, compozitorul fran
cez Marcel Mihalovici 
prefața, intr-un inter
viu radiofonic, prima 
audiție românească a 
uneia dintre cele mai 
importante creații ale 
sale, jopera „FEDRA". 
Stabilit in Franța cu 
peste 60 de ani în 
urmă, membru al In
stitutului Franței — 
unde a fost ales ca 
succesor al lui Geor
ge Enescu — octoge
narul maestru este as
tăzi un nume presti
gios al muzicii euro
pene. într-o creație 
vastă, care acoperă a- 
proape toate domenii
le muzicii, ascultătorii 
de pretutindeni pot 
descoperi o originală 
sinteză dintre elemen
tele școlii franceze, un 
postromantism de tip 
german — cu aspecte 
expresioniste, dar și cu 
o aproape constantă a- 
tracție spre formele 
constructive clasice și 
chiar preclasice — și 
rădăcinile mereu neui
tate ale melosului și 
ritmului popular de pe 
pămîntul natal. Une
ori, aceste rădăcini 
sint evidente, ca in bi
necunoscutul „Capri
ciu român" pentru or
chestră simfonică ; al
teori par a se ascun
de. lăsindu-se abia 
ghicite într-o compli
cată țesătură croma
tică...

„FEDRA", operă 
scrisă în anii 1943— 
1949, pe un libret de 
Yvan Goli, după Eu- 
ripide, face parte din
tre lucrările în stil

„universalist" ale lui 
Marcel Mihalovici ; 
este o somptuoasă tra
gedie lirică, care, după 
aprecierea compozito
rului, marchează în
cheierea perioadei sale 
romantice. „Romanti
că" este într-adevăr a- 
ceastă muzică în sen
sul unei copleșitoare 
dezvăluiri a pasiona
lului, dar este o mu
zică romantică a vea
cului nostru, muzica 
unui mgestru care a 
parcurs experiențe di-

Premieră pe țară 
în stagiunea 

Radioteleviziunii

verse ale artei moder
ne fără însă a li se 
aservi și a cărei ten
siune emoțională creș
te necontenit spre 
cele două momente de 
virf ale acțiunii dra
matice și ale partitu
rii — interludiul sim
fonic și scena finală, 
încununată de purifi- 
catoarea meditație 
concluzivă a corului. 
„FEDRA" este in pri
mul rînd o operă sim
fonică : ca și la Wag
ner, Strauss, Enescu, 
Berg, imaginea muzi
cală se desprinde din 
totalul simfonic, o țe
sătură din fibre mul
tiple ce impune cintă- 
reților, dirijorului, or
chestrei și corului în
sușiri ieșite din co
mun. în fruntea unui 
vast aparat orchestral 
și vocal, alcătuit pe 
nucleul experimenta
tei orchestre de stu
dio, dirijorul Carol 
Litvin, secondat de 
Aurel Grigoraș, diri
jorul corului Radiote- 
leviziunii, a construit

MIHALOVICI
edificiul muzical în 
așa fel îneît complexa 
partitură „s-a auzit" 
în toate detaliile ei și, 
ceea ce este mai im
portant, cu întreaga 
încărcătură de emoție 
a acestor detalii. Lit
vin, experimentat di
rijor de operă, a avut 
și priceperea de a-și 
alcătui o distribuție 
optimă pentru fru
moasa, dar și... nemi
loasa scriitură vocală 
a lui Mihalovici. In 
rolul titular, revelația 
concertului pentru cei 
care nu cunoșteau încă 
pe una dintre valori
le »de excepție ale ti
nerei generații — Ci
oara David-Cortez. 
Voce de operă cu o 
intensitate a expresiei 
muzical-dramatice ie
șită din comun. Ar-' 
tiști de subtilă muzi
calitate, în plenitudi
nea mijloacelor voca
le, Rodica Mitrică-Bă- 
dîrcea și Eduard Tu- 
mageanian au susținut 
rolurile Doicei și al 
lui Hipolit, iar Pompei 
Hărășteanu a configu
rat dimensiunea tragi
că a lui Tezeu ; lui 
George Lambrache, 
constant în valoarea 
sa, i-a revenit rolul 
scurt, dar nu mai pu
țin dificil al Vestito
rului.

Opera „FEDRA" a 
fost precedată de un 
emoționant preambul : 
în prima parte a con
certului, renumita pia
nistă Monique Haas a 
interpretat Sonata nr. 
1 de George Enescu ; 
a fost un omagiu de 
o incontestabilă auten
ticitate stilistică pe 
care muziciana fran
ceză, de mulți ani cu
noscută și iubită de 
publicul nostru, l-a 
adus centenarului e- 
nescian.

Radu GHECIU

Spectacole în Festivalul national „Cîntarea României*
Există în piesele lui 

Dumitru Radu Po
pescu un elogiu, ne
declarat direct, al pu
rității și inocenței, o 
aspirație continuă spre 
lumină, spre sublim, 
o afirmare a înaltelqr 
valori etice exnrimată 
nu in mod direct, ci 
prin contrastul cu u- 
niversul uman confi
gurat dramatic, în
tr-un amalgam apa
rent derutant, de de
talii naturaliste și 
imagini poetice, meta
fore sublimate pină la 
simbol. „Hoții de vul
turi" din 
zentată de 
țional din 
ce a fost 
premieră 
Teatrul dramatic din 
Galați șl apoi la Tea
trul Național <" “
iova sub titlul 
țial de autor 
de vulturi" V sînt de 
fapt oamenii șantie
rului, acei oameni care 
sfărimă munții și des
chid căi noi progresu
lui, luptîndu-se cu 
piatra și cu apa, cu 
natura îndărătnică, a- 
cei Prometeî ai zile
lor noastre, care, oda
tă cu lumina furată 
zeilor pentru a o a-

piesa pre- 
Teatrul Na- 
Iași — după 
montată în 
absolută la

din Cra- 
l dat inî- 

„Hoțul 
sînt de

duce șemenilor lor, au 
furat, zice autorul, și 
vulturii, dînd astfel o 
nouă 
tului 
meni 
sînt deloc prezentați 
ca niște îngerași cu a-

perspectivă mi- 
antic. Acești oa- 
ai șantierului nu

George, constructor 
destoinic, cu o muncă 
de răspundere, „gene
ralul", cum îi spui? 
muncitorii, călit de o 
viață' întreagă petre
cută pe șantierele ță
rii, pătimaș al muncii

jur. Dar e o batjocură 
căptușită cu simpatie. 
Suferința l-a umani
zat. Redresarea finală 
e cu atit mai semnifi
cativă.

Cam neglijent con
struită, cu unele mo-

ța majoră a luptei lor 
cu natura, cu munte
le, intr-o atmosferă de 
înaltă iensiune. în 
scenografia sugestivă, 
de ample dimensiuni, 
realizată de Viorel Pe- 
nișoară-Stegaru, mo-

Personaje principale:
OAMENII ȘANTIERELOR

La Teatrul Național „Vasile Alecsandri"-lași: 
„HOȚII DE VULTURI" de Dumitru Radu POPESCU

ripioare. Autorul nu 
idealizează, nu îndul
cește realitatea, ba 
chiar dimpotrivă. Lu
mea șantierului apare 
aspră, bolovănoasă, 
pestriță, amestecată, 
cu răbufniri de ci
nism și de duritate, 
nutrind însă în adînc 
un mare respect pen
tru adevăr, o mare 
nevoie de demnitate 
și cinste. In primul 
plan al dramei se con
turează figura lui

bine făcute, cu o au
toritate ciștigată prin 
propria 
Pentru un
om, descoperirea min
ciunii din propria via
ță are efectul unei ca
tastrofe interioare. în
crederea înșelată în
seamnă, pentru erou, 
o maculare a univer
sului său moral, a 
imaginii sale despre 
lume și el se prăbu
șește, devenind ținta 
batjocurii celor din

capacitate, 
asemenea

tivații artificiale — 
chiar elementul de
clanșator al dramei e- 
roului frizînd melo- 

’drama — piesa con
ține sugestii de ade
văr și de poezie apte 
a inspira spectacole 
interesante. Cu o bună 
intuiție, regizorul Că
lin Florian a plasat 
accentul principal al 
spectacolului pe
menii șantierului (de 
aici și titlul modificat 
în plural), pe rezonan-

oa-

mentele esențiale ale 
dramei reverberează 
larg, alternînd și aliind 
comicul cu lirismul, 
grotescul cu pateticul, 
într-un ansamblu im
punător, în cadrul că
ruia actorii conturează 
o bogată și variată ti
pologie. Despina Mar- 
cu pigmentează cu 
umor popular și un 
lirism discret chipul 
robust al muncitoarei 
Fănica, Liana Mărgi- 
neanu aduce o notă de

intelectualitate, sobră 
și concentrată. In ro
lul doctoriței Margare
ta, Dlonisie Vitcu, su
culent, se joacă cu pu
blicul în rolul golanu
lui simpatic Vasile, 
Ioan Chelaru schi
țează un tip de bufon 
cu sugestii de comple
xitate în Tuca, Petru 
Ciubotaru, Virgiliu 
Costin și alții parti
cipă convingător. In 
rolul lui George, A- 
drian Tuca reușește 
parțial, îndeosebi în 
atitudinea de autoiro
nie și suferință gro- 
tescă a eroului. Dar 
n-am văzut în el „ge
neralul" șantierului, 
actorul neavînd forța 
necesară pentru a im
pune personalitatea e- 
roului. Valoarea spec
tacolului stă insă în 
vigoarea imaginii de 
ansamblu, veridică, 
viu colorată, a lumii 
șantierului, atît de 
caracteristică zilelor 
noastre de înalt avint 
constructiv și de 
profundă și răscoli
toare construcție a oa
menilor.

Margareta 
BARBUTA

Activitatea complexă, zilnică a 
consiliilor populare nu s-ar putea 
realiza în condiții corespunzătoare 
fără ajutorul cetățenilor, al întregii 
populații de pe teritoriul unei loca
lități sau alteia. Pentru realizarea o- 
perativă a acestei conlucrări este ne
voie ca, in mijlocul oamenilor, consi
liul popular să aibă organizate nuclee 
de gospodari destoinici, care să mobi
lizeze oamenii la acțiunile care inte
resează obștea. După cum se știe, 
la orașe, aceste nuclee sînt, în fapt, 
comitetele de cetățeni.

Cum acționează ele ? Am cutreierat 
mai multe străzi din Oltenița punind 
locuitorilor întrebarea :

— îl cunoașteți pe președintele 
comitetului de cetățeni de pe strada 
dumneavoastră ?

— Cum să nu 1 E nea Vasile. Dacă 
lucrăm împreună bine sau nu ? Pri
viți și dv. strada. E cea mai frumoa
să din oraș. Intre noi, gospodarii de 
pe întreaga stradă, și comitetul de 
cetățeni nu există, ca să zic așa, o 
deosebire esențială. De cind am ales 
pentru prima dată comitetul, au 
trecut... 12 ani. înțelegeți ? I-am ales 
pe oameni de trei ori la rînd. Știu 
să lucreze, sint harnici, inimoși. 
Avem nevoie de semințe de flori 
pentru înfrumusețat cartierul, avem 
nevoie de pomi pentru plantat pe 
străzi și în curți, de mijloace hipo 
de transport pentru cărat resturile 
menajere, pămîntul, molozul ? întot
deauna ne ajută comitetul de cetă
țeni (Manea Spirea, str. Mihai Bravu 
nr. 150).

„Comitetul de cetățeni de pe stra
da noastră nu s-a arătat nici o 
singură dată în situația de „oameni 
deosebiți", „importanți" sau „supe
riori" față de vecini, față de ceilalți 
cetățeni ai cartierului. Vin adesea 
în poarta casei unuia sau altuia din
tre noi, stăm de vorbă gospodărește, 
plănuim împreună cp să facem. Nu 
este nimic, în toată această activi
tate, rigid, oficial". (Ioana Radu, 
Mihai Bravu nr. 134).

Tovarășa Ioana Radu ne mai spu
nea că președintele comitetului nu

trebuie să bată singur străzile, să 
mobilizeze oamenii (sute de oameni) 
la diferite treburi gospodărești din 
raza lor de activitate. Dimpotrivă, 
lucrurile au fost astfel organizate 
incit fiecare membru >din comitet 
răspunde de un grup de case. Cînd 
trebuie plantați pomi, flori, legume, 
cind trebuie reparată strada, colectat 
fier vechi ș.a.m.d., „intr-o jumătate 
de ceas — cum se exprima tovarășa

...Sîntem pe strada Mărășești. 
Intrăm în curtea casei cu nr. 4. „11 
cunoașteți pe președintele comitetu
lui de cetățeni?" — îl întrebăm pe 
tovarășul Gheorghe Vasile, stăpînul 
imobilului. „N-am auzit niciodată de 
el" — ni se răspunde.

Aceeași stradă, Mărășești, nr. 2 : 
„Nu, nu-1 cunosc. N-a venit pe la 
mine niciodată. N-am participat cu 
comitetul de cetățeni la nici o în

— Se arată „la față" 
comitetul de cetățeni?

— Priviți fața străzii
și veți afla răspunsul
însemnări dintr-un raid în orașul Oltenița

Radu — toată strada e în picioare".
Discutăm și cu tovarășul Vasile 

Chirtu, președinte al comitetului de 
cetățeni, ales pentru a treia oară, 
(pe str. Mihai Bravu) :

— Ca să obții rezultate bune, nu 
numai că trebuie să cunoști oamenii, 
iar ei să te cunoască pe tine. Ca re- * 
prezentant al lor,, trebuie să-i și ajuți. 
E adevărat, noi nu avem „drepturi 
de semnătură", n-avem birouri și 
ștampile, dar, ca între oameni, vecini, 
ne putem ajuta. A venit, de exem
plu, într-o zi la mine Vasile Boțea, 
om din cartier. Voia canalizare în 
curte. Canalul trebuia să treacă însă 
prin gospodăria altui cetățean. Nu se 
înțelegeau. Ne-am întîlnit atunci toți 
trei, am discutat omenește și iată că, 
împreună, au efectuat lucrarea efe 
care beneficiază acum amîndoi. Ase
menea exemple vă pot da cu zecile.

trunire" (Stan Zamfir, Mărășești — 
nrk 4 B). Nicolae Dobre : „Habar 
n-am. Da’ unde locuiește ?“.

Am.luat casele de pe stradă aproa
pe la'rînd. La nr. 7 discutăm cu to
varășa Lucia Muși : „Nu, nu-1 cunosc 
pe președintele comitetului de cetă
țeni. Nu-1 cunosc pentru că de trei 
ani — lucru sigur — n-a venit pe la 
noi. Pot însă să spun că nu demult, 
toți cetățenii au ieșit în fața caselor, 
au măturat strada, au săpat spațiile 
verzi, dar nimeni nu s-a ocupat să 
asigure evacuarea gunoiului care se 
adunase. Și, cum vedeți, mașinile 
care trec și vîntul l-au risipit pe 
toată strada".

La consiliul popular aflăm că pre
ședinte este tovarășul Gheorghe Pe- 
trovlci, inspector al serviciului per
sonal și învățămînt la cooperativa 
meșteșugărească „Dunărea".

S-a mirat tovarășul Petrovici că 
nu-1 cunoaște lumea, dar, revenind in 
cele din urmă, ne-a informat că în- 
tîlniri cu cetățenii nu are decît cam 
o dată la vreo... 3 luni. Deși, după 
cum spuneau oamenii, unii nu-1 
văzuseră nici cu anii...

Fără îndoială, activitatea comite
telor de cetățeni eSte, după cum se 
știe, exclusiv obștească. Locuitorii 
de pe o stradă, uneori mai multe, în 
funcție de numărul gospodăriilor in
dividuale sau a locatarilor din 
blocuri, își aleg reprezentanții, orien- 
tindu-se. singuri asupra oamenilor 
mai gospodari, cu dragoste de acti
vitate obștească, oameni care să țină 
permanent legătura cu consiliul 
popular, care să lucreze împreună, 
cot la cot, pentru realizarea dife
ritelor îmbunătățiri edilitar-gospodă- 
rești. Dar cînd aceștia nici măcar nu 
cunosc oamenii din raza lor de acti
vitate, iar cetățenii nu-i cunosc pe 
ei, despre ce stil de muncă mai poate 
fi vorba ?

Acest scurt comentariu l-am făcut 
în fața tovarășului Dumitru Mari
nescu, secretarul comitetului execu
tiv al consiliului nopular orășenesc. 
Iată răspunsul :

— Cele relatate de dv. nu repre
zintă o noutate pentru noi. Avem, 
într-adevăr, comitete de cetățeni ac
tive și foarte active. Prin munca lor 
obștească, uneori anonimă, numai în 
primele 4 luni din acest an am eco
nomisit de la buget aproximativ 16 
milioane Iei. Nu înseamnă insă că 
s-a făcut totul. Unii cetățeni, așa 
cum spuneați, nici măcar nu-și cu
nosc comitetele, iar acestea nu-și 
cunosc oamenii din circumscripție. 
Pentru a activiza aceste forme de 
organizare obștească ne gindisem să 
organizăm o consfătuire cu toți dele
gații noștri de stradă, cu toți pre
ședinții de comitete de cetățeni.

Un singur lucru nu ni s-a putut 
preciza : cit timp li va fi necesar 
consiliului popular pentru a asigura 
organizarea consfătuirii respective ?

Gh. GRAURE
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SECRETARULUI GENERAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BUCUREȘTI

Uniunea Populară Africană din Zimbabwe — Frontul Patriotic sărbăto
rește, alături de milioanele de membri și activiști ai Partidului Comunist 
Român și întregul popor muncitor din România, cea de-a 60-a aniversare a 
creării Partidului Comunist Român, conducătorul și organizația sa de 
avangardă, eveniment istoric in viața națiunii române.

Făurirea Partidului Comunist Român ocupă un loc de seamă între eveni
mentele istorice ale națiunii dv. Formarea Partidului Comunist Român a 
pus piatra de temelie a viitoarelor transformări revoluționare care, sub con
ducerea sa, au schimbat înfățișarea țării dv.

Relevîndu-se că Partidul Comunist Român a jucat un rol decisiv în mo
bilizarea generală a maselor largi, a tuturor păturilor sociale românești și 
a determinat creșterea unității naționale și internaționale de rezistență 
antifascistă, se arată în continuare că, în condițiile victoriei forțelor armate 
ale Uniunii Sovietice și coaliției internaționale progresiste antihitleriste, 
Partidul Comunist Român a condus poporul român la victoria revoluționară 
aBupra ocupanților naziști. Spre deosebire de toate schimbările politice și 
revoluțiile care au avut loc în trecut in viața și istoria națiunii dv.( 
victoria finală asupra fascismului a creat condițiile pentru preluarea puterii 
de către popor, de către clasa muncitoare și țărănime, care, învestite cu 
o nouă putere politică, au devenit făuritoare active ale unei societăți lipsite 
de exploatare, de inegalitate națională și socială, capabilă să înfăptuiască 
idealurile de libertate, pace și progres social.

Sintem convinși că, sub conducerea și îndrumarea Partidului Comunist 
Român, poporul dv. va continua să se dezvolte pe direcțiile trasate de 
fondatorii marelui dumneavoastră partid. Cei 60 de ani de existență ai parti
dului dumneavoastră au fost anii unor mari victorii nu numai ale partidului 
și poporului dv., dar și ale întregii mișcări muncitorești internaționale. Uniu
nea Populară Africană din Zimbabwe — Frontul Patriotic afirmă cu mare 
satisfacție că, sub conducerea partidului dv., Republica Socialistă România a 
fost in primele rînduri ale luptătorilor antiimperialiști de pretutindeni, ale 
luptei pentru socialism, eliberare națională, pace, progres și dreptate socială, 
ale luptei împotriva tuturor formelor de opresiune.

în timpul luptei noastre de eliberare națională poporul Zimbabwean a 
găsit in România socialistă un aliat demn de încredere. Noi sintem con
vinși că, in noua etapă a luptei noastre, prietenii și tovarășii noștri români 
se vor afla în continuare alături de noi în lupta pe care o ducem pentru 
consolidarea independenței noastre și pentru eliminarea totală a vestigiilor 
stăpinirii colonialiste și rasiste.

Lupta clasei muncitoare pentru lichidarea nefastului sistem de exploatare 
a omului de către om, pentru eliberare națională șl eliminarea politicii ana
cronice de rasism constituie o parte indivizibilă a luptei tuturor popoarelor 
pentru edificarea unei ordini sociale juste pe planeta noastră. în eforturile 
forțelor progresiste de a realiza aceste obiective, partidul dv. va găsi in 
poporul zimbabwean și in Uniunea Populară Africană din Zimbabwe — Fron
tul Patriotic un aliat și prieten militant.

în telegramă se exprimă, de asemenea, convingerea că popoarele. 
român și zimbabwean vor înainta umăr la umăr spre victoria finală a 
luptei comune pentru eradicarea și lichidarea forțelor care încearcă 
să înăbușe lupta nobilă și justă a popoarelor din Africa de Sud, Namibia, 
Palestina, Salvador și a clasei muncitoare din Europa occidentală, pentru 
apărarea cuceririlor socialiste ale poporului român, a forțelor mișcării 
internaționale de eliberare națională împotriva acelora care încearcă să 
stăvilească procesul de emancipare socială și nu se împacă cu direcția 
firească de dezvoltare a societății umane.

Urăm poporului român ca, sub conducerea și îndrumarea Partidului 
Comunist Român, să-și făurească un viitor fericit.

Trăiască Partidul Comunist Român și respectatul său conducător — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Trăiască solidaritatea militantă dintre popoarele român și zimbabwean 1

J. W. MISKA
Secretar general al Uniunii Populare Africane 

din Zimbabwe — Frontul Patriotic

Primiri la primul ministru al guvernului Cronica zilei

t V
Programul 1

9,00 Teleșcoală
11,00 Roman foileton
12,00 Cîntecele anotimpurilor — muzică 

ușoară
12.20 Telex
12.30 Închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
17,05 Progresele Ghanel — documentar
17.20 Viața culturală
18,35 Desene animate : Povestiri din Pă

durea Verde. Episodul 6.
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19,45 Ora tineretului
20.30 Evoluția vieții pe pămînt. Serial 

științific. Episodul 6. Invazia usca
tului

21.30 Pagini din istoria teatrului româ
nesc. Caragiale șl vremea sa. Pre
zintă Radu Beligan, artist al po
porului

22,15 Telejurnal

Programul 2
19 oo Telejurnal
19,25 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunil
21,50 Reportaj '81
22,15 Telejurnal
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LA UN RALIU AUTOMOBILISTICFOTBAL

Două echipe studențești în finala „Cupei României”
Ieri, în semifinalele „Cupei Româ

niei" — la București, la Oradea și la... 
televiziune — s-au jucat două partide 
interesante, fiecare cu punctele ei 
„tari".

Universitatea Craiova a realizat, 
pe stadionul Progresului-Vulcan (ad
versara sa de simbăta viitoare în Bă
nie), un scor autoritar 4—0, cu ocu
panta locului patru în campionat, 
S. C. Bacău. Jucînd calm, intr-o per
fectă organizare, alternînd fazele co
lective cu „numerele personale" ale 
internaționalilor săi, echipa noastră 
campioană (și actuală lideră, cu 
șanse serioase la cucerirea titlului și 
pe anul în curs) a dominat partida, 
înscriind trei goluri prin puternice 
șuturi de la distanță (Țicleanu, Bă
lăci, Cămătaru), plus unul printr-o 
spectaculoasă și prelungită acțiune 
„Crișan". Fotbaliștii din Bacău n-au 
fost cei pe care-i cunoșteam, și bă
nuim că au intrat pe teren învinși 
încă de la cabine de o stare morală 
inhibanță, creată de desele înfrîngeri 
administrate de către craioveni. 
S. C. Bacău rămine cu satis
facția jucării semifinalei (cea 
mai bună performanță a sa în „Cupa 
României"), iar Universitatea Cra
iova se califică din nou in finală 
după ce a mai reușit aceasta în 1977 
și în 1978, cînd a și ciștigat trbfeul. 
Este, într-adevăr, admirabilă această 
ambiție a fotbaliștilor craioveni de a 
„lupta" pe trei „fronturi" (campio
nat, cupă, preliminarii pentru C.M.).

„Poli" Timișoara a eliminat pe di
vizionara „C“ Sticla Arieșul Turda, 
cu 2—1, ceea ce n-au putut face in 
fazele anterioare nici două formații 
de „B“, nici divizionarele „A", F. C. 
Baia Mare, Sportul studențesc și 

a apărut: „Era socialistă4* *

• Teatrul Național (sala mică): 
Cavoul de familie — 19,30; (sala 
Atelier): Așteptlndu-1 pe Godot — 
19
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român): Concert simfo
nic. Dirijor: Răzvan Cernat So
list: Deszo Rankl (R.P. Ungară) —
19,30
• Radlotelevlziunea română (str. 
Nuferilor): Concert simfonic, Di
rijor: Carol Litvin. Solistă: The- 
răse Dussaut (Franța) — 19,30
• Teatrul „Lucia sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Mobilă și durere — 19.30; (sala
Grădina Icoanei): Judecată In 
noapte — 19,30
• Teatrul Mic: Să îmbrăcăm pe 
cei got — 19,30
• Teatrul Foarte Mic: Mîrliala — 
20: (sala C.C.A.): Un pahar cu 
sifon — 19,30
• Teatrul de comedie: Harold și 
Maude — 19,30
• Teatrul „Nottara- (sala Maghe- 
ru): Noi, subsemnații — 19,30; 
(sala Studio): Noaptea umbrelor 
— 19
• Teatrul Glulești (sala Majestic): 
A cincea lebădă — 19,30
• Teatrul sâtiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Dai un... Bi
ban, dar face! — 19,30; (sala Vic
toria) : Idolul femeilor _ 19.30

nr. 10/1981
Revista se deschide cu editorialul : 

„Unitatea de nezdruncinat dintre 
partid și popor".

în continuare sînt publicate arti
colele : „Dezvoltarea democrației so
cialiste și noua calitate in viața so
cială" ; „O politică perseverentă de 
ridicare economico-socială a tuturor 
zonelor și localităților" ; „Considera
ții privind relația productivitate — 
valoare — preț in condițiile actua
le" ; „Utilizarea rațională a resurse
lor prin inovare tehnologică" ; „Spre 
o valorificare mai eficientă a pro
duselor agroalimentare".

La rubrica „Pagini de istorie" este 
inserat articolul „Un episod semnifi
cativ al luptei forțelor democratice, 
antifasciste pentru apărarea intere
selor vitale ale poporului".

Revista conține obișnuitele ru
brici : „Consultații", „Dezbateri", 
„Din mișcarea comunistă și munci
torească mondială", „Realități acute 
in țările capitaliste", „Viața interna
țională", „Cărți și semnificații" și 
„Revista revistelor".

Steaua, scoase din cursă de către re
velația actualei ediții. Timișorenii, 
deținători ai trofeului, au dorit desi
gur să evite orice surpriză și au în
ceput meciul în iureș ; în minutul al 
doilea conduceau deja cu 1—0, in 
urma unei faze create- și finalizate 
de Dumitru. Numai că „buturuga 
mică" n-a căzut ; s-a clătinat, și-a 
revenit, și 1—1 în minutul 10 (autor 
Sipoș). Peste un sfert de oră, însă, 
Nedelcu avea să înscrie, la un cor
ner, golul victoriei. Degeaba s-au 
zbătut- apoi divizionarii „C“, degeaba 
au dominat cu evidență jocul după 
pauză, n-au mai putut egala. Ei se 
aleg astfel cu bucuria pentru victo
riile de pină acum, cu apariția în 
premieră pe micul ecran și cu onoa
rea de a fi făcut un joc bun in semi
finalele Cupei României — cupă pe 
care, să ne amintim, au și cîștigat-o 
odată, intr-o finală entuziasmantă cu 
Rapidul lui Ozon — exact în ziua 
cind la Onești se năștea o fetiță cu 
numele Nadia Comăneci, cum inspi
rat observa Cristian Țopescu. „Poli" 
(și ea posesoare a două cupe — în 
1958 și anul trecut — plus încă o 
calificare într-o finală, pierdută la 
Jiul) obține acum a patra calificare 
în ultimul act al celei mai cuprin
zătoare și mai imprevizibile competi
ții fotbalistice.

Așadar, miercuri, 24 iunie (la 3 zile 
după ce se va încheia campionatul), 
vom vedea și finala Cupei României. 
Se vor afla atunci față in față două 
formații studențești din provincie, 
spunind și aceasta multe despre 
avanposturile actuale ale fotbalului 
nostru : echipele Universitatea Cra
iova și „Poli" Timișoara.

Gheorqbe MITROI

Miercuri. 20 mai, tovarășul Ilie 
Verdeț, prim-ministru al guvernului, 
a primit pe Mohamed Karim Lam- 
rani, trimis special al regelui Hassan 
al II-lea ai Marocului.

Oaspetele a inmînat primului mi
nistru un mesaj adresat președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, din partea 
regelui Hassan al Il-lea al Marocu
lui, și a rugat să 6e transmită șefu
lui statului român salutul cordial al 
suveranului marocan, precum și 
urări de prosperitate pentru poporul 
român.

în numele președintelui Nicolae 
Ceaușescu, primul ministru român a 
mulțumit pentru mesaj și a adresat 
regelui Marocului un salut priete-

★
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi

nistru al guvernului, a primit, 
miercuri după-amiază, pe Jorge 
Diaz Serrano, președinte, director 
general al companiei mexicane de 
stat „Petroleos Mexicanos" — Pemex, 
care face o vizită în țara noastră.

Oaspetele a subliniat că îi revine 
înalta onoare de a transmite pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Statelor Unite 
Mexicane, Jose Lopez Portillo, un 
salut cordial, împreună cu urări de 
prosperitate pentru poporul român.

Primul ministru român, mulțumind 
pentru mesaj, a transmis, din partea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
președintelui Mexicului un salut 
călduros și cele mai bune urări de 
progres și prosperitate poporului 
mexican.

Al Vll-lea Congres mondial
Sub auspiciile Asociației interna

ționale de chirurgie maxilo-facială și 
Uniunii societăților de științe medi
cale din Republica Socialistă Româ
nia, în Capitală au început, miercuri 
dimineață, lucrările celui de-al VII- 
lea Congres mondial de chirurgie 
maxilo-facială. Participă peste 600 de 
specialiști din țara noastră și din 
alte 20 de state ale lumii, între care 
personalități științifice internaționale 
din domeniul respectiv, precum și 
din specialități medicale apropiate: 
stomatologie, O.R.L., chirurgie plas
tică.

Tovarășa Cornelia Filipaș, vice- 
prim-ministru al guvernului, a adre
sat participanților la reuniune un 
cuvint de salut din partea guvernu
lui român.

Prof. dr. Valerian Popescu, mem
bru corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România, pre
ședintele congresului, a deschis lu
crările acestui important forum știin
țific mondial.

Au luat apoi cuvîntul Mihail Aldea, 
adjunct al ministrului sănătății, prof, 
dr. Wolfgang Bethman, secretar ge
neral al Asociației internaționale de 
chirurgie maxilo-facială, prof. dr. 
Radu Păun, vicepreședinte al Acade
miei .de științe medicale, prof. univ. 
Ilearia Stănescu. director în Ministe
rul Educației și învățămîntului, și 
prof. dr. Marin Voiculescu, președin
tele Uniunii societăților de științe 
medicale din țara noastră.

Timp de trei zile, în cadrul secțiu-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 mai. In țară : Vreme în general 
caldă. Cerul va fi schimbător, pe alocuri 
vor cădea ploi sub formă de averse, În
soțite de descărcări electrice, îndeosebi 
în zonele de deal și de munte. VintuJ

Una din cursele automobilistice ce 
tind să devină tradiționale în miș
carea noastră sportivă — „Raliul 
Bucovinei" — s-a desfășurat la Su
ceava și in împrejurimi, pe un tra
seu bine ales, dar pe o vreme nu toc
mai propice (ploaie, iar pe Rarău... 
a nins), câre au pus la serioase în
cercări capacitatea motoarelor, re
zistența mașinilor, iscusința și teme
ritatea automobiliștilor. Lipsa de la 
start a unora dintre echipajele frun
tașe nu a scăzut prea mult cota va
lorică a întrecerii. In majoritate, 
piloții prezenți (ne referim, în spe
cial, la cei mai experimentați, dar și 
la unii din generația mai tînără) 
au onorat cum se cuvine concursul, 
spre satisfacția firească a organiza
torilor și a numeroșilor spectatori 
aflați pe traseele probelor speciale. 
Succesul — anticipat, dealtfel — a 
fost de partea echipajului M. Ilioaie 
— P. Geantă (I.N.M.T. — București), 
pe o mașină „Dacia 1 300“ cu un mo
tor de grupa V. Cunoscut pilot și 
„preparator" de mașini de competi
ții, ing. Mircea Ilioaie se anunță și 
în acest an drept unul dintre can
didat» cei mai autorizați la titlul de 
campion național de raliuri, testînd, 
în continuare, pe mașinile echipei 
I.N.M.T. și ale formației Steagul roșu 
Brașov piese și echipamente de 
concepție proprie sau din producția 
internă. Dealtfel, deviza automobiiiș- 
tilor de la I.N.M.T., specialiști entu
ziaști, este de a se preocupa, in 
aceeași măsură și la „concurență" cu 
cei de la întreprinderea de autotu
risme din Pitești, de creșterea mă
iestriei lor sportive ca și a compe
titivității motoarelor, In general a 
mașinii românești „Dacia 1 300". în 
rîndul fruntașilor competiției buco- 
vinene s-au situat, de asemenea, 
automobiliștii de la Unirea Tricolor 

nesc și cele mai bune urări poporului 
marocan.

în timpul întrevederii au fost dis
cutate posibilitățile extinderii și di
versificării relațiilor de colaborare 
dintre România și Maroc, în spiritul 
orientărilor și înțelegerilor convenite 
cu prilejul dialogului la nivel inalt 
român o-marocan.

La întrevedere a luat parte Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

A fost prezent Boubker Boumahdl, 
ambasadorul Marocului la București.

In cursul aceleiași zile, oaspetele 
marocan a fost primit de Gheorghe 
Caranfil, ministrul industriei chimice.

★
In timpul întrevederii au fost 

examinate probleme ale colaborării 
economice dintre România și Mexic, 
apreciindu-se că există premise fa
vorabile pentru extinderea raportu
rilor de conlucrare în domenii de 
interes reciproc. în acest context, au 
fost analizate posibilitățile și căile 
concrete de promovare a cooperării 
româno-mexicane în domeniul pros
pectării și exploatării petrolului, 
precum și în industria petrochimică.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, a parti
cipat tovarășul Virgil Trofin, vice- 
prim-ministru, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei.

A fost de față însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Mexicului la 
București, Moises Torres Serrano.

(Agerpres)

de chirurgie maxilo-facială
nilor congresului vor fi prezentate 
comunicări cu privire la chirurgia re- 
constructivă in oncologia maxilo- 
facială, microchirurgia și chirurgia 
plastică maxilo-facială, chirurgia o- 
dontoparodontală, patologia odonto- 
sinusală.

Dezbaterile din cadrul congresului 
sint menite să sprijine clarificarea 
multiplelor aspecte privind metodele 
și tehnicile cele mai eficiente in 
chirurgia plastică reconstructivă a 
feței și maxilarelor — adaptate di
feritelor tipuri de leziuni — la îm
bogățirea și sporirea eficientei mijloa
celor terapeutice, la lărgirea posibili
tăților de recuperare funcțională.

Programul de desfășurare a re
uniunii include, de asemenea, masa 
rotundă cu tema „Formația chirur
gului maxilo-facial", la care parti
cipant» — personalități cu îndelun
gată experiență didactică și practică 
profesională în clinici și spitale — 
vor prezenta opinii originale menite 
să sprijine pregătirea viitoarelor 
cadre.

Școala românească de chirurgie 
maxilo-facială este reprezentată de 
numeroase cadre medicale din centre 
universitare și diverse instituții 
științifice din țară, cu preocupări în 
domeniul amintit, care vor aborda o 
largă gamă tematică de profil, avînd 
astfel prilejul de a-și confrunta ex
periența proprie cu cea acumulată în 
ultimii ani de colegii din alte țări. 

(Agerpres)

va sufla slab, pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
6 și 16 grade, iar cele maxime intre 
18 și 28 de grade. Izolat se va semnala 
grindină. In București : Vreme caldă, 
cu cerul variabil, favorabil ploii sub 
formă de aversă. Vint slab, pină la mo
derat. Temperaturile minime vor oscila 
intre 10 șl 12 grade, iar cele maxime In
tre 25 și 27 de grade. (Ileana Mihăilă, 
meteorolog de serviciu).

București (echipajul Eugen Ionescu- 
Cristea — D. Bucătaru, pe o mașină 
de grupa II, a ocupat locul secund in 
clasamentul general), de la Nicotină 
Iași și I.T.A. Cluj, ale căror forma
ții au urcat, în această ordine, pe 
podiumul premianților.

„Raliul Bucovinei" a constituit și 
o reușită a organizatorilor ; lăudabi
le și, în general, încununate de suc
ces eforturile (deloc puține și deloc 
ușoare 1) ale forurilor locale, ale fi
lialei județene a A.C.R.

In însemnările noastre însă își au 
locul și cîteva constatări referitoare 
la... nereușite. Una din probele spe
ciale s-a anulat pentru că n-au fost 
întrunite la timp toate condițiile de 
desfășurare a întrecerii. Rezultatele 
finale au fost definitivate și afișate 
foarte tirziu, după mai bine de 12 
ore de la încheierea cursei, prelun- 
gindu-se astfel răminerea fconcuren- 
ților in Suceava practic cu incă o 
zi... în legătură cu arbitrajul (în 
general corect și conștiincios, o im
presie aparte lăsind starterul probei 
speciale 1, brașoveanul C. Firoiu), 
considerăm că federația de specia
litate a exagerat trimițind la raliul 
bucovinean arbitri de la prea mari 
distanțe de Suceava (aproape 20 de la 
Cluj !), ceea ce a grevat, desigur, 
bugetul competiției. în încheiere, o 
întrebare pentru Organizatori : oare 
concursul de karting n-ar fi trebuit 
inclus direct în programul raliului ? 
Micilor sportivi — în fond „ași ai 
volanului" în miniautomobilele lor 
— le-ar fi plăcut să-i vadă la festi
vitatea de premiete pe automobiliștii 
fruntași, după cum, nu există nici o 
îndoială, ciștigătorul „Raliului Bu
covinei" s-ar fi bucurat să dea star
tul inaugural al întrecerii de karting.

I. DUM1TR1U

Miercuri după-amiază, tovarășul 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, a primit pe Jorge Diaz 
Serrano, președinte, director general 
al companiei mexicane de stat „Pe
troleos Mexicanos" — Pemex, aflat în 
vizită în țara noastră.

în timpul întrevederii s-au abor
dat unele aspecte ale colaborării ro
mâno-mexicane, apreciindu-se că 
există largi posibilități pentru dez
voltarea și diversificarea în conti
nuare a schimburilor și relațiilor 
economice dintre cele două țări. în 
acest sens, a fost manifestat intere
sul pentru lărgirea schimburilor co
merciale și extinderea cooperării e- 
conomice, pe baze reciproc avanta
joase între parteneri și firme din 
România și Mexic.

La întrevedere a participat Ion 
Popescu, adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei.

In aceeași zi, oaspetele mexican a 
mai avut întrevederi cu Maria Gro
za, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și Ion Constantinescu, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini.

Intre Ministerul Minelor, Petrolu
lui și Geologiei, Ministerul Industriei 
Chimice și compania mexicană de 
stat „Petroleos Mexicanos" — Pemex 
au fost semnate două aide-memoires, 
care prevăd măsuri menite să con
ducă la dezvoltarea cooperării româ
no-mexicane in domeniile cercetării 
geologice, forajului sondelor și ex
tracției petrolului și gazelor, precum 
și in sectorul petrochimiei.

Documentele au fost semnate de 
Virgil Trofin, viceprim-ministru, mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, Gheorghe Caranfil, ministrul 
industriei chimice, și, ’respectiv, de 
Jorge Diaz Serrano, președinte, 
director general al Pemex.

Au fost prezenți Mihail Florescu, 
ministru-secretar de stat la Consi
liul Național pentru Știință și Teh
nologie, Maria Groza, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ion 
Popescu, adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei, alte 
persoane oficiale.

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a președintelui, director general al 
companiei mexicane de stat „Pe
troleos Mexicanos" — Pemex, Jorge 
Diaz Serrano, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Statelor Unite Mexi
cane la București, Moises Torres 
Serrano, a oferit miercuri o recepție.

★
Tovarășul Aurel Duma, ministru 

secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, secretar al Consiliului 
Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, a primit 
miercuri pe academicianul Anghelos 
Anghelopoulos, guvernatorul de 
onoare al Băncii Naționale a Greciei, 
care ne vizitează țara Ia invitația 
Consiliului Național al F.D.U.S.

în cadrul întrevederii a fost re
levată contribuția Frontului Demo
crației și Unității Socialiste la 
traducerea în viață a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru și a fost evocat cursul ascen
dent al relațiilor pe multiple planuri 
dintre România și Grecia. A avut 
loc, ,de asemenea, un schimb de 
păreri în probleme internaționale 
actuale.

*
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Regatului Hașemit 
al Iordaniei — aniversarea a 35 de 
ani de la proclamarea independenței 
— miercuri după-amiază a avut loc, 
în Capitală, o manifestare culturală 
organizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, in 
cadrul căreia ziaristul Crăciun lones- 
cu a prezentat impresii de călătorie 
din Iordania, după care a fost vizio
nat un film documentar iordanian. .

Au fost de față Hani Tabbara, am
basadorul Regatului Hașemit al Ior
daniei la București, membri ai am
basadei.

★
Ambasadorul Bulgariei la Bucu

rești, Petar Danailov, a oferit, 
miercuri seara, la cinematograful 
„Studio" din Capitală, o gală cu 
lungmetrajul artistic despre viața și 
cariera artistică a cunoscutului solist 
de operă Nikolai Ghiaurov.

Au participat Cristea Chelaru. vi
cepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, oameni de 
artă și cultură din țara noastră și 
membri ai corpului diplomatic acre
ditați la București.

cinema
• Probleme personale: SCALA — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20, FA
VORIT — 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; 17,80; 19,45, STUDIO 
— 16; 18; 20
• Avarul: SALA MARE A PA
LATULUI — 17,15; 20, CULTURAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Tristan și isolda: SALA MICA
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, MELO
DIA - 8,43; 11,30; 14,15; 17; 19,45
• Indienii din Vetrov: TIMPURI

Delegația Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R.P. Chi
neze, 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 întreprinde o vizită în 
țara noastră la invitația Marii Adu
nări Naționale, a sosit miercuri la 
Arad.

Oaspeții chinezi au avut o între
vedere cu reprezentanți ai organelor 
județene de partid și de stat, luînd 
cunoștință de realizările oamenilor 
muncii arădeni în dezvoltarea econo
mico-socială a județului. în cursul 
după-amiezii, solii poporului chinez 
au vizitat Combinatul de prelucrare 
a lemnului și întreprinderea de va
goane din Arad. Consiliul popular ju
dețean Arad a oferit un dineu în 
onoarea oaspeților chinezi.

înainte de plecarea din Timișoara, 
parlamentarii chinezi au mai vizitat, 
în cursul dimineții, întreprinderea de 
tricotaje „1 Iunie", noi ansambluri 
urbane, precum și alte obiective so
ciale din central de reședință al ju
dețului Timiș.

In timpul vizitelor în județele 4ârad 
și Timiș, delegația chinefă a fost în
soțită de Virgil Teodorescu, vice

Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei

ADUNARE
La întreprinderea de autoturisme 

din Pitești a avut loc miercuri o a- 
dunare festivă dedicată celei de-a 
36-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub dominația fascistă. 
Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale, oameni ai muncii din 
această unitate economică- Au fost, 
de asemenea, prezenți, membri ai 
Ambasadei R.S.C. la București.

Adunarea a fost deschisă de Ni
colae Andreev, directorul întreprin
derii de autoturisme din Pitești. A 
luat apoi cuvîntul Gheorghe Căfin, 
secretar al Comitetului municipal ^Pi
tești al P.C.R., vicepreședinte al con
siliului popular municipal, care a e- 

_ vocat glorioasele fapte de vitejie să- 
virșite de ostașii români, alături de 
cei sovietici și de partizanii cehi și 
slovaci, in luptele duse pentru eli
berarea Cehoslovaciei.

în continuare, vorbitorul a subli
niat succesele dobîndite de poporul 
cehoslovac în opera de edificare a 
socialismului, relațiile româno-ceho- 
slovace, ce au cunoscut o continuă 
dezvoltare pe multiple planuri. în a- 
cest context, vizita oficială de prie-

Orizonturi noi in satul natal
(Urmare din pag. I)
Mai mult porumb. 
Hrană : mămăligă de 
porumb "sau de mei cu 
unt, brinză de bivoliță, 
lapte acru, porumbe 
la putină, varză de 
cimp, ceapă, ridichi 
negre supranumite 
«genunchi de bivol». 
Boi aveau puțini. Mai 
mulț cai".

Trăiau in bordeie 
clădite pe pămintul 
moșierului, care nu 
erau ale tor. Cind 
boierul se supăra pe 
țăran ii dărima lo
cuința.

în satul nostru s-a 
transmis, din tată în 
fiu, pină azi, legenda 
țăranului din Putineiu, 
devenit căpitan de 
haiduci : Vijelie. Multi 
dintre țărani au fost 
panduri in oastea lui 
Tudor, alții s-au ală
turat revoluției din 
1848 sau au luptat cu r 
vitejie in războiul pen
tru Independență la 
•77. în 1907, țăranii din 
Putineiu, Vieru și 
Hodivoaia, alături de 
cei din Stănești, s-au 
răsculat împotriva stă
pinirii. nedrepte. Drept 
răzbunare, guvernul 
liberal d'e atunci a pus 
armata să tragă cu tu

nurile peste sate, omo- 
rind bărbați, femei și 
copii, dărimind zeci de 
clădiri. Numărul țăra
nilor din aceste sate 
condamnați la moarte 
sau la temniță grea a 
fost destul de măre. 
Și asuprirea s-a ținut 
lanț. Țăranii săraci nu 
mai puteau să răsufle.

Astăzi, cine intră in 
satul Putineiu consta
tă că acola-i un mare 
șantier, creindu-se 
condiții de transfor
mare a comunei in 
oraș. S-au construit in 
ultimii doi ani și s-au 
dat in folosință un 
dispensar uman și o 
farmacie, baie comu
nală, treizeci și șase 
de apartamente in 
blocuri cu parter și 
două etaje, avind jos 
un restaurant, magazin 
alimentar cu autoser
vire, librărie, magazin 
cu mobilă, magazin cu 
metalo-chimice, ate
lier de reparat aparate 
de radio și televizoa
re. S-a creat o rețea 
de apă curentă pe o 
lungime de patru mii 
cinci sute metri, pre
cum și centrală pentru 
termoficare. Sint in 
curs de finisare incă 
un bloc de locuințe, 
precum și o casă de 
cultură pentru trei

NOI — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30
• Ani tumultuoși: CENTRAL — 
9,30; 11.30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30
• Dot și cangurul: VICTORIA — 
io; 12; 14; 16; 18; 20
• Aii Baba și cel 40 de hoți: 
DACIA — 9; 12; 16; 19, AURORA
— 9; 12; 16; 19
• Logodnica: MUNCA — 16; 18; 20
• Ultima romanță de dragoste: 
STUDIO - 10; 12; 14
• Piine, aur, nagan: FLAMURA
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Kojak la Budapesta: FLACARA
— 15; 17,15; 19,45
• 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 dalmațienl — 9,15; 11; 12,45; 
14,30; 16,15; Am inttlnit țigani fe
riciți - 18; 20: DOINA
• Pe aripile vlntului: GRIVIȚA — 
9; 14; 18,15
• Explozia: EFORIE — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15
• Superman: LIRA — 15,30; 19,
FLOREASCA - 8,45; 11,30: 14,15;
17; 19,45, ARTA - 9; 12; 16; 19
• Jandarmul șl extraterestrii:
FERENTARI — 10,30; 15,30; 17,30;
19,30
• tml 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 

președinte al Marii Adunări Națio
nale. Au fost prezenți Chen Shuliang, 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Ambasadorul Elveției la București, 

Peter Erni, a oferit, miercuri, un coc
teil cu ocazia încheierii misiunii sale 
în țara noastră.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai unor institu
ții centrale, oameni de cultură și 
artă, ziariști. Au fost prezenți șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

★Muzeul literaturii române, în cola
borare cu casa de cultură „Petofi 
Sandor", a organizat, miercuri, in 
Capitală, o seară literară consacrată 
scriitorului Kuncz Aladar. cu prile
jul împlinirii a o jumătate de veac 
de la moartea acestuia.

Domokos Geza, Alexandru Oprea, 
Banyai Laszlo. Nicolae Crișan și Lo- 
rinczi Laszlo au vorbit despre perso
nalitatea și opera lui Kuncz Aladar. 
Cu același prilej a fost deschisă o 
expoziție fotodocumentară și a avut 
loc un recital literar-muzical.

(Agerpres)

FESTIVĂ
tenie întreprinsă, în prezent, de to
varășul Nicolae Ceaușescu în R.S.C., 
a spus vorbitorul, va marca o nouă 
treaptă pe calea extinderii legături
lor multilaterale dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

Vladimir Vaclavik, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al R.S.C. la București, a 
făcut o trecere în revistă a princi
palelor etape parcurse de oamenii 
muncii din țara sa pe linia lichi
dării consecințelor războiului, a con
solidării cuceririlor revoluționare și 
a construirii societății socialiste dez
voltate.

în încheiere, vorbitorul a eviden
țiat rolul determinant al tovarășilor 
Gustav Husak și Nicolae Ceaușescu 
în dezvoltarea și întărirea continuă 
a raporturilor de prietenie, colabo
rare și cooperare pe multiple pla
nuri dintre Cehoslovacia și România, 
exprimindu-și, totodată, bucuria pen
tru noua vizită oficială de prietenie 
pe care o efectuează în aceste zile 
în R.S.C. delegația de partid și de 
stat condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

(Agerpres)

sute de locuri. Se vor 
mai construi pină in 
1985 noi blocuri cu 
incă șase sute două
zeci de apartamente. 
In acest cincinal vor 
mai fi construite : un 
muzeu comemorativ, 
un liceu agricol, un a- 
telier-școală, o sală de 
sport, cantină și cămin 
pentru trei sute de 
elevi, un monument 
dedicat răscoalei de la 
1907.

Pentru mărirea pu
terii economice se va 
întări cooperativa agri
colă, care are peste 
6 600 hectare irigate. 
Se va mări sectorul 
zootehnic, care azi are 
un număr de circa 
două mii taurine. Se 
va intensifica activita
tea pentru creșterea 
producției agricole, po
micole și legumicole, 
in toate ramurile.

Am vizitat de curind 
satul natal. Am stat de 
vorbă cu oamenii și cu 
cei pe care i-au ales 
să le fie in frunte. Mă 
simt mindru. Consăte
nii mei și copiii lor 
trăiesc o viață din zi 
în zi mai luminoasă. 
Toate acestea ca rod 
al hărniciei și al hotă- 
ririi ca munca să le 
fie din an in an mai 
spornică.

teatre

• CU MANIOC IN... 
REZERVOR. sPeciall?Ui bra* 
zilieni lucrează în prezent să 
obțină din manioc carburant 
pentru autovehicule. Substan
ță cu conținut ridicat de ami
don, maniocul se extrage din 
rădăcină de cassava. Spre deo
sebire de trestia de zahăr, 
alt furnizor vegetal de car
buranți, care crește însă doar pe 
soluri de bună calitate, cassava 
crește bine și pe soluri mai să
race (care formează 45 la sută 
din suprafața Braziliei). Cerce
tările sint orientate în direcția 
punerii la punct a unui proce
deu eficient de extragere a a- 
midonului și de prelucrare a 
acestuia pentru a se obține, în 
urma unui proces de fermenta
re, carburantul. Se speră ca, 

pînă în anul 1985, carburanții pe 
bază de alcool să acopere 25 la 
sută din necesar.

• BACTERII ȚESĂ
TOARE. O fibră textilă natu
rală pe bază de celuloză, care 
insă nu este obținută din plan
te industriale, precum bumba
cul, inul sau cînepa, constituie 
in prezent obiectul cercetării oa
menilor de știintă americani de 
la Universitatea din Cărolina de 
Nord. O asemenea fibră ar pu
tea fi obținută cu ajutorul bac
teriei „Acetobacter xylinum", in- 
tîlnită in natură pe fructe afla
te in putrefacție. Bacteria pre
zintă particularitatea de a se
creta, prin grupuri de cite trei 
pori, fibre lungi dintr-o celu
loză foarte pură — un produs 

secundar al metabolismului a- 
cestui organism. Fiecare bacte
rie produce astfel de fascicule 
de cite trei fire care se unesc 
într-un „șnur" de 3,5 nanometri 
(0,0000035 mm). „Producția" zil
nică este de trei milimetri. 
Materialul textil sau hirtia 
obținută din materialul „tors" de 
bacterie sînt, oricît de subțiri ar 
fi, extrem de rezistente, din cau
za purității deosebite a celulo
zei respectivelor fibre.

• SPRE COSMOS, 
ACUM 5 SECOLE. ™ 
tentativă de lansare tn Cosmos 
se pare că a avut loc în urmă 
cu aproape 500 de ani. După 
cum relatează ziarul „Ningxia 
Ribao", in anul 1500 învățatul 
chinez Wan Hu a construit, tn

acest scop, 47 de rachete. Fixat 
de un scaun, legat la rîndu-i de 
rachete, el a încercat să atin
gă Înălțimi cosmice, de unde ar 
fi urmat să se întoarcă pe Pă
mînt cu ajutorul unui zmeu... 
Temerarul învățat medieval și-a 
pierdut viața în timpul aprin
derii rachetelor. în memoria sa, 
un crater de pe fața nevăzută a 
Lunii a .primit numele Wan Hu.

• O PREMIERĂ MON
DIALĂ in Telecomu
nicații a avut loc la un in

stitut de cercetări din R.F.G. : 
printr-o fibră de‘ sticlă de 25,3 
km lungime a fost transmisă o 
cantitate de informații ce ar pu
tea fi cuprinsă In 50 000 de pa
gini. Puse una peste alta, pa
ginile cu informațiile respecti
ve ar forma un vraf de... 5 me
tri înălțime.

• O NOUĂ UTILI
ZARE A LASERULUI. 
Laserul, care și-a dobîndit, după 
cum se știe, numeroase apli
cații, și-a mai adăugat la pal
mares încă una. Specialiști din 

Ucraina au pus la punct un sis
tem laser pentru asigurarea 
geodezică a construcțiilor mono
lit de tip turn. înlocuind siste
mul mecanic clasic, laserul per
mite creșterea considerabilă a 
productivității muncii construc
torilor de clădiri înalte.

• „MONTE CRISTO" 
- MONUMENT ECOLO
GIC. Insula Monte Cristo din 
arhipelagul toscan — unde scrii
torul Alexandre Dumas-tatăl 
și-a plasat o parte a acțiunii 
celebrului său roman „Contele 
de Monte Cristo" — a fost de
clarată de către autoritățile ita
liene. drept „monument ecolo
gic". în urma acestei decizii, în
treaga zonă va ti protejată : pe 

o rază de 500 metri vor fi in
terzise navigația, pescuitul și 
chiar înotul — măsuri care se 
speră să mărească șansele de 
supraviețuire a numeroaselor 
specii rare de pești care trăiesc 
In această zonă.

© RESTAURAREA MO
NUMENTELOR ROMEI. 
Ca urmare a intemperiilor și, în 
mod deosebit, a poluării, monu
mentele Romei antice se află în
tr-o stare gravă de eroziune, 
fiind în pericol existența și stră
lucirea lor de odinioară. în urma 
măsurilor luate de autoritățile 
din capitala Italiei, este în curs 
de desfășurare o amplă cam
panie de restaurare a clădirilor

șl monumentelor istorice. Foto
grafia alăturată înfățișează un 
aspect din timpul lucrărilor de 
restaurare la Forul roman.



în sprijinul cauzei drepte a poporului 
namibian

PARIS 20 (Agerpres). — La 20 mai 
s-au deschis, la sediul UNESCO din 
Paris, lucrările Conferinței interna
ționale privind sancțiunile împotriva 
Africii de Sud, sub auspiciile O.N.U. 
și ale Organizației Unității Africane. 
La conferință participă delegații gu
vernamentale din peste 130 de state 
membre ale O.N.U., intre care și 
România, precum și reprezentanți ai 
mișcărilor de eliberare națională și 
ai organizațiilor internaționale gu
vernamentale și neguvernamentale.

în cadrul conferinței urmează să se 
examineze și să se decidă măsuri 
concrete de sancționare a autorită
ților sud-africane, care, in ciuda pro
testelor vehemente ale întregii comu
nități internaționale, prombvează o 
politică de apartheid și de discrimi
nare rasială față de populația ma
joritară din Africa de Sud și refuză 
să acorde independență poporului 
namibian.

La deschiderea lucrărilor au făcut 
declarații reprezentantul secretarului 
general al O.N.U., vicepreședintele 
Nigeriei, Sam Nujoma, președintele 
S.W.A.P.O., și Lionel Jospin, prim- 
secretar al Partidului Socialist Fran
cez.

Vorbitorii au făcut un aspru rechi
zitoriu la adresa politicii de apart
heid și de discriminare rasială prac
ticată de autoritățile sud-africane, 
au condamnat manevrele regimului 
de la Pretoria de împiedicare a 
dreptului la autodeterminare și a 
accesului la independență al poporu
lui namibian și au cerut comunității 
internaționale și O.N.U. să adopte

măsuri hotărîte de sancționare a re
gimului sud-african.

Președinte al conferinței a fost ales 
ambasadorul Tanzaniei în Franța.

CONFERENCE INTERNATIONALE
SUR DESSANCTIONS 

CONTRE L’AFRIQUE DU SUD
maison oe t uNesco.twisisoz? !■»:;

In pregătirea conferinței ce și-a des
chis ieri lucrările, UNESCO a difuzat 
un afiș, reprodus in imaginea de mai 
sus, care atrage sugestiv atenția 
asupra Namibiei ocupate, una dintre 
ultimele enclave ale colonialismului

încheierea conferinței ministeriale a „Grupului celor 77“

Un cuprinzător program pentru stimularea 
cooperării între țările în curs de dezvoltare
CARACAS 20 (Agerpres). — în lo

calitatea ♦ venezueleană Caraballeda, 
de lingă Caracas au luat sfirșit lu
crările Conferinței ministeriale a 
„Grupului celor 77", consacrată iden
tificării modalităților de promovare 
a cooperării dintre țările în curs de 
dezvoltare. La lucrări au participat 
peste 400 de delegați reprezentind 
cele 122 de state membre, precum și 
invitați din partea unor organisme 
internaționale și regionale speciali
zate.

Participanții au adoptat „Progra
mul de la Caracas", care propune c 
serie de acțiuni și modalități de în
făptuire a lor, în direcția stimulării 
cooperării dintre țările in curs de 
dezvoltare, pentru infăptuirea noii 
ordini economice internaționale.

în document se exprimă adeziu
nea participanților la principiul dez
voltării economice independente a 
statelor. Este subliniată necesitatea

respectării, in relațiile economice 
și comerciale dintre state, a 
principiilor suveranității și indepen
denței naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. Se 
relevă, de asemenea, importanța 
cooperării „Sud-Sud“ (între țările în 
curs de dezvoltare) în domeniile co
merțului, agriculturii și alimentației, 
transferului de tehnologie, energiei, 
materiilor prime, industriei, finan
țelor. Programul cuprinde recoman
dări privind înființarea de întreprin
deri multinaționale ale țărilor in curs 
de dezvoltare, înființarea de comite
te de acțiune pentru coordonarea 
programelor regionale, promovarea 
unor proiecte concrete de cooperare.

La conferință a participat o dele
gație română, condusă de Dumitru 
Bejan, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

Militanți pentru pace din orașul Essen, în timpul unei acțiuni de strîngere 
de semnături împotriva amplasării de noi rachete nucleare pe teritoriul R.F.G.

GHANA

Străvechea „Coastă de Aur“ 
și caratele muncii libere

La nordul Golfului Guineei, pe 
malurile unei lagune încadrate de 
vegetație luxuriantă, se profilează 
silueta unei aglomerări urbane ale 
cărei străzi drepte converg spre 
portul situat in imediata sa apro
piere. Este Accra, capitala Republi
cii Ghana, unul dintre cele mai pi
torești orașe ale Africii de vest, 
care a cunoscut in ultimele decenii 
o dezvoltare rapidă, sporindu-și 
populația la aproape un milion de 
locuitori și devenind un important 
centru al vieții economice și sociale 
a țării. Aici au fost construite, ca 
rezultat al unor eforturi susținute, 
zeci de întreprinderi industriale, 
numeroase instituții de cultură, 
printre care o universitate, cartiere 
de locuințe și clădiri guvernamen
tale.

Așezare străveche, Accra păstrea
ză numeroase relicve care evocă 
momente din trecutul zbuciumat al 
poporului ghanez. Pe promontoriile 
din preajma portului se mai păs
trează și acum zidurile vechilor for
turi ridicate succesiv de colonialiș
tii portughezi, olandezi, danezi și 
englezi pentru a supraveghea coră
biile încărcate cu sclavi și aur. In 
goana lor nestăvilită pentru acapa
rarea principalei bogății a țării — 
aurul — noii sosiți au numit-o 
„Coasta de Aur“.

Poporul ghanez nu s-a împăcat 
însă niciodată cu soarta pe care i-o 
hărăziseră diverșii săi stăpinitori. 
Lupta sa pentru libertate a luat o 
deosebită amploare in anii care au 
urmat celui de-al doilea război 
mondial, cind, sub loviturile mișcă
rilor de eliberare, s-au prăbușit, 
rind pe rind, vechile imperii colo
niale. Aspirațiile fierbinți ale po
porului ghanez la existență de sine 
stătătoare au cunoscut un prim 
succes in anul 1951, cind fosta 
„Coastă de Aur“ dobindea autono
mia internă. La 6 martie 1957 a 
avut loc proclamarea independenței 
țării, care-și relua, cu acest prilej, 
străvechea denumire — Ghana.

însuflețit de această mare victo
rie, poporul ghanez s-a angajat cu

toate forțele pe calea lichidării gre
lelor urmări ale dominației colo
niale, reușind să obțină intr-un 
timp relativ scurt o serie de im
portante succese in dezvoltarea eco- 
nomico-socială. O atenție deosebită 
a fost acordată in această privință 
valorificării marilor bogății natu
rale, bogății care situează Ghana in 
fruntea producătorilor mondiali de 
cacao (400 000 tone anual) și pe pri
mele locuri in ce privește aurul, 
diamantele și bauxita.

In decurs de aproximativ un sfert 
de veac, pe harta țării au apărut un 
șir de obiective economice, cum 
sint fabrica de aluminiu și rafină
ria de la Tema, complexul side
rurgic de la Sekondi, fabrica de pre
lucrare a lemnului de la Kumasi, 
marele baraj de la Akosombo — 
adevărați piloni ai tinerei industrii 
ghaneze. Pe această bază s-a trecut 
la valorificarea in interesul propriu 
a resurselor naturale ale țării. Un 
loc aparte in noua geografie econo
mică a Ghanei il ocupă barajul de 
pe fluviul Volta, in spatele căruia 
s-a creat un lac artificial in lungi
me de 400 km și cu o suprafață de 
9 000 kmp — cel mai mare de acest 
gen din lume. Centrala sa hidro
electrică aduce principala contri
buție la producția energetică a ță
rii — circa 3,5 miliarde kWh — si- 
tuind din acest punct de vedere 
Ghana in rindul țărilor celor mai 
avansate din Africa de vest.

Autoritățile de la Accra consideră 
că aceste realizări nu reprezintă de- 
cit un început in direcția lichidării 
răminerii în urmă. Intr-o declara
ție făcută nu de mult, actualul pre
ședinte al Ghanei, dr. Hilla Limann 
— care a preluat puterea in anul 
1979, făcind trecerea de la regimul 
militar la cel civil — arăta că va fi 
aplicat un program de cinci ani in 
scopul diversificării ramurilor eco
nomiei, ca premisă a consolidării 
independenței politice a țării. Acest 
plan prevede valorificarea in mai 
mare măsură a terenurilor agrico
le, agricultura continuînd să rămî- 
nă principalul sector al economiei

Președintele R. P. Bangladesh l-a primit pe 
ministrul român al construcțiilor de mașini

DACCA 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Populare Ban
gladesh, Ziaur Rahman, l-a primit 
pe tovarășul loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
conducătorul delegației țării noastre 
la cea de-a IV-a sesiune a Comi
siei mixte guvernamentale de coope
rare economică și tehnică dintre 
România și Bangladesh, care își des
fășoară lucrările la Dacca.

Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost înmînat, cu 
acest prilej, șefului statului Bangla
desh un mesaj de prietenie și au 
fost transmise cele mai bune urări 
de sănătate, și fericire personală, de 
prosperitate și pace pentru poporul 
din Bangladesh.

Președintele Ziaur Rahman a mul
țumit călduros pentru mesaj și a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu cele mai 
cordiale salutări și calde urări de 
sănătate și fericire personală, de pro
gres și bunăstare pentru poporul ro
mân prieten. El a dat o înaltă apre
ciere rolului important pe care pre
ședintele României îl are pe plan 
internațional și acțiunilor întreprin
se de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru pace, cooperare și stabilitate 
în lume.

Președintele R.P. Bangladesh a ex
primat . sincere mulțumiri pentru a- 
jutorul pe care România il acordă

țării sale în eforturile de dezvol
tare economică și progres social.

în cursul întrevederii au fost ex
primate satisfacția față de cursul as
cendent al raporturilor dintre Româ
nia și Bangladesh și interesul comun 
de a dezvolta și diversifica în con
tinuare aceste raporturi pe baza în
țelegerilor convenite în cadrul dia
logului la nivel înalt.

S-au evidențiat, în context, rezul
tatele pozitive ale celei de-a IV-a 
sesiuni a Comisiei mixte de coope
rare, în cursul, căreia au fost iden
tificate și stabilite noi posibilități de 
cooperare reciproc avantajoasă în 
domenii de mare importantă eco
nomică.

S-a exprimat convingerea fermă 
că întărirea continuă a relațiilor de 
cooperare prietenească dintre Româ
nia și Bangladesh corespunde inte
reselor vitale ale celor două popoare 
și constituie o contribuție la cauza 
păcii, colaborării internaționale și in
dependenței naționale.

S-a apreciat că există o largă con
vergență de vederi între cele două 
state cu privire la problematica ac
tuală a politicii mondiale.

Au participat dr. Fashiuddin Mah- 
tab, ministrul planificării, și Saifur 
Rahman, ministrul finanțelor, pre
cum și Iosif Chivu, ambasadorul ță
rii noastre la Dacca, și Shamsul 
Alam, ambasadorul R.P. Bangladesh 
la București.

budapesta: Deschiderea Tîrgului internațional 
de primăvară pentru bunuri de investiții 

Pavilionul României a lost vizitat de conducători de partid 
și de stat ai R. P. Ungare

BUDAPESTA 20 (Agerpres). — La 
20 mai, la Budapesta a avut loc des
chiderea Tirgului internațional de 
primăvară pentru bunuri de investi
ții. Țara noastră, este prezentă la 
această manifestare economică inter
națională cu o gamă variată de pro
duse ale industriei constructoare de 
mașini : mașini-unelte, mașini elec
tronice de facturat și contabilizat, e- 
lemente de automatizare, aparate de 
măsură și control, echipament elec
tronic și electrotehnic, mijloace 'de 
transport auto, utilaj petrolier și mi
nier, utilaje de construcții.

în ziua deschiderii oficiale a tir
gului, pavilionul central al expozi

ției românești a fost vizitat de 
Havasi Ferenc și Korom Mihaly, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
a! P.M.S.U., Marjai Jozsef, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P.U., Veress Peter, ministrul co
merțului exterior, miniștri, conducă
tori de unități economice și între
prinderi de comerț exterior, care au 
urmărit cu interes prezentarea ex
ponatelor noastre, făcind aprecieri e- 
logioase asupra caracteristicilor lor 
tehnice.

Oaspeții au fost salutați de Victor 
Bolojan, ambasadorul României la 
Budapesta.

Convorbiri iugoslavo - ghaneze
BELGRAD 20 (Agerpres). — în 

cadrul convorbirilor desfășurate 
miercuri intre Hilla Limann, pre
ședintele Ghanei, care întreprinde o 
vizită oficială de prietenie in Iu
goslavia, și Veselin Giuranovici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F.I., a fost subliniată do
rința reciprocă de a promova și dez
volta relațiile prietenești și coope
rarea între cele două țări nealiniate. 
Au fost discutate cu precădere po

sibilitățile pentru extinderea coope
rării economice.

După cum transmite agenția Ta- 
niug, in cadrul convorbirilor s-a 
subliniat că în condițiile complexe 
actuale din lume, mai ales în sfera 
relațiilor economice, dezvoltarea 
cooperării între țările nealiniate, 
între țările in curs de dezvoltare 
reprezintă o contribuție concretă la 
efortul vizînd instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Interzicerea activităților partidului neonazist 
din Berlinul occidental

BERLINUL OCCIDENTAL 20 (A- 
gerpres). — Comandamentul inter
aliat din Berlinul occidental a inter
zis „prezentarea și difuzarea publi
că" în oraș a emblemelor, manifes
telor, afișelor și altor tipărituri rea
lizate de către partidul neonazist 
N.P.D. sau făcute la cererea aces
tuia, precum și alte documente care 
încurajează obiectivele N.P.D. Ordo
nanța respectivă va intra în vigoare 
la 12 septembrie și interzice, totoda
tă, organizarea de manifestații neo

naziste, precum și desfășurarea de 
reuniuni ale acestui partid în oraș.

Comandamentul interaliat a luat 
măsuri similare și în trecut, care au 
fost reînnoite cu regularitate și îm
piedică desfășurarea oricăror activi
tăți ale N.P.D. în Berlinul occiden
tal, fără a interzice totuși partidul 
respectiv — relevă agenția France 
Presse.

în luna februarie, comandamentul 
a interzis acestui partid să prezinte 
candidați în alegerile de la 10 mai 
pentru parlamentul orașului.

Noi profiluri arhitectonice la Accra

naționale, șî exploatarea intensivă 
a rezervelor de minereuri, in spe
cial a celor aurifere.

Pornind de la asemenea premise 
favorabile, măsurile luate in ultima 
vreme, dintre care unele se află in 
discuția parlamentului chiar în a- 
ceste zile, prăvăd un apreciabil vo
lum de investiții pentru dezvolta
rea industriei, sectorului minier, a 
agriculturii.

In spiritul politicii sale de soli
daritate activă cu noile state afri
cane, cu lupta tuturor popoarelor 
pentru libertate și progres, Româ
nia socialistă urmărește cu viii in
teres rezultatele obținute de po
porul ghanez pe calea consolidării 
independenței și a făuririi unei 
vieți noi. Intre țara noastră și Re
publica Ghana s-au statornicit rela
ții de strinsă prietenie și colabo
rare, care înregistrează, sub impul
sul dialogului la cel mai înalt ni
vel, un curs mereu ascendent. Un 
eveniment de mare importanță in 
evoluția relațiilor romăno-ghane- 
ze l-a reprezentat vizita între
prinsă de președintele Nicolae 
Ceaușescu, în 1977, in Republi
ca Ghana. Pe baza acordurilor 
și înțelegerilor încheiate se dezvoltă 
continuu schimburile economice. Se 
adincește colaborarea tehnico-știin
țifică, culturală, in domeniul in- 
vățămintului. Totodată, reprezen
tanții României și Ghanei conlu

crează activ in cadrul O.N.U., al 
„Grupului celor 77“ și in alte orga
nizații internaționale. •

Desigur, năzuința popoarelor ce
lor două țări spre dezvoltare econo
mică și socială, spre depășirea deca
lajelor și făurirea unei noi ordini 
economice mondiale, caracterul 
complementar al economiilor lor, 
așezarea fermă a relațiilor reciproce 
pe temelia principiilor independen
ței, egalității in drepturi, respectului 
reciproc, interesele comune de pace 
și promovare a destinderii și coope
rării internaționale constituie pre
mise certe ale adincirii conlucrării 
multilaterale intre popoarele român 
și ghanez. Un moment de însemnă
tate deosebită pentru acest curs as
cendent il constituie, fără indoială, 
vizita pe care, la invitația președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o va 
efectua in curind în țara noas
tră președintele Republicii Gha
na, dr. Hilla Limann. Inscriin- 
du-se in cadrul contactelor tra
diționale romăno-ghaneze, aceas
tă vizită va ridica, fără indoială, pe 
o treaptă superioară colaborarea 
dintre cele două țări, reprezentind 
totodată o contribuție de seamă la 
afirmarea cauzei independenței, pă
cii și înțelegerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

Evoluția zborului cosmic româno-sovietic

„Țării mele, poporului, partidului le dedic 
succesul acestei misiuni spațialei"

Salutul adresat de Dumitru Prunariu la survolarea teritoriului României
MOSCOVA 20 — Trimisul Ager

pres, I. Dumitrașcu, transmite : Mo
mente deosebite în evoluția în spa
țiul cosmic a lui Dumitru Prunariu 
la bordul complexului orbital „Sa- 
liut-6" — „Soiuz T-4“ — „Soiuz-40“ 
le-a constituit survolarea teritoriului 
patriei noastre de către primul cos
monaut român. Cu acest prilej, de la 
bordul stației orbitale, Dumitru Pru
nariu a transmis următorul salut :

Dragi compatrioți,
Stația orbitală „Saliut-6“ — Ia bor

dul căreia mă găsesc împreună cu 
cosmonauții sovietici — s-a aflat de 
multe ori deasupra teritoriului pa
triei noastre dragi, Republica Socia
listă România.

Răspunzind îndemnurilor inimii, 
doresc să transmit de aici, din spa
țiul sideral, conducerii partidului și 
statnlui nostru, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele României, 
un mesaj de caldă și vie recunoștin

ță pentru înalta cinste ce mi s-a 
acordat de a fi primul cosmonaut 
român.

Doresc, totodată, să dau expresie 
sentimentelor mele de fierbinte pa
triotism, de adincă dragoste față de 
partidul nostru comunist, al cărui 
membru sint. de aleasă prețuire 
pentru voi toți, dragii mei compa
trioți.

Am privit Pămiptul pe care se dis
ting contururile naturale ale țării 
noastre, am văzut Carpații și linia 
albastră a Dunării și mă simt mindru 
știind că in România — țară indepen
dentă și suverană — se construiește 
o societate nouă, fără exploatare, 
dreaptă și egală pentru toți cetățenii, 
o societate în care omul trăiește li
ber, stăpin pe soarta și destinul său.

în aceste clipe, gîndul mă duce la 
străbunii noștri, care de mii de ani 
s-au format și dezvoltat în spațiul de 
munți, ape și cimpii atît de frumos 
numit România, la trecutul de luptă 
al poporului, la glorioasele bătălii

duse de minunatul nostru partid co
munist de-a lungul a 60 de ani de 
activitate, pentru binele și fericirea 
tuturor celor ce muncesc.

Am in față imaginea globului pă- 
mîntesc, așa cum poate fi văzută nu
mai din perspectiva cosmică, și tră
iesc un sentiment de fericire la gîn
dul că, aflindu-se la loc de cinste 
între celelalte state ale lumii, țara 
noastră este pretutindeni apreciată 
și cinstită pentru politica sa de pace, 
colaborare și înțelegere cu toate po
poarele.

Trăiesc, dragi compatrioți, bucuria, 
pe care ne-o dă nouă, tuturor, sigu
ranța in viitorul luminos al națiunii 
și patriei noastre socialiste, viitor 
asigurat de politica ințeleaptă a 
partidului, de prezența în fruntea 
țării și a partidului a iubitului nos
tru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Țării mele, poporului, partidului le 
dedic succesul acestei misiuni spa
țiale !

Activitate intensă la bordul complexului orbital
Miercuri, în programul pregătit 

pentru misiunea cosmică româno-so- 
vietică s-a prevăzut o gamă largă de 
activități efectuate de cei patru „lo
cuitori" aflați la bordul complexului 
orbital „Saliut-6“ — „Soiuz T-4" — 
„Soiuz-40“ din domenii diferite, cu- 
prinzînd experimente științifice, ob
servare vizuală, filmări și fotogra
fieri ale diferitelor zone ale globului, 
controlul și verificarea sistemelor și 
aparaturii aflat^ la bord.

în compartimentele de locuit ale 
stației se mențin constant condițiile 
terestre — aceeași compoziție gazoa
să și presiune atmosferică, care asi
gură condițiile necesare desfășurării 
activităților vitale ale cosmonauților.

Stația are cinci cdmpartimente — 
de trecere, de. lucru, pentru aparatu
ra științifică, o cameră intermediară 
și una pentru agregate.

La bord sint instalate aparate de 
fotografiere multispectrală cu blocuri 
electronice și pupitru de comandă. 
Toate posturile de comandă și locu
rile de lucru ale cosmonauților au 
mijloace de intercomunicație și sint 
dotate cu corpuri de iluminat cu lu
mină naturală. La executarea filmă
rilor, fotografierilor și la realizarea 
telereportajelor, cosmonauții cuplea
ză corpuri suplimentare .de iluminat, 
care asigură iluminarea necesară a 
subiectelor de filmat.

Cele trei mari panouri solare se 
rotesc continuu in direcția Soarelui.

în compartimentul cu aparatură 
științifică se află, între altele, un 
telescop submilimetric de tip BST-1.

Sistemul de comandă al complexu
lui orbital asigură comanda sisteme
lor de bord automat (cu ajutorul dis
pozitivelor de timp cU program), prin 
comenzi radio de pe Pămint, prin

comenzi de la pupitrul cosmonau
ților. -

Sistemele de televiziune asigură 
transmiterea imaginilor pe Pămint 
și pe ecranul de televiziune de la 
bord, cu ajutorul camerelor TV sta
ționare exterioare, al camerei de re
portaj și al camerei de reportaj de 
rezervă.

La centrul de dirijare a zborurilor 
cosmice din Moscova se lucrează 
„non stop", asigurîndu-se conducerea 
operativă, culegerea, prelucrarea și 
afișarea informațiilor telemetrice 
asupra traiectoriei, ca și a celor de 
televiziune primite de la bordul com
plexului orbital. Specialiștii de aici 
lucrează la pupitre prevăzute cu mij
loace individuale de afișare și legă
tură.

Sistemul de legătură radiotelefo- 
nică „Zaria" funcționează permanent, 
transmițindu-se la bord și primin- 
du-se de acolo informații, diferite 
date și indicații necesare asigurării 
zborului în condiții foarte bune.

Miercuri, Prunariu și colegii săi 
sovietici au continuat experimentele 
„Guler", „Informația", ‘ „Capilar", 
„Astro-2“, „Minidoza", „Reo“, „An
cheta". Totodată, după cele trei zile 
prevăzute pentrfi funcționare, a fost 
demontat aparatul cu care a fost 
efectuat experimentul „Nanobalan- 
ța“, propus de oamenii de știință și 
specialiștii de la Institutul de tehno
logie izotopică și moleculară din 
Cluj-Napoca. Aparatul respectiv a 
fost construit in urma experienței 
acumulate de-a lungul aniloi' în in
stitutul clujean amintit in sfera stu
diului straturilor subțiri, cu ajutorul 
rezonatorilor de cuarț, pe baza pro
prietății de cintărire a lor. pentru a 
pune in evidență modificările în 
masă. Aparatul a fost testat Ia Cluj-

Napoca din punct de vedere al func
ționării și al comportamentului Ia 
modificări climatice. încercările me
canice de vibrație și testările la șoc 
au fost realizate la Institutul de cer
cetări cosmice din Moscova.

Rezultatele obținute urmează să 
fie prelucrate în comun în perioada 
următoare. Ele trebuie să dea răs
puns la o serie de întrebări carerî 
frămîntă pe oamenii de știință și pe 
specialiștii în acest domeniu din 
România și Uniunea Sovietică.

în orice caz, experimentul este 
considerat ca foarte interesant și 
inedit, avînd în vedere că un aseme
nea aparat a fost instalat pentru 
prima dată la bordul unei nave cos
mice pentru a fi testat in condiții de 
imponderabilitate.

Acesta este unul dintre multele 
exemple către evidențiază conlucrarea 
bună, fructuoasă și de perspectivă, 
dintre oamenii de știință și specia
liștii români și sovietici pe diverse 
planuri, care a permis includerea in 
programul de zbor al misiunii spa
țiale româno-sovietice a unor expe
riențe și experimente interesante. 
Datele obținute cu acest prilej vor 
fi studiate, analizate și comparate cu 
rezultatele furnizate de testările și 
experimentele efectuate pe Pămint, 
imediat după revenirea pe Terra a 
echipajului Prunariu—Popov, doi 
cosmonauți și, in același timp, doi 
buni prieteni.

Potrivit ultimelor date comunicate 
la Centrul de dirijare a zborurilor 
din capitala Uniunii Sovietice, cos
monauții Prunariu, Popov, Kovalio- 
nok și Savinih se simt bine, iar- acti
vitatea la bordul complexului orbital 
„Saliut-6“ — „Soiuz T-4" — „Soiuz- 
40“ se desfășoară normal.

Plenara C.C.
al P. C. Mexican

țț CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager
pres). — La Ciudad de Mexico a avut 
Ioc plenara C.C. al P.C. Mexican 
consacrată unor probleme privind 
pregătirile în vederea alegerilor pre
zidențiale din 1982. S-a hotărît crea
rea unei comisii pentru elaborarea 
platformei electorale a P.C. Mexi
can și s-a subliniat necesitatea con
solidării blocului partidelor de stin
gă, în vederea transformării acestuia 
într-o importantă forță politică.

Comunicat comun bulgaro - congolez
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SOFIA 20 (Agerpres). — R.P. Bul
garia și R.P. Congo condamnă po'!- 
t-ca regimului rasist de le Pretoria, 
acțiunile agresive iir.rotriva statelor 
clin prima linie și rtaiirmă solidari
tatea deplină cu popoarele din R.S.A. 
și Namibia, care luptă împotriva 
apartheidului și discriminării rasiale, 
pentru independența reală a terito
riului namibian — se spune în comu
nicatul comun publicat la Sofia la 
încheierea vizitei președintelui R.P. 
Congo, Denis Sassou Nguesso, în

Bulgaria. Cele două țări au apreciat 
participarea activă a statelor africa
ne în mișcarea de nealiniere — factor 
important în lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, a rasismului și apart
heidului, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Comunicatul, precizează agenția 
B.T.A., relevă dorința comună a ce
lor două țări de a extinde și adinei 
relațiile bilaterale pe diverse planuri.

GENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

MANIFESTARE CONSACRATA LUI GEORGE ENESCU. Asociația 
„Ciocîrlia“, fondată de studenții finlandezi de la lectoratul de limbă ro
mână al Universității din Turku, a organizat o seară culturală românească, 
consacrată centenarului nașterii marelui compozitor român George Enes
cu. Incepind cu sezonul de toamnă, in repertoriul filarmonicii va figura 
Suita a treia de George Enescu. In alocuțiunea sa, prof. Lauri Lingren, 
decanul Facultății de științe umaniste a Universității din Turku, preșe
dintele Asociației de prietenie Finlanda-România, a subliniat importanța 
schimburilor culturale pentru dezvoltarea prieteniei și apropierea popoa
relor finlandez și român, remarcind că sărbătorirea Centenarului Enescurelor finlandez și român, remarcind 
se circumscrie acestui nobil obiectiv.

ACORDURI INDIANO-YEMENI- 
TE. Cu prilejul vizitei oficiale in 
India a președintelui Prezidiului 
Consiliului Suprem al Poporului al 
R.D.P. Yemen, Aii Nasser Moham
med, între cele două țări au fost 
semnate o serie de acorduri meni
te să ducă la dezvoltarea în con
tinuare • a colaborării bilaterale. în 
baza acestor acorduri, India va 
sprijini R.D.P. Yemen în realizarea 
unor obiective agricole, în pregăti
rea de cadre calificate necesare 
cercetării tehnico-științifice, pre
cum și în organizarea rețelei me- 
dico-sanitare. Alte acorduri se re
feră la colaborarea in domeniul 
cultural-educațional.

ÎN SPRIJINUL STATELOR CEL 
MAI PUȚIN DEZVOLTATE. în 
capitala gaboneză au început lu
crările reuniunii ministeriale a 
„Grupului celor 24“ — care repre
zintă țările in curs de dezvoltare 
în cadrul Fondului Monetar Inter
național (F.M.I.) — consacrată
identificării posibilităților de spri
jinire a eforturilor pentru promo
varea economică a statelor cel mai 
puțin dezvoltate din lume. Exper- 
ții prezenți Ia Libreville au arătat 
că deficitul balanței de plățf curen
te al statelor în curs de dezvoltare 
neproducătoare de petrol va depăși 
100 miliarde dolari anul viitor, cu 
38 miliarde dolari mai mult decit 
în urmă cu trei ani.

u
CONVORBIRI CANADIANO-ITA- 

LIENE. Aflat într-o scurtă vizită 
la Roma, primul ministru al Cana
dei, Pierre Elliott Trudeau, a avut 
convorbiri cu președintele Consiliu-
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lui de Miniștri al Italiei, Arnaldo 
Forlani, și cu ministrul afacerilor 
externe, Emilio Colombo. Au fost 
discutate probleme privind pregă
tirea reuniunii la nivel înalt a prin
cipalelor șapte state occidentale in
dustrializate, ce urmează să aibă loc 
Ia Ottawa, la 20 și 21 iulie. Au fost 
abordate, de asemenea, 
evoluții ale situației 
și pozițiile Canadei 
legătură cu acestea.

'ultimele 
internaționale 
și Italiei in

DE ȘOMERI.ZECE MILIOANE
Luind cuvintul în cadrul unei re
uniuni desfășurate Ia sediul din 
Bruxelles al Pieței comune, Ia care 
au participat reprezentanți ai „celor 
zece", Ivor Richard (Marea Brita- 
nie), membru al Comisiei C.E.E., a 
menționat că se ^stimează că, la 
sfîrșitul acestui an, numărul șome
rilor în țările comunitare va fi de 
circa zece milioane. Aceasta ar în
semna că rata șomajului ar atinge, 
în cele zece țări membre ale C.E.E., 
peste nouă la sută, față de 7,5 la 
sută din forța de muncă, in pre
zent.

VIRUSUL INFLAȚIEI. Președin
tele Băncii federale vest-germane 
„Bundesbank", Karl Otto Poehl, a 
reafirmat, marți, intr-o declarație, 
politica de restricții monetare și 
control financiar a autorităților de 
resort din R.F.G., susținind că nu 
există alternativă- dacă se dorește 
ca economia vest-germană să nu 
fie și mai puternic afectată de „vi
rusul inflației". Actualul nivel înalt 
al dobînzilor bancare, a spus el, 
este „consecința inevitabilă" a a- 
cestei politici.

CONSTITUȚIE. în vederea nor
malizării complete a vieții politice 
interne, guvernul bolivian a decis 
elaborarea unei noi constituții a 
țării — transmite agenția France 
Presse, citind un comunicat oficial 
dat publicității la La Paz. Proiec
tul noii constituții boliviene va fi 
elaborat de „Consiliul Național de 
Consultare și Legislație", prezidat 
de Juan Lechin Suarez.

CONVORBIRI ARGENTINIANO- 
URUGUAYENE. Miniștrii de exter
ne argentinian, Oscar Camilion, și 
Uruguayan, Estanislao Valdes, au 
avut, la Colonia, convorbiri oficiale 
privind dezvoltarea cooperării din
tre țările lor in zona riului La Plata
— transmite agenția E.F.E. Se pre
cizează că este prima întilnire 
dintre miniștrii de externe ai celor 
două țări vecine.

PIAȚA COMUNA ȘI AUTOMO
BILELE JAPONEZE. într-o decla
rație aprobată de miniștrii de ex
terne ai „celor zece", Comisia 
C.E.E. a formulat propunerea ca 
Japonia să se angajeze — la fel 
cum a făcut-o în raport cu S.U.A.
— să-și plafoneze exporturile de 
autoturisme in statele Pieței comu
ne. Comisia C.E.E. și-a reafirmat 
preocuparea serioasă determinată 
de deficitul comercial al țărilor din 
Piața comună in schimburile cu Ja
ponia, deficit care s-a ridicat în 
1980 la 11 miliarde dolari.

AEROPORT. La Jeddah, în Ara
bia Saudită, a fost inaugurat noul 
aeroport internațional, considerat 
unul dintre cele mai moderne din 
lume. Realizarea primelor două faze 
ale proiectului a costat aproxima
tiv 15 miliarde riali, relatează agen
ția Q.N.A.

RECORD ABSOLUT DE LONGE
VITATE. în localitatea Vanderbijl- 
park, din apropiere de Johannes
burg, a incetat din viață Lethia 
Koloi, în vîrstă de 139 de ani. A- 
genția France Presse subliniază că 
numele acestei femei va fi înscris 
in „Guiness Book of Records" pen
tru recordul absolut al longevității.
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