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CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALE DINTRE
PREȘEDINTELE NICDLAE CEAUSESCU $1 PREȘEDINTELE NULA LIMANN
Schimbul de păreri la nivel înalt evidențiază dorința României și Ghanei 
de a extinde cooperarea reciproc avantajoasă, de a întări solidaritatea 

și conlucrarea pe plan internațional
La Palatul Consiliului de Stat au 

continuat, simbătă, 23 mai, convorbi
rile oficiale între președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii. Ghana, dr. Hilla Limann.

La convorbiri au participat :
Din partea română — Petru Ena- 

che, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, Angelo Miculescu, vi
ceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, Alexandru Mărgăritescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Nicolae 
Popovici, procurorul general ai Re
publicii Socialiste România, Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat, Constantin Mitea, 
consilier al președintelui republicii, 
Petre Tănăsie, director în M.A.E., 
Constantin Herăscu, ambasadorul ță
rii noastre in Ghana.

Din partea ghaneză — Nana Okut- 
wer Bekoe, președintele național al 
Partidului Național al Poporului, 
Isaac K. Chinebuah, ministrul aface
rilor externe, Joe Reindorf, minis
trul justiției și procuror general, 
Y. N. A. Agbesi, ministrul agricultu
rii, A. M. Arthur, secretar al pre
ședintelui, Osagyefo Kuntunkurunku 
Ii Okyehene, șef al tribului Akim 
Abuakwa, S. E. Quarm, secretar 
principal în Ministerul Afacerilor Ex
terne, A. Y. Aggrey-Orleans, direc
tor a.i. în M.A.E., George Yise Ma- 
hama, ambasadorul Ghanei în Româ
nia, Sam Quaicoe, șeful serviciilor 
prezidențiale de presă.

In cadrul noii runde de convor
biri, președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hilla Limann au avut un larg schimb 
de paperi privind evoluția situațrwt "" 
internaționale.

S-a apreciat că în viața Internațio
nală se produc adinei transformări 
revoluționare, naționale și sociale, ca 
urmare a afirmării tot mai puternice 
a voinței popoarelor de a fi pe de
plin stăpîne pe destinele lor, de a se 
dezvolta liber și independent, de a 
pune capăt politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste.

A fost subliniată, totodată, preocu
parea României și Ghanei față de 
deteriorarea, în ultima vreme, a cli
matului politic mondial datorită ac
centuării crizei economice și, îndeo
sebi, a crizei energetice, ascuțirii 
contradicțiilor între diferite state și 
grupări de state, intensificării tendin
țelor de consolidare sau reîmpărțire 
a sferelor de influență, perpetuării 
politicii de forță, dominație și ames
tec în treburile altor popoare, de 
încordare și război, care pun tot mai 
grav în pericol pacea omenirii. S-a 
considerat că, în aceste condiții com
plexe, se impune, mai mult ca ori- 
cind, ca forțele progresiste, antiim- 
perialiste, toate popoarele lumii să 
acționeze ferm pentru diminuarea 
tensiunii din viața internațională, 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, colaborare, inde
pendență și pace, pentru așezarea re
lațiilor interstatale pe baza principii
lor egalității în drepturi, respectului 
independenței șl suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța.

în același timp, a fost relevată ne
cesitatea sporirii eforturilor pentru 
lichidarea stărilor conflictuale exis
tente în diferite regiuni ale globu
lui, pentru ca toate diferendele din
tre state să fie reglementate prin 
mijloace pașnice, prin tratative, re- 
nunțîndu-se la folosirea forței, la în
fruntări militare.

Analizînd situația de pe continen
tul african, cei doi șefi de stat au 
exprimat — și de această dată —

(Continuare în pag. a V-a)

Vizita la Institutul de cercetări, proiectări și inginerie 
tehnologică pentru mecanizarea agriculturii

După încheierea celei de-a doua 
runde a tratativelor . la nivel înalt 
româno-ghaneze, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hilla Limann au făcut 
o vizită la Institutul de cercetări, 
proiectări și inginerie tehnologică 
pentru mecanizarea agriculturii.

Cei doi șefi de stat au fost însoțiți 
în această vizită de tovarășii Gheor- 
ghe Pană, Petru Enache, precum și 
de persoanele oficiale ghaneze din 
suita înaltului oaspete, de alte per
soane oficiale române.

Vizita președintelui Hilla Limann 
la această importantă unitate de cer
cetare și proiectare a prilejuit înal
tului sol al poporului ghanez cu
noașterea rezultatelor importante, în 
continuu progres, făcute de țara noas
tră în direcția dezvoltării mecaniză
rii agriculturii, precum și prospec
tarea posibilităților de colaborare bi
laterală în acest sector de o deosebi
tă însemnătate pentru economia 
ghaneză.

La sosirea in institut, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hilla Limann 
au fost salutați de tovarășii Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, loan Avram, ministrul indus
triei Construcțiilor de mașini, de 
membri ai conducerii institutului. 
Numeroși oameni ai muncii, cerce
tători și proiectanți, care lucrează 
aici, au primit cu bucurie vizita 
înalților oaspeți, ovaționînd pentru 
prietenia româno-ghaneză, pentru 
dezvoltarea continuă a raporturilor 
de colaborare dintre țările și po
poarele noastre.

O formațiune alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și tineri din 
detașamentele de pregătire pentru 
apărarea patriei a prezentat onorul. 
Tineri și tinere au oferit președin
telui Nicolae Ceaușescu și președin
telui Hilla Limann frumoase buche
te de flori.

Cei doi șefi de stat au fost invi
tați să viziteze expoziția organizată 
în incinta institutului, în cadrul că
reia au fost prezentate sistemele de 
tractoare și mașini agricole pentru 
producția vegetală, zootehnie, siste
ma de mijloace auto • specializate 
pentru agricultură și industria ali
mentară și sistema de mașini utili
zate în lucrările de hidroameliorații. 
In acest context, a fost înfățișată 
gama largă de tractoare — de la 45 
CP pină Ia 180 CP, folosite în majo
ritatea lucrărilor agricole: pomicul
tură, legumicultură, viticultură, cul
tura cerealelor etc.

A fost prezentată, totodată, o gamă 
largă de mașini agricole — pluguri, 
grape, mașini pentru administrat în
grășăminte, mașini pentru semănat, 
erbicidat, combine de recoltat, ba
lotat paie și altele.

S-a subliniat că toate aceste utilaje 
și tractoare sint create în exclusivi
tate ae industria românească con
structoare de mașini, în cadrul unor 
programe elaborate din inițiativa pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, fiind 
caracterizate prin multifuncționalita- 
te, fapt ce a permis mecanizarea în- 
tr-un înalt grad a majorității lucră
rilor agricole din țara noastră.

înaltul oaspete a urmărit cu inte

res explicațiile gazdelor, avînd cu
vinte de înaltă apreciere față de a- 
ceste realizări.

De același interes s-au bucurat și 
Instalațiile destinate lucrărilor din 
zootehnie, precum și mașinile și uti
lajele destinate lucrărilor de hidro
ameliorații.

Președintele ghanez a cercetat cu 
deosebită atenție exponatele, s-a in
teresat de performanțele lor tehnice,' 
felicitîndu-i pe proiectanți și con
structori și urîndu-le noi succese în 
activitatea lor.

Ca de fiecare dată cînd se află în 
mijlocul colectivelor de oameni ai 
muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de stadiul de realizare 
a diferitelor mașini, instalații și uti
laje prevăzute în programele de me
canizare a agriculturii. Secretarul ge
neral al partidului, președintele re
publicii, a indicat să se acționeze 
pentru asimilarea mai rapidă în fa
bricație a mașinilor prevăzute în 
programe, precum și modernizarea 
unor utilaje și instalații care să asi
gure randamente sporite în lucrările 
agricole. în acest cadru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se ur
genteze modernizarea instalațiilor de 
prelucrat furaje, precum și a celor 
de mulgere a laptelui, atît in cîmp, 
cît și a celor din grajduri. S-a indi
cat ca ele să fie îmbunătățite, în 
sensul măririi productivității și a 
unei funcționalități cît mai mari, a 
unor cheltuieli de producție cît mai 
reduse.

Analizînd concepția care a stat la 
baza proiectării mașinilor și instala

ÎN ZIARUL DE AZI:
• Colective fruntașe în în
trecere pe primele patru 
luni ale anului * Un în
demn mobilizator : „Țării 
- cît mai mult cărbune I"
• Opera unui mare artist, 
puternic ancorată în reali
tățile timpului său • Rubri
cile noastre: Realizări teh- 
nico-științifice românești : 
Omul și viața rațională ; 
Din instanță în fața opiniei 
publice ; Faptul divers ;

Chenar de duminică

țiilor din aceste sectoare, s-a indicat 
o simplificare a lor, eliminarea părți
lor componente care nu se justifică, 
precum și reducerea consumurilor 
specifice de metal prin folosirea în
locuitorilor — fibre de sticlă și mate
riale plastice.

Secretarul general al partidului, 
arătind că există in prezent o gamă 
variată de mașini și utilaje pentru 
efectuarea lucrărilor de hidroamelio
rații. a cerut să se definitiveze pro
gramele de desecări ale zonelor situa
te în nordul Capitalei, din lunca 
Argeșului și a celor din județele 
Dimbovița și Prahova pentru a se 
asigura folosirea cit mai deplină a 
fondului funciar existent. S-a indicat, 
în acest sens, întocmirea de proiecte 
care să asigure atît desecarea aces
tor zone, cît și îndiguirea rîurilor 
pentru a se înlătura definitiv perico
lul de producere de inundații. S-a 
cerut ca proiectele să prevadă 
săparea de canale de scurgere de di
ferite dimensiuni, stații de pompare, 
precum și bazine de păstrare a apei, 
în, vederea folosirii acesteia pentru 
irigații. Cadrele de conducere, spe
cialiștii prezenți s-au angajat să e- 
laboreze cît mai urgent aceste proiec
te, pentru a putea trece operativ la 
executarea lor.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hilla Li
mann au fost salutați cu aceeași 
căldură de lucrătorii institutului, de 
oamenii muncii aflați aici, care au 
aplaudat îndelung pe cei doi șefi de 
stat.

Tineretul revoluționar - 
in primele rinduri 

ale mișcării antifasciste
împlinirea a 45 de ani de la pro

cesul intentat la Brașov de autorită
țile burgheze unui grup de 21 de 
tineri comuniști și antifasciști, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reprezintă un prilej de a 
evoca bogatele tradiții de luptă ale 
tineretului revoluționar din țara 
noastră, ale organizației sale, Uniu
nea Tineretului Comunist, care va 
împlini, în 1982, șaizeci de ani de 
existență, de luptă și muncă revolu
ționară, sub conducerea partidului 
comunist. îndrumată și educată de 
partidul comunist, tinăra generație a 
înscris in cronica istoriei patriei pa
gini de nepieritor eroism, de dăruire 
și abnegație în slujba cauzei elibe
rării sociale și naționale ■ poporului, 
a construirii socialismului pe pămîn- 
tul României.

Realitatea istorică pune pregnant 
în evidență adevărul că, încă de la 
începuturile sale, Partidul Comunist 
Român, apreciind imensul potențial 
revoluționar al ti
neretului, a acor
dat o permanentă 
atenție educării 
acestuia, canali
zării energiilor 
sale, a bogatelor 
sale resurse de 
dăruire și pasiu
ne pe făgașul lup
tei împotriva ne
dreptelor rîndu- 
ieli capitaliste, pentru făurirea unei 
noi orînduiri sociale. Este semnifi
cativ, în acest sens, faptul că, Ia mai 
puțin de un an de la istoricul con
gres din mai 1921, acțiunea, îndruma
tă de partid, de unificare a mișcării 
revoluționare de tineret din Româ
nia s-a încheiat prin făurirea Uniunii 
Tineretului Comunist (martie 1922).

La rindul său, tineretul revoluțio
nar a văzut in partidul comunist 
forța capabilă să asigure împlinirea 
idealurilor sale, modelul pururea viu 
de abnegație în slujba unui scop 
înalt, urmîndu-1 cu neînfricare, cu 
neabătută hotărire pe drumul greu 
al luptei de clasă. „Noi, mișcarea ti
neretului din România — dădea glas 
acestei convingeri ziarul „Tineretul 
socialist" la sfirșitul anului 1923 —, 
sintem o parte din corpul organiza
țiilor clasei muncitoare din această 
țară, din corpul acelor organizații, 
bineînțeles, care stau intr-adevăr pe 
terenul luptei de clasă și prin urmare 
am luat și luăm parte — atît cît ne 
stă in putință — la luptele pe care 
le-a dus și le duce muncitorimea de 
la noi prin organizațiile ei sindicale 
și politice".

Și intr-adevăr, zi de zi și an de 
an, tineretul revoluționar a răspuns 
cu entuziasm apelurilor partidului 
comunist, fiind mereu o prezență 
activă in amplele acțiuni revendica
tive ale clasei muncitoare — cu deo
sebire din anii marii crize economi
ce, în marile acțiuni protestatare 
organizate de partid, în coloanele 
demonstrațiilor de 1 Mai etc. Animat 
de idealurile democrației și păcii, 
ale independenței naționale și ale 
respectului demnității umane, tinere
tul revoluționar s-a manifestat ca un 
viguros detașament al luptei antifas
ciste ; demascind înainte de toate, in 
fața colegilor de generație, faptul că 
fascismul reprezenta un grav pericol 
pentru soarta democrației, o amenin
țare de moarte pentru existența sta
tului român ca stat liber, indepen
dent și suveran : dezvăluind dema
gogia socială a lozincilor cu care or
ganizațiile fasciste căutau să atragă 
tineretul, iraționalitatea și nocivita
tea practicilor teroriste pe care le

45 de ani de la procesul 
tinerilor comuniști și 

antifasciști de la Brașov

ROMÂNIA, PREZENTĂ ACTIVĂ 
IN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 

A SPAȚIULUI COSMIC
In aceste zile memorabile, marcate 

de emoție și de satisfacția ce ne-o 
oferă încheierea cu succes a zborului 
cosmic româno-sovietic, gindurile 
noastre se îndreaptă către cel care a 
cutezat să făurească noi aripi Româ
niei socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, căruia cei ce muncim pe tărimul 
cercetării, dezvoltării tehnologice și 
industriei aerospațiale îi adresăm cu 
venerație omagiul celei mai alese 
recunoștințe.

Cercetarea științifică românească, 
îndrumată și condusă cu strălucită 
competență de tovarășa acad. dr. ing. 
Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, și-a 
extins în anii din 
urmă domeniul 
de studiu în spa
țiul extraterestru, 
unde se efectuea
ză cu ajutorul 
sateliților artifici
ali și al rachetelor științifice expe
rimente deosebit de interesante, pre
gătite cu minuțiozitate de oamenii 
de știință din țara noastră.

In cadrul recentului zbor cosmic 
româno-sovietic, cosmonautul-cerce- 
tător român Dumitru Prunariu a des
fășurat, alături de coechipierul său 
sovietic, pilotul-cosmonaut Leonid 
Popov, un vast program de cercetări 
experimentale din domeniile chimiei, 
fizicii, tehnologiei materialelor, bio
logiei și medicinei. Acest program 
constituie rezultatul unei rodnice co
laborări științifice româno-sovietice, 
la care au contribuit prestigioase in
stitute de cercetare și inginerie teh
nologică din țara noastră.

Așa cum se aprecia in telegra
ma adresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și de 
tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășilor Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și tova
rășului Nikolai Aleksandrovici Tiho
nov, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., „zborul echipajului 
româno-sovietic reprezintă un simbol 
al relațiilor de strinsă prietenie, co
laborare și solidaritate internaționa
liști dintre partidele, țările și po
poarele noastre, al dorinței reciproce 
de a promova și intensifica conlu
crarea rodnică româno-sovietică in 
toate domeniile de activitate, de a 
folosi cuceririle științei și tehnicii, 
inclusiv cosmonautica in scopul dez
voltării construcției socialiste din ță
rile noastre, al cauzei generale a pro

Constantin TEODORESCU 
președintele Comisiei române 

pentru activități spațiale

promovau în viața politică a țării, a 
zgomotoaselor lor procesiuni mistico- 
religioase ; subliniind mai ales că 
fascismul înseamnă război, transfor
marea tineretului in carne de tun 
pentru scopuri străine lui.

Primăvara anului 1936 a înscris nu
meroase asemenea acțiuni de luptă 
antifascistă ale tineretului. O astfel 
de acțiune, în care și-a aflat o su
gestivă expresie patriotismul fier
binte al tineretului, s-a desfășurat 
chiar cu puțin timp înaintea deschi
derii procesului de la Brașov, la 21 
mai 1936. După o mare întrunire 
ținută în sala Fabricii de chibri
turi din Capitală, tinerii au demon
strat pe străzi și au depus la Mor- 
mintul Eroului Necunoscut o coroană 
de flori, dînd glas hotăririi lor de a 
nu lăsa ca măreața înfăptuire — 
Unirea — al cărei simbol era Mor- 
mîntul Eroului Necunoscut — să fie 
zdrobită. „Jurăm cu toții ca unul — 
se spunea in legămîntul făcut atunci 
de tineri — că vom lupta cu arma 

in mină pentru 
libertatea și in
dependența po
porului ijomăn, că 
nu vom tolera să 
fim subjugați de 
o dictatură fas
cistă (care să ne 
arunce' într-un 
război de opre
siune «contra altor 
popoare".

Un legămtnt repetat și în apelul 
publicat in „Cuvîntul liber" in 1936 : 
„Noi, tineretul, vom fi chemați mii- 
ne in primele rindvtri să ne dăm tri
butul de singe. Tineretului nu îi este 
frică de moarte. Vom apăra țara cu 
jertfa vieții de orice agresiune fas
cistă din afară, dar cu aceeași hotă
rire vom apțăra poporul de orice 
agresiune fascistă dinăuntru și «nai 
ales nu vom îngădui ca dreapta fas
cistă și trădătoare de la noi să înfeu
deze țara fasciștilor înnebuniți care 
rup tratatele de pace și imping ome
nirea la un nou război".

Este mai presus de orice îndoială 
că datorită muncii pline de abnegație 
a militanților comuniști și uteciști, 
imensa masă a tineretului muncitor 
de la orașe și sate, a elevilor și stu
denților — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, cuprinși 
intr-un larg curent democratic, s-au 
aflat pe pozțțîi ostile fascismului, au 
manifestat o atitudine hotărîtă, com
bativă față de acțiunile lui huliga
nice, retrograde.

La școala aspră a luptei de clasă 
și naționale, în creuzetul viu, incan
descent al practicii revoluționare, 
s-au călit și format cadre revoluțio
nare de nădejde, militanți devotați 
ai clasei muncitoare. Și, fără îndoia
lă, exemplul cel mai luminos dintre 
miile și miile de activiști crescuți și 
afirmați în rîndurile U.T.C. l-a dat 
cel care, pentru meritele excepțio
nale dovedite de-a lungul a zeci de 
ani de luptă revoluționară, avea să 
fie învestit cu cele mai înalte răs
punderi in partid și in stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Se poate spune 
că întreaga istorie a U.T.C. din tu
multoasele decenii 4 și 5, izbinzile 
obținute de tineretul revoluționar in 
acei ani sint nemijlocit legate și de 
gindirea vie și activitatea clocotitoare

Marin BADEA
cercetător științific la Institutul 
de studii istorice 
și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.
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gresului, păcii și colaborării intre 
popoare".

Prin obiectivele sale de cercetare, 
prin succesul cu care s-a încheiat, 
zborul cosmic româno-sovietic con
stituie o edificatoare confirmare a 
acestor prețioase principii. Dintre 
principalele teme de cercetare abor
date în timpul zborului de 7 zile la 
bordul complexului orbital „Saliut-6“ 
— „Soiuz T-4“ — „Soiuz-40“, se pot 
menționa : studiul atomilor incom
plet ionizați din componența razelor 
cosmice ; investigarea posibilităților 
de obținere a monocristalelor cu 
profil de germaniu (nealiat și aliat 
cu galiu) prin metoda împingerii 
topiturii prin capilar, în condiții de 
imponderabilitate ; studiul stabilității 
straturilor protectoare subțiri sub 
influența mediului cosmic ; stabilirea 

stării de iradiere 
în timpul zboru
lui cosmic ; ana
liza dinamicii fa
zelor ciclului car
diac al cosmonau
tului în timpul 
probelor funcțio

nale ; studiul capacității de contracție 
a miocardului cosmonautului ; studiul 
dinamicii activității psihice a cosmo
nautului în procesul de adaptare la 
condițiile zborului cosmic ; studiul 
influenței condițiilor zborului spațial 
asupra substanțelor biologice active 
care se referă la protecția antivirus și 
la imunitatea antivirus a cosmonau
tului ; studiul influenței condițiilor 
zborului spațial asupra schimbului 
de apă-săruri, stării funcționale a 
rinichilor și mecanismelor de reglare 
a acestora ; studiul circulației sangui
ne a cosmonautului.

Rezultatele acestor cercetări des
chid perspective interesante in do
meniul elaborării de noi materiale, 
al tehnicii laserilor, noilor surse de 
energie, al ocrotirii sănătății, adu- 
cind, totodată, o contribuție remarca
bilă la aprofundarea cunoașterii 
umane, la creșterea prestigiului 
științei românești.

Actuala etapă de dezvoltare a cer
cetărilor aerospațiale românești re
prezintă continuarea, pe o treaptă 
superioară, a unor tradiții, preocu
pări și,realizări de prestigiu din țara 
noastră.

în acest sens se cuvine să reamin
tim că la începutul acestui secol 
Traian Vuia a realizat primul zbor 
mecanic cu mijloace proprii de bord. 
Aurel Vlaicu s-a impus pe plan in
ternațional prin performanțele remar
cabile ale avioanelor construite de el. 
Henri Coandă a realizat și a zburat 
cu primul avion aeroreactiv din 
lume, iar Hermann Oberth din Me
diaș a inventat racheta cu combus
tibil lichid. Consemnăm, de asemenea.

(Continuare în pag. a V-a)
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Un îndemn mobilizator „ȚĂRII-ClT MAI MULT CĂRBUNE!"

Și un răspuns concret

al minerilor din Jilț

45000 TONE CĂRBUNE
PESTE PLAN IN PRIMELE
PATRU LUNI ALE ANULUI Modernele excavatoare cu rotor din cariera Jilț-sud lucrează cu cel mai 

înalt randament din întregul bazin carbonifer al Gorjului

Țării — cit mai mult cărbune ! Iată o sarcină economică prioritară de 
înfăptuirea căreia depinde in măsură decisivă asigurarea bazei energe
tice a țării. Colectivele dintr-un șir de întreprinderi miniere — Lupeni, 
Barbătcpi, Șotînga, Horezu, Jilț ș.a. — dovedesc că, printr-o bună or
ganizare » muncii, prin folosirea judicioasă a tehnicii moderne din do
tare. prin asigurarea unei înalte discipline a muncii, planul pe acest an 
poate fi nu .numai îndeplinit, ci și depășit. Dar să urmărim concret cum 
acționează colectivul uneia din întreprinderile miniere fruntașe în între
cerea din acesj an.

în patru luni dim acest an : 45 000 
tone cărbune peste .plan — o per
formanță cu totul deosebită, în de
plină concordanță cu cerințele strin
gente de resurse energetice ale e- 
conomiei naționale. Uh succes de 
prestigiu obținut de cel mai tînăr co
lectiv de mineri din bazinul Gorju
lui, cel al întreprinderii miniere Jilț. 
Să desprindem citeva coordonate de
finitorii ale muncii și experienței 
acestui destoinic colectiv.

Poate că nicăieri mai mult decît 
într-o exploatare minieră activitatea 
de zi cu zi nu ridică atîtea proble
me tehnioe, probleme determinate 
cel mai adesea de specificul structu
rii geologice. Soluțiile nu pot fi în
totdeauna întrevăzute pentru fiecare 
caz în parte, iar modernele utilaje și 
instalații au nevoie de perfecționări

și adaptări permanente la locul unde 
sînt puse să funcționeze. Inginerul 
Nicolae Bercea, director adjunct 
electromecanic, este unul din specia
liștii care este pus deseori în situa
ția să intervină prompt pentru rezol
varea diferitelor situații care apar 
atît în mine din subteran, cît și în 
carieră.

— O primă condiție pentru a su
praveghea activitatea acestei între
prinderi și a acționa operativ atunci 
cînd este nevoie o reprezintă exis
tența unui sistem de intercomunicare 
nemijlocită cu fiecare sector, cu fie
care loc de muncă — este de părere 
inginerul Bercea. Modul în care noi 
am conceput și realizat acest sistem 
ne permite să transmitem cu maxi
mă urgență soluțiile tehnice acolo 
unde se impun. Sîntem primii din

REALIZĂRI TEIINTCO-ȘTilNJIUCE

ROMÂNEȘTI
Robot specializat pentru prese

In urma unor studii 
psihofizice și de orga
nizare ergonomică a 
locurilor de muncă, un 
colectiv de specialiști 
din Institutul de pro
iectări pentru indus
tria ușoară (I.P.LU.) 
din București a, stabi
lit oportunitatea in
troducerii roboților in
dustriali pentru anu
mite posturi de lucru. 
Un asemenea loc de 
muncă îl constituie 
presele de ambutisare 
unde, avind în ve
dere securitatea mun
cii, repetitivitatea și 
conținutul muncii (ni
velul de interes al 
operatorului), produc
tivitatea limitată etc., 
se justifică înlocuirea 
operatorului uman cu 
un robot.

Primul model expe
rimental, un robot de 
tip RIP-80 — conceput 
de specialiști de. la 
I.P.I.U. și realizat în 
cooperare cu între
prinderea de aparatu
ră și utilaj de cerce
tare București — a 
fost montat pe o pre
să hidraulică din în
treprinderea „Metalo
globus" — București, la 
care se prelucrează 
carcasele pentru filtre 
de motorină. Spre 
deosebire de alți ro
boți industriali, care 
prezintă o oarecare 
independență, în 
zul de față presa 
robotul constituie un 
ansamblu unitar, 
fiind interconectate. 
Operațiile pe care le 
execută robotul sînt 
următoarele : scoate
piesa din depozit, o

ca-
Și

ele

Agregat
La Institutul de cer

cetare științifică și in
ginerie 
„FAUR" 
rești a fost concepută 
prima presă româ
nească de vulcanizat 
anvelope de 45 (țoii) 
destinate echipării 
autovehiculelor de to
naj redus. Asemenea 
presă — realizată deja 
la întreprinderea „23 
August" din Bucu
rești după un proiect 
al Institutului de ingi
nerie tehnologică și 
proiectări pentru in
dustria chimică — este 
destinată liniilor teh-

tehnologică 
din Bucu-

COLECTIVE FRUNTAȘE 
ÎN ÎNTRECERE

pe primele patru luni ale anului
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute fn 

primele patru luni ale anului 1981 ♦) de colectivele de 
oameni ai muncii, sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, in indeplinirea planului și a anga
jamentelor asumate în întrecerea socialistă.

Potrivit punctajului general, stabilit pe bâza indica
torilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, Ia sfirșitul lunii aprilie, pe primele trei 
locuri se situează :

în industria de utilaj tehnologic, 
material rulant și construcții 

navale
Locul I : întreprinderea mecanică Drobeta- 

Turnu Severin, cu 641,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 

2.9 la sută la producția netă, 1.3 la sută la producția 
fizică, 3.9 la sută la productivitatea muncii, 0,4 la 
sută la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă și cele materiale au fost reduse cu 0.4 la 
sută, iar consumurile normate cu 1,1 la sută.

Locul II : întreprinderea „Armătura" din Cluj- 
Napoca.

Locul III : Fabrica de utilaj și accesorii din Agnita, 
județul Sibiu.

export, 1 Ia sută la producția netă și la productivitatea 
muncii, 20,5 la sută la beneficii.

Locul II : întreprinderea poligrafică „Galați".
Locul III : întreprinderea poligrafică „Brașov".

-

așază 
centrare, 
grosimea, o 
cu emulsie 
ambutisare, 
duce în presă, arun- 
cind în prealabil piesa 
ambutisată anterior, se 
retrage și apoi coman
dă pornirea presei, 
după care tot ciclul 
se reia de la capăt. 
Sînt exact operațiile 
pe care le executau și 
cei doi operatori care 
serveau presa, în ca
zul robotului 
ductivitatea fiind 
cu 24 la sută 
mare, adică in

verifica 
stropește 

pentru 
o intro-

pro- 
însă 
mai 
fie-

care ora un plus de 95 
de piese.

La „Metaloglobus" 
s-a realizat doar înce
putul acestui proces 
de robotizare, deoarece 
specialiștii de la 
I.P.I.U. au în vedere, 
în urma unor studii 
de optimizare a flu
xurilor de fabricație în 
șase întreprinderi din 
cadrul Ministerului In
dustriei Ușoare, intro
ducerea acestui tip de 
robot pe încă alte 20- 
30 de prese de ambu
tisare și a altor tipuri 
de prese.

de vulcanizat
nologice din instalați
ile de vulcanizare a' 
anvelopelor convențio
nale cu pliuri diago
nale și a anvelopelor 
radiale cu beaker me
talic sau textil, fo
losind matrițe secto
riale sau lenticulare. 
Presa este prevăzută 
cu două platane pen
tru vulcanizarea si
multană a două anve
lope. Alimentarea vul
canizării cu un dis
pozitiv tip mină meca
nică și evacuarea an
velopei se efectuează 
complet automatizat, 
conform unor cicluri

Sticle cu destinații
Specialiștii de ia In

stitutul de cercetări 
și proiectări tehnologii 
sticlă și ceramică fină 
din București au con
ceput tehnologiile cu 
ajutorul cărora s-a 
reușit producerea — 
pentru prima dată în 
țară — a sticlelor 
optice și a celor ter- 
morezistente opace de 
uz menajer.

Fabricată deocamda
tă în atelierele 
microproducție ale 
stitutului, sticla 
tică se va utiliza
construirea componen
telor optice pentru

de 
in- 
op- 

la

anvelope
programate. Instala
țiile de automatizare 
au fost realizate la 
întreprinderea „Auto- 
mecanica" din Bucu
rești și întreprinderea 
de elemente pneuma
tice și 
măsură

Acest 
asimilat 
dustria 
de mașini în vederea 
reducerii importului, 
atit a presei propriu- 
zise, cît și a produselor 
fabricate, de mare ne
cesitate în transpor
turi, agricultură și 
construcții de mașini.

aparate de 
din Bîrlad.
utilaj a fost 
de către in- 
construcțiilor

speciale
spec- 

aparate 
diverse

aparatură industrială 
(microscoape, 
trofotometre, 
foto, lentile 
etc.) care se realizează
în cadrul întreprin
derii optica română.

Cît privește sticla 
termorezistență opacă, 
aceasta completează — 
alături de cea transpa
rentă realizată mai de 
mult de același insti
tut — gama articole
lor din sticlă pentru 
uz menajer. Rezistentă 
la șoc termic de 25- 
280" C și la agenți 
chimici diverși, ea în
trunește toate calită-

țile produselor simi
lare de pe piața in
ternațională. Prima li
nie de fabricare a 
articolelor de menaj 
(stație pilot) din a- 
ceastă sticlă va intra 
încă din acest an în 
funcțiune la una din 
întreprinderile Cen
tralei industriale pen
tru sticlă și 
fină, 
țară, 
efort 
celor 
sticlă 
cerea 
portului.

Vlaicu RADU

ceramică 
Realizarea în 
prin propriul 

de cercetare, a 
două tipuri de 

va duce la redu- 
însemnată a im-

bazinul Gorjului care am introdus 
acest sistem. După ce l-am pus Ia 
punct, au început să se acumuleze 
date cu privire la fenomenele și si
tuațiile cu o anumită repetabilitate. 
Am putut astfel organiza cercetarea 
riguroasă a fluxurilor tehnologice, 
căutînd să le perfecționăm pas cu 
pas.

— Cine sînt autorii perfecționărilor 
tehnice ?

— Am stabilit ca o regulă de con
duită profesională ca nici o idee 
tehnică să nu fie minimalizată. Fie
care idee, din partea oricui ar veni, 
muncitor sau cadru tehnic, se bucură 
de toată atenția, de tot sprijinul. 
Aceasta creează o puternică emulație 
pentru introducerea noului in pro
ducție.

în carieră aflăm că indicii de 
utilizare a excavatoarelor sint cei 
mai ridicați din țară. Cum se expli
că ? în primul rînd, prin funcționa
rea riguroasă a magistralelor de 
benzi transportoare. Dealtfel, in ca
rieră nimeni nu ni s-a plins de așa- 
zișii „factori obiectivi", cum ar fi ca
litatea necorespunzătoare a benzilor 
de cauciuc, deși acestea au aceleași 
surse de proveniență ca peste tot in 
bazinul Gorjului. De ce ? Pentru că 
cei de aici nu s-au mulțumit numai 
să le exploateze și să le întrețină 
corespunzător, ci le-au îmbunătățit 
chiar sistemul lor de funcționare. 
Bunăoară, la una din liniile tehno
logice, proiectul inițial a prevăzut o 
schemă funcțională foarte complica
tă. Modificînd, după o concepție pro
prie, întreaga instalație electrică, 
simplificind pornirea și raționalizînd 
funcționarea sub sarcină, fiabilitatea 
liniei tehnologice a crescut cu 25—30 
la sută.

In fine, o altă idee tehnică, pe 
care am ținut să o notăm, ni s-a 
părut deosebit de simplă, dar inge
nioasă. Iar efectele sînt cu totul sur
prinzătoare. Prin schimbarea traiec
toriei de curgere a materialului de 
pe o bandă pe alta se preîntîmpină 
aglomerările de material și se evită 
șocurile de preluare, prevenindu-se 
ruperea benzilor de cauciuc. Această**  
soluție tehnică, ce constituie obiectul 
unui brevet de invenție al specialiș
tilor locali, ar putea fi preluată și 
generalizată rapid in toate carierele 
miniere, mai ales că modificările pot 
fi lesne făcute cu forțe proprii.

— Avem cîțiva șefi de brigadă 
foarte destoinici. Dar pentru a le va
lorifica deplin calitățile profesionale, 
ale lor și ale membrilor brigăzilor, 
am considerat că ei trebuie puși să 
lucreze acolo unde se pricep cel mai 
bine — ne spune ing. Gavril Baican, 
directorul întreprinderii. Mina Mătă- 
saru, de pildă, are condiții geologice 
mai grele, în sensul că lucrările mi
niere sînt supuse la presiuni mai 
mari. Cel mai dificil Ioc de muncă 
l-am încredințat șefului de brigadă

Gheorghe Eremia, care este și vice
președinte al consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere. Este omul 
in stare să adopte rapid cele mai 
bune soluții in problemele ce apar 
în teren.

—■ Cum reușiți ca oamenii să vă 
urmeze întotdeauna cu încredere 
elan ? — îl întrebăm 
Gheorghe Eremia.

— Fiecare știe că tot 
propus poate fi dus 
numai muncind bine și organizat. 
Ca principiu, noi preferăm să ne 
concentrăm activitatea în citeva 
locuri de muncă, pentru a utiliza 
mai bine mijloacele tehnice și forța 
de muncă de care dispunem în ve
derea creșterii vitezei de exploatare.

Interlocutorul ne înfățișează un ex
periment reușit, anume de a monta 
două combine de tăiere pe același 
abataj, cu care se obțin viteze de îna
intare de peste 200 metri pe lună. Di
rectorul Baican adaugă că brigada lui 
Eremia obține rezultate de-a dreptul 
incredibile in condițiile dificile de 
zăcămint în care lucrează, în mod 
curent scoțînd 16—18 tone cărbune pe 
post, iar uneori și 22 tone cărbune 
pe post. Dealtfel, lui Eremia i se va 
încredința montarea și exploatarea 
unui complex mecanizat de înălțime 
mare — 4,5—5 metri — dotat cu o 
combină de mare putere și produc
tivitate. Aducerea acestui complex de 
înaltă 
tărîtă 
dului 
lucru

La alte mine aflăm despre preocu
pările existente pentru asigurarea 
frontului de lucru. Se acționează mai 
ales în vederea asigurării unor viteze 
sporite la lucrările de pregătire și 
deschidere, aplicîndu-se, de aseme
nea, principiul concentrării brigăzi
lor Ia anumite puncte de lucru. Șe
ful de brigadă Mihai Șandru, de la 
mina Dragotești, își repartizează ast
fel oamenii incit, în timp ce „grosul" 
brigăzii lucrează la extracția cărbu
nelui, o echipă pregătește un nou 
abataj frontal. în acest mod, cărbu
nele se extrage continuu. Cînd briga
da se mută în noul abataj, echipa 
care l-a pregătit trece la vechiul 
abataj unde demontează instalațiile.

Pretutindeni unde ne-am aflat pe 
„teritoriul" întreprinderii miniere 
Jilț am remarcat că se muncește cu 
abnegație și dăruire, bine organizat, 
pentru a extrage din adîncuri sau 
de la suprafață cît mai mult cărbu
ne. Harnicii mineri de aici răspund 
prin fapte chemării .tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a face totul 
pentru a-și aduce în acest an o con
tribuție cît mai mare la dezvoltarea 
bazei energetice a țării.

Corneliu CÂRLAN 
Dumitru PRUNA

Și
pe tovarășul

ceea ce ne-am 
Ia bun sfirșit

tehnicitate la Jilț a fost ho- 
de secretarul general al parti- 
cu prilejul ultimei vizite de 
în această întreprindere.

în domeniul chimiei anorganice 
și al producției îngrășămintelor 

chimice
Locul I : întreprinderea chimică Dudești din 

municipiul București, cu 861,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 

71,9 la sută la producția netă, 34 la sută la producția 
fizică, 78,9 la sută la productivitatea muncii și cu 5.5 
la sută la export și la investiții ; consumurile normate 
au fost reduse cu 8,9 la sută..

In industria celulozei și hîrtiei
Locul I : întreprinderea de hirtie cretată și 

carton ondulat Ghimbav — Brașov, cu 432,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 
3,7 la sută la producția netă, 2,6 la sută la producția 
fizică, 3,7 la sută la productivitatea muncii, 71,4 la 
sută la export, 10,9 la sută la' beneficii.

Locul II : întreprinderea de confecții și cartoane 
„Mucart" din Cluj-Napoca.

Locul III : întreprinderea de hirtie și cartoane „Co
muna din Paris" - Piatra Neamț.

în industria pielăriei, cauciucului 
și încălțămintei

Locul I : întreprinderea „Dîmbovița**  din 
București, cu 501,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 
6,6 la sută la producția fizică, 1,8 la sută la producția 
netă, 2,5 la sută la export, 3 la sută la productivitatea 
muncii, 5,9 la sută la investiții ; livrările de mărfuri 
la fondul pieței au fost depășite cu 17,4 la sută.

Locul ll : întreprinderea „Ardeleana" din Alba lulia.
Locul III : întreprinderea „Flacăra roșie" din Bucu

rești.

în industria berii, spirtului, 
amidonului și a tutunului

Locul I : întreprinderea de bere București, 
cu 2 058,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 
12.8 la sută Ia producția netă, 5,9 la sută la producția 
fizică, 7,8 la sută la productivitatea muncii, 21 la sută 
la beneficii,

Locul II :
Locul HI :

14,2 la sută la investiții, 
întreprinderea de bere Constanța, 
întreprinderea de țigarete Timișoara.

în industria poligrafică
Locul l : întreprinderea poligrafică „Infor

mația" din București, cu 410,9 puncte.
Principalii indicatori de

3,5 la sută la producția
plan au fost depășiți cu : 
industrială, 3,3 la sută la

•) Indicatorii privind 
tatea muncii, costurile 
sint calculate pe trei luni.

producția netă, productivi- 
de producție și beneficiile

în unitățile de construcțiî- 
montaj ale altor ministere 

Locul I : întreprinderea de construcții câi 
ferate Brașov, aparținînd Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, cu 399,4 
puncte. f

Principalii indicatori de plan au foșt' depășiți cu : 
11,9 la sută la producția netă, 9,8 la sută lă productivi
tatea muncii, 4.7 la sută la beneficii ; planul fizic de 
puneri în funcțiune a obiectivelor de investiții a fost 
depășit, iar sarcina de dare în folosință a .locuințelor 
a fost realizată în întregime ; consumurile normate la 
principalele materiale au fost reduse cu 3.2 la sută.

Locul II : întreprinderea de montaj ți service pentru 
automatizări și telecomunicații București, aparținind Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de Mașini.

Locul III : Trustul „Energomontaj"-București, apar
ținind Ministerului Energiei Electrice.

în transporturile navale
Locul I : întreprinderea de exploatare por

tuară Constanța, cu 218 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 

7,6 la sută la volumul operat mecanic, 5,4 la sută la 
traficul portuar, 17,2 la sută la veniturile din activi
tatea portuară, 101,5 la sută la beneficii ; consumurile 
normate au fost reduse cu 8,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de exploatare a flotei Con
stanța.

In domeniul poștei 
și telecomunicațiilor 

Locul I : Direcția județeană a poștei și te
lecomunicațiilor Dîmbovița, cu 273,1 puncte.

Volumul activității de poștă și telecomunicații a fost 
depășit cu 1,5 la sută, prestațiile de servicii pentru 
populație cu 5,5 la sută, iar cheltuielile la 1 000 lei ve
nituri s-au redus cu 0,9 la sută.

Locul II : Direcția județeană a poștei ți telecomuni
cațiilor Covasna.

Locul III : Direcția județeană a poștei și telecomuni
cațiilor Galați.

în domeniul circulației 
mărfurilor - întreprinderi 

de alimentație publică 
Locul I : întreprinderea de alimentație pu

blică Botoșani, cu 229 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 

8,1 la sută la desfaceri de mărfuri cu amănuntul, 2,2 la 
sută la producția proprie de preparate culinare. 80 la 
sută la beneficii ; cheltuielile de circulație la 1000 lei 
desfacere s-au redus cu 0,6 la sută.

Locul
Jiu.

Locul 
Mureș.

II : întreprinderea de alimentație publică Tg.
'•■i:

III : întreprinderea de alimentație publică Tg.

în uniunile județene 
ale cooperației de consum 

Locul I : Uniunea județeană a cooperative
lor de consum Gorj, cu 297,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 
127,6 la sută la intrările la fondul de stat, 15,3 la sută 
la producția industriei mici, 1,3 la sută la desfaceri 
de mărfuri cu amănuntul, 2,4 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței, 6,6 la sută la beneficii ; pres
tările de servicii pentru populație au fost realizate in
tegral, iar cheltuielile de circulație la 1 000 lei des
facere au fost reduse cu 8,3 la sută.

Locul II: Uniuhea județeană a cooperativelor de 
consum Vîlcea.

Cînd veți încheia repararea utilajelor ? Cind veți livra piesele de schimb ?
Gospodarii pricepuți ai zootehniei țin seama de un 

adevăr bine cunoscut : această perioadă este bogată in 
resurse de furaje cu valoare nutritivă ridicată, a căror 
recoltare impune organizarea exemplară a formațiilor 
de mecanizatori, cit și punerea în stare de funcțiune a 
întregului parc de utilaje. Numai în cursul lunii mai 
trebuie recoltate culturile de toamnă pentru masă 
verde pe un sfert de milion de hectare, precum și lu- 
cernă, trifoi și alte leguminoase perene pe 200 000 hec
tare. Pentru recoltarea plantelor de nutreț cultivate, 
cit și a celor 1,4 milioane hectare de finețe naturale 
se utilizează o gamă variată de mijloace mecanice : 
combine autopropulsate și tractate, vindrovere, cosi
tori, greble mecanice și altele. Intrucît recoltarea cul
turilor timpurii de lolium multiflorum și rapiță fura
jeră este în plină desfășurare, iar prima coasă la 
lucernă și trifoi a început, este necesară încheierea 
grabnică a reparațiilor la toate utilajele, pentru a avea 
certitudinea că, odată începute, lucrările se vor des
fășura în ritm rapid, fără întreruperi.

Care este starea combinelor, cositorilor mecanice și 
a altor mașini necesare campaniei de strîngere a fu
rajelor ? Din datele centralizate la Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare rezultă că, pînă la data 
de 22 mai, au fost reparate 4 111 combine autopropul
sate de tip CAF și E-280, utilaje de înalt randament a 
căror funcționare normală este de natură să asigure 
scurtarea perioadei de recoltare și înlăturarea pierde-

rilor. Acest adevăr a fost bine înțeles în județele 
Vrancea, Vîlcea, Alba, Harghita, Bacău, Bihor, Giur
giu, Gorj, Ialomița și Mureș, care au încheiat re
parațiile la aceste combine. De asemenea, în județele 
Arad, Botoșani, Neamț, Brașov, Dolj și Argeș au fost 
reparate peste 95 la sută din numărul total al com
binelor autopropulsate.

Dar faptul că și la această dată mal sînt nereparate 
362 de combine autopropulsate denotă grave deficiențe 
în pregătirea acestor utilaje pentru campania de re
coltare a furajelor. La numeroase combine reparațiile 
nu pot fi încheiate din cauza lipsei unor piese de 
schimb, subansamble și curele de transmisie de dife
rite tipuri, repere care nu pot fi asigurate sau recon
diționate pe plan local. In momentul de față restanțele 
de piese de schimb pentru combinele autopropulsate 
însumează 2 000 cuțite, 500 aparate de tăiere, 500 de 
bucăți cruci cardanice asamblate, citeva sute de discuri 
de ambreiaj și altele. La toate aceste repere stocurile 
sint la cota zero, ceea ce înseamnă că producția aces
tora este una din cele mai urgente cerințe pentru 
încheierea reparațiilor. La toate aceste piese de schimb, 
precum și la alte 24 de repere, termenele de livrare 
erau primele 4 luni ale anului în curs. Cele mai mari 
restanțe se localizează la întreprinderea „Semănătoa
rea" din București 
laje Medgidia.

și întreprinderea mecanică de uti-

/

După ce am prezentat o listă în
treagă cu restanțe, discuția cu tova
rășul Ion Semenescu, director tehnic 
al întreprinderii „Semănătoarea" 
București a debutat oarecum sur
prinzător :

— Văd că pe listă, ne spune inter
locutorul, nu figurează restanțele la 
piesele de schimb pentru combina 
autopropulsată de furaje (CAF).

— Aveți de livrat piese de schimb 
fi pentru acest utilaj ?

— Da, în primele cinci luni ale 
anului trebuie să livrăm aproape 
1 500 de cuțite pentru CAF. Nu am 
livrat insă nici o singură bucată.

— Tovarășe director, este de apre
ciat spiritul autocritic pe care il ma
nifestați. Există insă, probabil, și un 
motiv mai special care vă face să 
vă acuzați singur.

— Există. Problema fabricării cuți
telor — fie pentru combinele C-12 
sau pentru cositorile mecanice, fie 
pentru CAF — ne creează și nouă 
multe greutăți, dar pe care nu le pu
tem înlătura singuri. De aproape un 
an. de zile, atelierul special de fa
bricat cuțite mai mult stă decît lu
crează. Veți întreba, de ce ? Ei bine,

cuțitelor avem ne-pentru fabricarea
voie de bare trase 20X6, din oțel 
OL-50, material pe care nu-1 primim 
de la furnizorii noștri. In acest an, 
conform repartiției date de Ministe
rul Industriei Metalurgice, trebuie să 
primim barele trase de la Combina
tul metalurgic din Cîmpia Turzii și 
întreprinderea „Laminorul" din Brăi
la. Or, din cantitatea de 70 tone bare 
trase contractată pe primul semestru 
cu C.M. Cîmpia Turzii, pînă acum 
am primit numai 40 tone. Dar tot e 
bine că am primit ceva. Spun aceas
ta deoarece întreprinderea „Lamino
rul" din Brăila a refuzat pur și sim
plu să contracteze cele 120 tone de 
bare pentru care am primit reparti
ție și, evident, nu a livrat nimic. To
tuși, ce am făcut ? Am fabricat chiar 
în aceste zile 400 de cuțite dintr-un 
alt material, care era destinat pen
tru alte produse, și ele necesare, ur- 
mînd să stabilim de comun acord cu 
Ministerul Agriculturii unde să ex
pediem cu prioritate aceste cuțite.

— Ce se intimplă in cazul ghidaje
lor inferioare de la cositoarea meca
nică CP-40 ?

— La acest reper am executat șl

expediat întreaga cantitate contracta
tă pe primul semestru, 1 000 de bucăți. 
In cazul unor repere este vorba și 
de o oarecare neglijență, de o lipsă 
a noastră. Au mai intervenit insă și 
alte cauze ; lipsa unor materiale, 
lipsa de capacitate la prelucrări me
canice. Vom lua însă măsuri pentru 
ca, eșalonat, pină la sfirșitul acestei 
luni să lichidăm toate restanțele la 
reperele pentru care avem asigurată 
baza materială.

Combinele de recoltat furaje tre
buie însă reparate acum, trebuie 
să lucreze în aceste zile: Or, 
după cum am fost informați la Mi
nisterul Industriei Metalurgice, în
treprinderea „Laminorul" din Brăila 
nici nu a omologat fabricația barelor 
trase din oțel necesare pentru pro
ducerea cuțitelor. Iată ce consecințe 
pot apărea atunci cînd se dau repar
tiții pentru un produs a cărui fabri
cație abia urmează să fie pusă la 
punct. Și acesta este numai un exem
plu. Așa înțeleg unele unități indus
triale să sprijine unitățile agricole 
in efortul pe care acestea îl fac pen
tru sporirea producției vegetale și

zootehnice ? Spiritul autocritic al 
conducerii întreprinderii „Semănă
toarea" este, fără îndoială, demn de 
reținut. El capătă însă valoare nu
mai dacă va fi susținut și de fapte. 
După cum așteptăm un răspuns și 
din partea Ministerului Industriei 
Metalurgice, care să explide cum 
și de unde se vor asigura barele 
trase din oțel. Dar să nu se uite că, 
practic, recoltarea furajelor a în
ceput !

Continuăm investigația la între
prinderea mecanică de utilaje din 
Medgidia. In primele patru luni ale 
anului, această unitate trebuia să 
execute piese de schimb pentru ma
șinile agricole în valoare de 35 mi
lioane lei. Planul nu a fost realizat 
însă decit în proporție de 68 la sută. 
Printre restanțe se numără și peste 
100 repere pentru combinele auto
propulsate de recoltat furaje, utilaje 
care, la această oră, ar fi trebuit să 
lucreze în cîmp. Inginerul Aurel 
Ciorbaru, directorul tehnic al între
prinderii, ne întreabă, cu uimire, la 
ce repere nu s-a îndeplinit planul, 
de parcă dosarul cu restanțe pe care 
îl are pe masă ar aparține altcuiva.

— Discul de ambreiaj, de pildă. 
Trebuiau livrate în patru luni 666 
bucăți și nu s-a livrat nici unul. La 
cuțitul elicoidal trebuiau livrate 3 666 
bucăți și restanțele însumează 2 272 
bucăți. La crucea cardanică asambla
tă restanța este de 390 bucăți din 450, 
iar din cele 666 aparate de tăiere nu 
s-au livrat decît 210 bucăți.

Se fac cîteva confruntări și se 
„descoperă" că, într-adevăr, lucrurile 
stau chiar așa : unitatea are mari 
restanțe la piesele de schimb pentru 
agricultură. După care șefii compar
timentelor de producție încep expli
cațiile : conducerea Ministerului

Agriculturii, ni se spune, a comuni
cat luna trecută ca discurile de am
breiaj să fie livrate în ambreiaje 
complet asamblate pentru 2 400 com
bine, din care 800 pînă la sfirșitul 
lunii mai.

— Dar de ce n-ați livrat discuri de 
ambreiaje in primul trimestru?

— Ne-au lipsit discurile ferodou, 
pe care ni le livrează întreprinderea 
de garnituri și frine de etanșare de 
la Rm. Sărat, unitate care și în pre
zent este restantă cu 33 000 bucăți la 
acest reper, iar pentru crucea carda- 
nică, în lunile ianuarie și februarie 
n-am avut platbant de 90X10 pentru 
arc, ne spune unul din interlocutori. 
In prezent, problema s-a rezolvat, 
dar restanța nu a putut fi recupe
rată.

Și explicațiile continuă. Crucile 
cardanice nu au fost executate deoa
rece la un strung a lipsit multă vre
me cureaua de mătase. Ca urmare, 
utilajul a stat, iar fabricația acestui 
reper a fost întreruptă. Pentru apa
ratul de tăiere a lipsit, de asemenea, 
tot un sortiment de platbant, pentru 
care furnizorul a fost schimbat de la 
Cîmpia Turzii la Hunedoara. Ce con
cluzie se desprinde ? în prezent sînt 
asigurate toate condițiile pentru ca 
restanțele la aceste repere să fie 
grabnic lichidate. în acest sens, con
ducerea întreprinderii ne-a arătat un 
grafic ferm de livrare, eșalonat în 
funcție de programul de fabricație. 
Pînă la sfirșitul lunii vor fi livrate 
toate cele 800 ambreiaje complexe 
prevăzute în plan. Vor mai fi livra
te 900 cuțite elicoidale, urmind ca 
restanța de încă 900 să fie lichidată 
pînă la 15 iunie. Pînă la sfirșitul lu
nii vor fi livrate crucile cardanice, 
dată cind vor fi expediate în tota
litate și aparatele de tăiere.

Și de această dată, producătorii de mașini agricole iși iau angajamente, 
fac promisiuni că restanțele la piesele de schimb vor fi lichidate. Promi
siuni și angajamente care se fac în fiecare an, înaintea fiecărei campa
nii agricole. Ceea ce lipsește insă de fiecare dată este seriozitatea și 
perseverența in realizarea obligațiilor pe care fiecare producător și le-a 
asumat prin contract. Este credem limpede pentru constructorii de mașini 
agricole că o adevărată revoluție agrară nu poate fi făcută fără un aport 
substanțial din partea lor. Se cere, așadar, mai multă solicitudine, mai 
multă promptitudine și, de ce nu, mai multă seriozitate in realizarea in
tegrală a producției de mașini agricole și a celei de piese de schimb ne
cesare agriculturii.

Constantin BORDELANU 
Ion TEODOR
George MIHAESCU
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Din întreaga țară, mărturii de vie satisfacție și deplină aprobare 
pentru rezultatele vizitei oficiale de prietenie a delegației conduse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Republica Socialistă Cehoslovacă

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
în telegrama COMITETULUI JU

DEȚEAN AltAD AL P.C.R. se spu
ne : Comuniștii,, toți locuitorii jude
țului Arad -ț români, maghiari, ger
mani și dealție naționalități — au 
urmărit cu ditoiiebită bucurie și sa
tisfacție vizita întreprinsă de dum
neavoastră, în fruntea unei delegații 
de partid și de. stat, in Republica So
cialistă Cehoslovacă. Această vizită 
se Înscrie pe J^nța tradiționalelor re
lații de prietenie, și colaborare fruc
tuoasă dintre parrtidele, țările și po
poarele noastre, ea constituind o con
tribuție de seamă la întărirea conti
nuă a acesfjpr Telații, corespunzător 
intereselor cauzei socialismului și pă
cii, de făurire a unei lumi mai drep
te și mai btțne pe planeta noastră.

Ne exprimăm și cu acest prilej, din 
adincul inimilor noastre, satisfacția 
și bucuria de, a vă avea în fruntea 
partidului și statului pe dumnea
voastră, cel mai iubit fiu al națiu
nii noastre, (recunoștința pentru 
abnegația exemplară cu care militați 
în vederea ridicării prestigiului in
ternațional al ISomâniei, dezvoltării 
continue a relațiilor de colaborare cu 
țările socialiste, cu toate statele lu
mii, a promovării aspirațiilor de 
pace și progres ale tuturor popoare
lor.

Exprimîndu-ne acordul deplin față 
de rezultatele noului și fructuosului 
dialog româno-cehoslovac, vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, urmîndu-vă 
pilduitorul exemplu de înflăcărat 
patriot și revoluționar, oamenii mun
cii de pe aceste străvechi meleaguri 
românești, în frunte cu comuniștii, 
își vor consacra întreaga putere și 
capacitate de muncă îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor ce le stau în față, 
înfăptuirii exemplare a istoricelor 
hotăriri adoptate de cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BACĂU AL P.C.R. — dau o înaltă 
apreciere vizitei de prietenie pe care 
ați intreprins-o în Republica Socia
listă Cehoslovacă, exprimînd, în una
nimitate, deplina aprobare față de 
rezultatele rodnice obținute, care 
deschid noi perspective relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-ceho- 
slovace.

Această vizită, rezultatele ei deo
sebite au pus în evidență incă o dată 
justețea politicii partidului și statu
lui nostru. caracterul său realist, 
profund științific, legătura indisolu
bilă dintre politica internă și exter
nă, înțelepciunea și consecvența cu 
care această politică, al cărei ctitor 
sinteți dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, este pro
movată in contextul actual.

Trăim profunde sentimente de 
mîndrie patriotică, generate de con
vingerea de nestrămutat că poziția 
actuală a României în lume, presti
giul și influența sa politică pe arena 
mondială sint legate de gindirea 
dumneavoastră revoluționară, de 
personalitatea dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al națiunii române, om 
care întruchipează cele mai alese 
virtuți ale poporului nostru, promo
tor consecvent al intereselor supreme 
de libertate și pace ale tuturor po
poarelor.

Comuniștii, toți locuitorii județului 
nostru — români, maghiari și de alte 
naționalități — uniți în efortul co
mun de muncă și creație, au urmărit 
cu deosebit interes întreaga desfășu
rare a vizitei oficiale de prietenie pe 
care ați efectuat-o în Republica So
cialistă Cehoslovacă, în fruntea de
legației de partid și de stat a țării 
noastre — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BIHOR AL 
P.C.R.

Alături de întregul popor român, 
ne exprimăm deplina satisfacție și 
adeziune față de rezultatele rodnice 
obținute cu acest prilej. Sîntem de
plin convinși că fructuoasele convor
biri pe care le-ați purtat cu conducă
torii țării socialiste prietene, docu
mentele semnate, înțelegerile și acor
durile la care s-a convenit vor da un 
nou impuls raporturilor de strinsă 
conlucrare între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Ceho
slovac, de colaborare economică, teh- 
nico-științifică, culturală și in alte 
domenii intre Republica Socialistă 
România $i Republica Socialistă 
Cehoslovacă.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din județul Bihor, 
fără deosebire de naționalitate, vor 
fade totul, asemeni întregului popor 
român, pentru îndeplinirea neabătută 
a hotâririlor Congresului al XII-lea 
al partidului, convinși fiind' că numai 
astfel vom contribui la înălțarea pa
triei noastre pe noi culmi de lumină, 
prosperitate și bunăstare.

Comuniștii, toți oamenii, muncii 
din județul nostru salută cu deose
bită satisfacție și aprobă pe deplin 
rezultatele fructuoase ale vizitei de 
prietenie întreprinse de dumneavoas
tră, in fruntea delegației române de 
partid și de stat, în Republica So
cialistă Cehoslovacă, țară socialistă 
cu care întreținem și dezvoltăm pe 
multiple planuri colaborarea și coo
perarea reciproc avantajoasă, se spu
ne în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R.

Cu sentimente de profundă mîn
drie patriotică am urmărit primirea 
deosebit de caldă, înalta stimă și 
prețuirea cu care ați fost întîmpinat, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pe tot parcursul vizitei 
de către conducătorii de partid și de 
stat, de către oamenii muncii din 
Republica Socialistă Cehoslovacă — 
o nouă confirmare a înaltului pres
tigiu de care vă bucurați pe toate 
meridianele globului, ca eminent 
conducător de partid și de stat, mi
litant de seamă al mișcării comunis
te și muncitorești internaționale, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane.

Reafirmindu-și întregul lor atașa
ment față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
sprijinul unanim față de strălucitele 

dumneavoastră inițiative și acțiuni 
politice, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul nostru — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — vă încredințează, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vor precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor ce le revin în 
acest an și pe întregul cincinal.

In telegrama adresată de BIROUL 
EXECUTIV AL CONSILIULUI NA
ȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE se arată : Oamenii 
muncii care își desfășoară activita
tea pe tărîmul științei și tehnologiei, 
împreună cu întregul nostru popor, 
au urmărit cu profund interes desfă
șurarea vizitei oficiale de prietenie 
pe care ați făcut-o în Republica So
cialistă Cehoslovacă — țară de care 
ne leagă tradiționale relații de stimă 
și solidaritate internaționalistă, de 
cooperare și întrajutorare pe multi
ple planuri. Primirea caldă, tovără
șească, ce v-a fost rezervată de po
porul țării prietene ne umple ini
mile de bucurie, oferindu-ne prilejul 
să dăm, încă o dată, expresie senti
mentelor noastre fierbinți de dragos
te și devotament nețărmurit față de 
dumneavoastră, conducătorul cuteză
tor și înțelept al partidului și statu
lui nostru, făuritor al destinului 
României contemporane de țară 
liberă, independentă și suverană, ce 
înaintează ferm pe calea construirii 
societății socialiste multilateral dez
voltate, spre comunism. Convorbirile 
pe care le-ați avut cu conducerea 
partidului și statului cehoslovac, do
cumentele semnate deschid largi per
spective conlucrării' reciproc avanta
joase între țările noastre pe multiple 
planuri.

Sintem hotărîți ca, în acest cincinal 
pus de cel de-al XII-lea Congres al 
partidului nostru comunist sub sem
nul științei, tehnologiei, calității și 
eficienței, să facem totul spre a pune 
în valoare condițiile excepționale pe 
care le creează progresului nostru 
tehnico-științific și economic, presti
gioasa politică internă și externă a 
partidului și statului nostru.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN COVASNA AL P.C.R. se 
arată : Moment de referință, cu pro
funde semnificații în confirmarea 
justeței politicii externe a partidului 
și statului nostru,- vizita oficială de 
prietenie întreprinsă de dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe secretar general, in fruntea de
legației de partid și de stat, în Ce
hoslovacia, a însemnat pentru comu
niști, pentru toți oamenii muncii, ro
mâni și maghiari, din județul nostru, 
ca de altfel pentru întreaga națiune 
română, un nou prilej de îndreptățită 
mîndrie patriotică, de exprimare a 
profundei noastre adeziuni față de 
politica generală a României socia
liste, al cărei - eonsecvent promotor 
sinteți. Ne mindrim, stimate și iu
bite tovarășe secretar general, că sîn
tem fiii unui popor demn și liber și 
că avem fericirea să trăim în această 
epocă de afirmare plenară în viața 
internațională a patriei noastre, 
România socialistă, avînd în frunte 
gloriosul Partid Comunist Român, pe 
dumneavoastră, cel mai iubit, respec
tat și prețuit fiu al națiunii, care în
truchipați strălucit voința și aspira
țiile de veacuri ale tuturor locuitori
lor acestor minunate plaiuri stră
bune.

Ne angajăm să nu precupețim nici 
un efort pentru a fi la înălțimea 
strălucitului dumneavoastră exem
plu, urmind cu fermitate drumul de 
lumină și glorie pe care l-ați des
chis patriei socialiste, minunatului 
nostru popor.

>
Expresie a activității dumneavoas

tră statornice pentru promovarea 
unor relații de strinsă prietenie, co
laborare și solidaritate cu toate țări
le socialiste, convorbirile pe care 
le-ați avut, Declarația comună și 
celelalte documente semnate se în
scriu ca o nouă și remarcabilă con
tribuție la extinderea și aprofundarea 
legăturilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, ceea ce corespunde pe 
deplin intereselor popoarelor noastre, 
cauzei socialismului și progresului în 
lume — se arată în telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
GIURGIU AL P.C.R. Ambianța prie
tenească ce a caracterizat momentele 
vizitei, prețuirea și deosebita consi
derație cu care ați fost înconjurat 
reprezintă dovezi de necontestat că 
politica promovată de partidul nos
tru, personalitatea dumneavoastră ca 
om politic și eminent conducător al 
României se bucură de o înaltă 
apreciere în rîndul popoarelor lumii.

Mobilizați de ideile și orientările 
de o excepțională importanță teore
tică și practică cuprinse in magistrala 
dumneavoastră expunere la adunarea 
festivă organizată cu prilejul aniver
sării a 60 de ani de la făurirea glo
riosului nostru partid comunist, ne 
angajăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să facem totul pentru a 
îndeplini in mod exemplar sarcinile 
ce ne revin din istoricele hotăriri ale 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, astfel incit munca 
noastră să sporească și mai mult 
binefacerile civilizației socialiste pe 
aceste frumoase meleaguri.

Corespunzind orientărilor progra
matice ale Congresului al XII-lea al 
P.C.R., de dezvoltare a legăturilor 
prietenești cu toate țările socialiste, 
promovate cu consecvență și dăruire 
revoluționară de dumneavoastră, con
vorbirile purtate cu tovarășul Gustav 
Husak, întreaga activitate desfășura
tă pe parcursul vizitei au pus încă 
o dată in evidență însemnătatea în- 
tîlnirilor la nivel înalt româno-ceho- 
slovace, au marcat o nouă treaptă în 
dezvoltarea prieteniei și colaborării 
economice, științifice, tehnice și cul
turale dintre cele două țări, în con
lucrarea lor pe arena internațională 
pentru înfăptuirea celor mai fierbinți 
năzuințe de pace și progres ale în
tregii omeniri — se relevă în tele

grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
GOR.I AL P.C.R.

Avînd mereu în față exemplul 
dumneavoastră de inflăcărat pa
triot și militant de frunte al mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, mobilizați de îndemnurile adre
sate la adunarea festivă consacrată 
sărbătoririi a 60 de ani de la făuri
rea Partidului*Comunist  Român, ne 
angajăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să nu pre
cupețim nici un efort pentru a parti
cipa cu tot elanul, cu toate forțele 
noastre la înfăptuirea sarcinilor ce ne 
revin din mărețul program de făurire 
a societății socialiste multilateral dez
voltate, pentru ridicarea patriei noas
tre pe noi culmi de progres și civi
lizație.

In telegrama COMITETULUI CEN
TRAI, AL UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST se spune : Puternic 
însuflețită de cele mai profunde 
sentimente de aleasă _ stimă și 
nețărmurită dragoste față de dum
neavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, tînă- 
ra generație a patriei își exprimă 
deplina satisfacție și bucurie față de 
rezultatele care au încununat noua 
solie de prietenie și colaborare între 
popoarele român și cehoslovac — 
eveniment cu semnificații majore în 
cronica relațiilor dintre cele două 
țări. Intîlnirile și convorbirile purta

• „0 nouă și strălucită contribuție la amplificarea 
legăturilor de conlucrare multilaterală româno- 
cehoslovace, in interesul progresului operei de 
construcție socialistă in cele două țări".

• „Ne exprimăm adeziunea deplină față de rezul
tatele vizitei, mărturie elocventă a înfăptuirii 
orientărilor Congresului al XII-lea al partidului 
privind dezvoltarea prieteniei și colaborării cu 
țările socialiste, cu toate statele lumii, pentru 
o lume a păcii și ințelegerii intre popoare".

te, documentele comune semnate 
conferă acestei înalte vizite dimen
siunile unui act major menit să dea 
un nou impuls relațiilor multilatera
le dintre poporul român și poporul 
cehoslovac, luptei pentru victoria 
cauzei socialismului, securității și co
operării, păcii, prieteniei și progre
sului social. Exprimînd și cu acest 
prilej recunoștința profundă pentru 
eforturile neobosite pe care le depu
neți pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism, 
pentru creșterea continuă a presti
giului internațional al patriei noas
tre, vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
Uniunea Tineretului Comunist și 
Uniunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România nu-și vor 
precupeți forțele pentru creșterea 
aportului tinerei generații la înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

Vizita delegației de partid și de 
stat conduse de dumneavoastră în 
Republica Socialistă Cehoslovacă, 
convorbirile și documentele semnate 
cu acest prilej reprezintă o nouă și 
remarcabilă contribuție la întărirea 
și dezvoltarea prieteniei și colaboră
rii frățești dintre partidele și țările 
noastre, in interesul unității țărilor 
socialiste și ai mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al asigu
rării păcii și destinderii în lume — 
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN HARGHITA AL 
P.C.R.

în strinsă și nezdruncinată unitate 
frățească, noi, cei ce trăim și mun
cim pe aceste meleaguri, ne expri
măm și cu această ocazie deplinul 
atașament și neclintita adeziune la 
întreaga politică internă și externă 
a partidului și statului nostru și ne 
angajăm să muncim cu tot mai mare 
răspundere comunistă pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din istoricele hotăriri ale Con
gresului al XII-lea al Partidului Co
munist Român, pentru a ne spori 
contribuția la dezvoltarea multilate
rală a patriei noastre scumpe — Re
publica Socialistă România.

Comuniștii, toți oamenii muncii, 
tineri și vîrstnici din județul nostru 
— se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN IALOMIȚA AL 
P.C.R. — au urmărit cu viu interes 
întreaga desfășurare a vizitei oficiale 
de prietenie pe care ați întreprins-o 
in Republica Socialistă Cehoslovacă 
și își exprimă, mult stimate tovarășe 
secretar general, cele mai profunde 
sentimente de prețuire și mîndrie 
patriotică pentru rezultatele rodnice 
cu care s-a încheiat această nouă 
solie de pace și, prietenie între po
poare. întregul partid și popor vă 
datorează, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
mari progrese din întreaga istorie a 
patriei, precum și prestigiul fără pre
cedent de care se bucură România 
pe toate meridianele globului.

Urmînd întotdeauna înaltul dum
neavoastră exemplu, ialomițenii își 
exprimă întreaga adeziune față de 
politica internă și externă a partidu
lui și se angajează că vor face totul 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin din documentele celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, con- 
știenți că numai astfel vor aduce o 
contribuție din ce în ce mai mare la 
ridicarea României pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Strălucita dumneavoastră solie de 
pace și prietenie, pe pămîntul Ceho
slovaciei prietene, se arată în tele
grama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R., 
confirmă încă o dată consecvența cu 
care militați pentru dezvoltarea și 
continua întărire a solidarității și 
colaborării frățești între țările socia
liste, pentru pacea și securitatea Eu
ropei și a lumii, pentru înfăptuirea 
marilor deziderate ale dezarmării, 
lichidarea subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini economice și po
litice internaționale. Noul dialog la 
nivel înalt româno-cehoslovac re
prezintă un moment politic de Cea 
mai mare însemnătate în cronica re
lațiilor noastre frățești, dînd un nou 
impuls raporturilor de conlucrare în 
folosul ambelor state, al cauzei so
cialismului, al cooperării și înțelege
rii internaționale. Maramureșenii iși 
exprimă și cu acest prilej mîndria 

de a vă avea în fruntea partidului și 
a țării pe dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit și prețuit 
fiu al națiunii noastre, de numele 
și activitatea căruia sint indisolubil 
legate cele mai mari împliniri și 
transformări revoluționare pe calea 
edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Oamenii muncii din județul nostru, 
în frunte cu comuniștii, se angajea
ză solemn să acționeze cu dăruire 
patriotică pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le revin din do
cumentele Congresului al XII-lea, 
convinși fiind că astfel contribuie la 
înflorirea socialistă a patriei, la creș
terea prestigiului ei internațional.

Asemenea întregii noastre națiuni, 
ale cărei interese fundamentale le 
slujiți fără odihnă și cu înalt pa
triotism, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul nostru, stăpiniți 
de aceleași năzuințe și de aceeași 
conștiință înălțătoare, v-am însoțit 
cu gîndul permanent, in cursul aces
tei vizite — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ME
HEDINȚI AL P.C.R.

Dăruindu-vă pilduitor, cu patos re
voluționar, împlinirii idealurilor po
porului român, acționînd cu înaltă 
răspundere pentru soarta intregii o- 
meniri, dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați intrat în conștiința lumii contem
porane ca un inflăcărat promotor al 
ideilor nobile ale păcii, colaborării și 
prieteniei dintre popoare, ca luptător 
neobosit pentru destindere și secu
ritate internațională, pentru cauza li
bertății și suveranității popoarelor, 
pentru soluționarea constructivă a 
marilor și complexelor probleme ale 
epocii noastre.

Organizația județeană de partid, 
toți locuitorii acestor meleaguri, dind 
o înaltă apreciere bogatelor rezulta
te ale acestei vizite, aprobînd în în
tregime activitatea rodnică și neobo
sită desfășurată de dumneavoastră 
cu acest prilej, își exprimă încrede
rea că prietenia și colaborarea dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă se vor 
dezvolta continuu, hotărirea fermă 
de a aplica în viață, în mod exem
plar, sarcinile ce ne vor reveni din 
documentele semnate cu prilejul vi
zitei.

Desfășurată sub semnul dorinței 
comune de extindere și adîncire a 
colaborării reciproc avantajoase, a- 
ceastă nouă întîlnire la cel mai înalt 
nivel va da un puternic impuls dez
voltării conlucrării româno-ceho- 
slovace, extinderii și aprofundării 
continue a relațiilor de prietenie, so
lidaritate și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, in 
folosul și spre binele ambelor state, 
al construcției socialiste în România 
și Cehoslovacia — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
NEAMȚ AL P.C.R.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
convorbirile și înțelegerile conveni
te, vizita întreprinsă , de dumnea
voastră este menită să contribuie, 
totodată, la întărirea unității și co
laborării țărilor socialiste, a partide
lor comuniste și muncitorești, a for
țelor progresiste, democratice, anti- 
imperialiste de pretutindeni, în lupta 
pentru afirmarea politicii de pace și 
destindere, pentru soluționarea con
structivă a marilor probleme ce 
confruntă epoca noastră.

Acordind întreaga lor prețuire bo
gatei și neobositei dumneavoastră ac
tivități pe plan internațional, activi
tate ce corespunde pe deplin intere
selor națiunii noastre, precum și țe
lurilor de pace, securitate, colaborare 
și înțelegere intre toate statele din 
Europa și din lume, comuniștii, toți 
cetățenii județului, alături de între
gul popor, muncesc cu abnegație 
pentru înfăptuirea politicii partidului 
și statului, considerînd fiecare succes 
obținut în edificarea socialismului în 
patria noastră ca o contribuție de 
preț la sporirea continuă a prestigiu
lui României pe arena mondială, a 
aportului țării noastre la soluționarea 
marilor probleme ale lumii de astăzi.

In telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN OLT AL P.C.R. se 
arată : Intr-o puternică și vibrantă 
unitate cu întregul partid și popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 

județul nostru salută cu vie satisfac
ție noua și strălucita solie de prie
tenie, colaborare și solidaritate pe 
care ați purtat-o pe pămintul Ceho
slovaciei frățești, înscrisă ca un eve
niment de cea mai mare însemnătate 
in cronica relațiilor tradiționale din
tre cele două țări socialiste.

Din adincul inimilor ne exprimăm 
totala adeziune față de bogatul bi
lanț cu care s-a încheiat vizita ce ați 
efectuat-o in fruntea delegației de 
partid și de stat a țării noastre. Noi 
vedem in aceasta o nouă și semnifi
cativă acțiune pe plan internațional, 
întreprinsă din inițiativa și sub con
ducerea dumneavoastră, în deplină 
concordanță cu principiile de bază 
ale politicii externe a României so
cialiste, cu claritate afirmate și în 
recenta expunere pe care ați prezen
tat-o la marea adunare festivă con
sacrată sărbătoririi gloriosului jubi
leu al partidului nostru.

Expresia cea mai elocventă a satis
facției și aprobării noastre față de 
noua misiune de prietenie și colabo
rare frățească pe care ați dus-o in 
Cehoslovacia socialistă o reprezintă 
angajamentul solemn al tuturor celor 
ce muncim pe meleagurile județului 
Olt de a ne inzeci eforturile pentru 
a ne îndeplini in cele mai bune con
diții sarcinile de dezvoltare econo- 
mico-socială ce ne revin.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru — se arată în te
legrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. — nu
tresc convingerea că Declarația co
mună, Acordul-program privind di
recțiile principale ale dezvoltării 
colaborării economice și tehnico-ști- 
ințifice pe termen lung, Acordul pri
vind schimburile de mărfuri și plăți 
pe perioada 1981—1985, documente de 
mare însemnătate pentru dezvol
tarea raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două partide 
și țări, vor contribui la mersul ferm 
înainte al popoarelor noastre pe ca
lea bunăstării și progresului, ser
vind, totodată, cauzei generale a so
cialismului, a păcii și colaborării in
ternaționale.

Convorbirile dumneavoastră cu to
varășul Gustav Husak, secretarul ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, încheiate cu rezultate 
rodnice, pentru extinderea și apro
fundarea relațiilor dintre partidele 
și statele noastre, pe baza principii
lor independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, avan
tajului reciproc și întrajutorării pri
etenești, corespund întru totul inte
reselor vitale ale națiunilor noastre, 
contribuie la întărirea socialismului, 
la promovarea cauzei destinderii și la 
întărirea păcii în lume. Cu acest pri
lej, vă exprimăm înalta apreciere și 
recunoștința noastră profundă pen
tru aportul determinant pe care îl 
aveți la elaborarea întregii politici ex
terne a partidului și statului nostru.

Membrii Academiei Republicii So
cialiste România, comuniștii, intregul 
personal muncitor al Academiei au 
luat cunoștință cu deplină satisfacție 
și îndreptățită mîndrie patriotică de 
rezultatele fructuoase ale vizitei ofi
ciale de prietenie întreprinse de 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în fruntea dele
gației de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România, în Republi
ca Socialistă Cehoslovacă — se subli
niază in telegrama ACADEMIEI RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMANIA.

Primirea deosebit de călduroasă ce 
v-a fost rezervată, numeroasele ma
nifestări de stimă și autentică prie
tenie frățească arătate sint o nouă și 
grăitoare dovadă a unanimei apre
cieri de care se bucură pe plan in
ternațional politica de colaborare și 
pace promovată cu consecvență de 
țara noastră, înaltul prestigiu de care 
vă bucurați pe scena lumii politice 
contemporane.

Academia Republicii Socialiste 
România, exprimîndu-și întregul 
acord cu activitatea bogată desfășu
rată de delegația de partid și de stat 
condusă de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, iși reafirmă adeziunea 
fermă la politica externă a partidu
lui și statului nostru și se angajează 
să acționeze cu toată hotărirea pen
tru înfăptuirea exemplară în prac- 

> tică, în partea ce-i revine, a înțe
legerilor încheiate, pentru o coopera
re fructuoasă și strîngerea legături
lor dintre oamenii de știință și cul
tură români și colegii lor cehoslovaci.

împreună cu întregul popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul nostru, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SATU MARE AL 
P.C.R. — vă adresează expresia ce
lor mai alese sentimente de bucurie, 
satisfacție și recunoștință față de 
rezultatele fructuoase ale vizitei de 
prietenie pe care ați întreprins-o, in 
fruntea delegației române de partid 
și de stat, în Cehoslovacia.

Exprimînd și cu acest prilej, din 
adincul inimilor noastre, totala ade
ziune la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, poli
tică la a cărei elaborare și înfăptui
re, dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, v-ați adus 
și vă aduceți în continuare o contri
buție determinantă, vă încredințăm 
de hotărirea noastră fermă de a în
făptui cu consecvență, neabătut, sar
cinile ce ne revin din istoricele ho
tărîri ale Congresului al XII-lea al 
partidului, pentru înflorirea multila
terală a patriei, pe calea edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism.

Unindu-ne glasul și voința cu cele 
ale Întregului popor român, ne afir
măm — se arată in telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN SALAJ AL 
P.C.R. — deplina adeziune față de 
rezultatele convorbirilor avute cu a- 
cest prilej, față de acordurile înche
iate, față de conținutul Declarației 
comune semnate — întreaga activi
tate desfășurată de dumneavoastră 
fiind încă o dovadă a voinței parti
dului și statului nostru de conlucra
re. in vederea dezvoltării relațiilor 
de solidaritate și prietenie cu toate 
țările socialiste, pentru triumful 
cauzei socialismului, progresului și 
păcii în lume.

Folosind și acest prilej, comuniș
tii, toți locuitorii acestui străvechi 
pămint românesc, avînd permanent 
în față minunatul dumneavoastră 
exemplu, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, se anga
jează să înfăptuiască neabătut pro
gramul partidului, sarcinile ce ne re
vin din planul pe acest an și pe în
tregul cincinal, aducindu-ne astfel 
contribuția la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului nostru, 
la înflorirea patriei noastre scumpe, 
România socialistă.

împreună cu întregul nostru po
por, comuniștii, toți locuitorii jude
țului nostru — români, germani, 
maghiari — uniți în muncă și idea
luri, am urmărit cu deplină satisfac
ție și aleasă mîndrie patriotică vizita 
oficială de prietenie efectuată de 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in Republica So
cialistă Cehoslovacă, vizită care a 
marcat o nouă și importantă con
tribuție la dezvoltarea și Întărirea 
colaborării multilaterale dintre țările 
noastre — se arată in telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN SIBIU AL P.C.R. Deosebita 
ospitalitate cu care ați fost înconju
rat, intîlnirile și convorbirile avute la 
cel mai înalt nivel, documentele 
semnate dau expresie sentimentelor 
de prietenie, colaborare și respect re
ciproc pe care le nutresc cele două 
țări și partide, de stimă și prețuire 
față de personalitatea dumneavoastră, 
apreciat ca un neobosit ^promotor al 
catftei păcii și înțelegerii între po
poare, ca un inflăcărat comunist.

Exprimindu-ne totala adeziune față 
de remarcabilele rezultate cu care s-a 
încheiat vizita oficială de prietenie 
în R. S. Cehoslovacă, vă rugăm să 
primiți, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, expresia celor 
mai calde și alese sentimente de dra
goste și recunoștință ale oamenilor 
de pe aceste străvechi meleaguri ro
mânești.

Comuniștii, ceilalți oameni ai mun
cii din județul nostru, se arată în 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R., 
iși exprimă deplina satisfacție față 
de rezultatele vizitei de prietenie în 
Republica Socialistă Cehoslovacă a 
delegației de partid și de stat 
conduse de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Sîntem convinși că docu
mentele semnate și înțelegerile con
venite cu prilejul vizitei — desfășu
rate într-un spirit tovărășesc, cordial 
și prietenesc — vor reprezenta un 
nou impuls pentru dezvoltarea cola
borării frățești dintre P.C.R. și P.C.C., 

dintre România șl Cehoslovacia, în 
Interesul întăririi unității, coeziunii 
și colaborării țărilor socialiste și al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, al asigurării păcii și 
progresului în lume.

Aprobînd din toată inima politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, pusă în slujba dezvol
tării multilaterale a țării, a crește
rii continue a bunăstării materiale a 
poporului român, ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort pentru în
făptuirea neabătută a Programului 
partidului, pentru înălțarea României 
socialiste pe noi culmi de progres și 
civilizație.

In telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR DIN RE
PUBLICA SOCIALISTA ROMANIA 
se spune: Femeile de pe întreg cu
prinsul patriei, fără deosebire de na
ționalitate, împreună cu toți oamenii 
muncii au urmărit cu profund inte
res vizita oficială de prietenie pe 
care ați întreprins-o în Republica So
cialistă Cehoslovacă, în fruntea unei 
delegații de partid și de stat, și își 
exprimă marea satisfacție și deplina 
aprobare pentru rezultatele rodnice 
ale acestui nou dialog la nivel înalt
— puternică manifestare a prieteniei 
și colaborării româno-cehoslovace.

întregul nostru popor dă o înaltă 
apreciere activității neobosite pe care 
o desfășurați pentru promovarea unei 
largi conlucrări între toate țările so
cialiste, pentru întărirea solidarității 
lor, condiție esențială pentru făurirea 
cu succes a socialismului în fiecare 
țară, pentru creșterea contribuției 
țărilor socialiste la politica de des
tindere, pace și colaborare interna
țională.

Ca mame, profund interesate în 
asigurarea unui viitor sigur și pașnic 
pentru copiii noștri, vă exprimăm 
cea mai fierbinte recunoștință pentru 
lupta consecventă pe care o desfășu
rați in apărarea cauzei păcii, destin
derii, dezarmării, a independenței și 
demnității popoarelor.

Ne angajăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să facem 
totul pentru ca, în fabrici și pe ogoa
re, în laboratoare, in școli, peste tot 
unde, bucurîndu-se de condiții minu
nate de afirmare, muncesc milioanele 
de femei ale patriei, sarcinile însu- 
flețitoare ale planului național unic 
de dezvoltare economică și socială pe 
acest an, primul dintr-un nou cinci
nal, să fie îndeplinite în cele mai 
bune condiții, pentru ca țara noastră 
să devină mai prosperă, să înainteze 
mai rapid pe drumul civilizației so
cialiste și comuniste.

»
în telegrama adresată de COMITE

TUL JUDEȚEAN TULCEA AL P.C.R. 
se arată: Asemenea întregii noastre 
națiuni, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul nostru, prezenți 
permanent cu inima și gîndul ală
turi de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, au urmărit cu viu 
interes, profundă satisfacție și 
mîndrie patriotică vizita de priete
nie întreprinsă în Republica Socia
listă Cehoslovacă, moment de o deo
sebită importanță în dezvoltarea pe 
o nouă treaptă a relațiilor de priete
nie, colaborare și solidaritate între 
partidele, statele și popoarele noas
tre. Dialogul la nivel înalt, convorbi
rile și înțelegerile cu conducătorii de 
partid și de stat din țara prietenă, 
documentele semnate, primirea săr
bătorească, manifestările de o deo
sebită prietenie constituie o elocven
tă expresie a considerației față de 
politica activă, constructivă a parti
dului și statului nostru, reflectă pres
tigiul de care vă bucurați pe arena in
ternațională, mult stimate și iubite 
tovarăși; Nicolae Ceaușescu, persona
litate politică proeminentă a zilelor 
noastre, cu largă și recunoscută in
fluență in mișcarea comunistă $1 
muncitorească internațională.

Vizita pe care dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, în fruntea delegației de 
partid și de stat, ați efectuat-o în 
Republica Socialistă Cehoslovacă, se 
înscrie ca o nouă și remarcabilă con
tribuție la întărirea prieteniei și co
laborării cu țările socialiste, cu toate 
statele lumii, indiferent de orîndui- 
rea lor socială. Rezultatele rodnice 
ale dialogului la nivel înalt deschid 
noi perspective conlucrării dintre 
cele două țări prietene, constituind, 
in același timp, o contribuție de sea
mă la cauza destinderii, înțelegerii și 
păcii in Europa și in întreaga lume
— se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R. 
Documentele adoptate ne-au umplut 
inimile de mîndrie patriotică, revo
luționară, deoarece ele configurează 
noile dimensiuni calitative ale tra
diționalei prietenii și colaborări 
româno-cehoslovace. Prin transpune
rea în viață a acestor documente, 
prietenia și colaborarea dintre țările 
și popoarele noastre se vor adînci și 
mai mult, în interesul ambelor state, 
al securității și păcii in Europa și 
in întreaga lume.

Declarația comună, comunicatul, 
precum și acordurile semnate consti
tuie o nouă treaptă în amplificarea 
relațiilor politice, economice, sociale 
și culturale, o etapă importantă in 
dezvoltarea colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Cehoslovacia, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Cehoslovacă — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN VRANCEA AL P.C.R.

Dialogul purtat cu tovarășul Gustav 
Husak, cu ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului ceho
slovac, cuvîntarea rostită de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, la mitingul priete
niei româno-cehoslovace, au eviden
țiat cu putere consecvența cu care 
acționați pentru respectarea și apli
carea principiilor noi de relații inter
naționale, de largă audiență și recu
noaștere, principii ce corespund inte
reselor vitale ale tuturor popoare
lor, singurele în stare să contribuie 
la promovarea păcii, destinderii și 
dezvoltării colaborării între toate sta
tele.
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Pasiune și floriI

I
Cită vreme a foit cadru di

dactic, Fena Tirnăcop și-a ex
primat dragostea setoasă pen
tru flori, cultivindu-le cu mi
gală și gingășie in grădina ca
sei sale din Odobești. După 
ieșirea la pensie, împreună cu 
soțul său. a amenajat și un so
lar pentru legume și flori mai 
pretențioase, dar și-a reluat și 
o pasiune veche : pictura. Foto
grafia o prezintă la vernisa
jul celei de a treia expoziții per
sonale, sugestiv intitulată „Fru
moasă țară, dulce Românie".

Colecționari

Insigne, ilustrate, nasturi, lu
minări, șervețele de masă, piro
gravuri, bufoni, catarame, chi
brituri, scoici, corali, mașinuțe, 
locomotive liliputane, calendare, 
ambalaje pentru lame de ras...

Sînt citeva din colecțiile reu
nite intr-o originală expoziție la 
Casa de cultură „Mihai Emines- 
cu“ de pe strada cu același nume 
din București. Organizator : Clu
bul colecționarilor de curiozități. 
Inițiatorul și președintele aces
tuia : inimosul pensionar Cris
tian Șerbu.

Atracția numărul unu o con
stituie... melcodromul. Colecțio
narul Florin Poppa a prezentat 
un inedit concurs de... melci, la 
probele viteză și sărituri peste 
obstacole. Tot el a adus aici co
chilia unui celebru melc al său, 
care a devenit campion mondial 
la Los Angeles.

Vineri, în ziua vernisajului, 
ctțiva vizitatori. au anunțat și ei 
colecții de curiozități. Sîntem... 
curioși să vedem ciți și cu ce 
colecții se mai înscriu la cuvînt. 

Vîntul și soarele...

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

„Pentru că nu am aparat de 
fotografiat, am încercat să de
senez eu, cum m-am priceput, 
această morișca de vînt“ — ne 
scrie corespondentul nostru vo
luntar Ion Bîrsan. Morișca se 
află la casa cu nr. 19 de pe stra
da Rîșcanu din Iași și a fost 
meșterită de proprietarul aces
teia, Gheorghe Grosu, de mese
rie mecanic. El a folosit mate
riale simple, recuperabile, fără 
prea mari cheltuieli. „Morișca" 
ii asigură necesarul de curent 
electric. Tot pe acoperișul casei 
sale și-a instalat panouri solare, 
pentru încălzirea apei, cu alte 
cuvinte autonomie energetică.

I
I
I

Patru iezi cucuieți
I

Tineretul revoluționar - în primele rînduri 
ale mișcării antifasciste

Opera unui mare artist, puternic 
ancorată în realitățile timpului său

(Urmare din pag. I)

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, 
prin energia, patriotismul Înflăcărat 
și devotamentul față de cauza clasei 
muncitoare, a poporului muncitor, a 
imprimat acțiunii revoluționare a ti
neretului un puternic dinamism.

Intrat de foarte tinăr în rfiișcarea 
muncitorească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a afirmat repede ca un 
autentic talent organizatoric și s-a 
impus prin nivelul ridicat de pregă
tire politică și ideologică, prin pa
siunea revoluționară, prin spiritul de 
jertfă și abnegație în apărarea inte
reselor vitale ale muncitorimii, ale 
poporului căruia îi aparținea. Este 
ceea ce a dus la desemnarea sa in 
Comitetul Național Antifascist, creat 
in vara anului 1933. ca reprezentant 
al tineretului muncitoresc. în aceas
tă calitate, tinărul militant a acționat 
cu neistovită energie pentru atrage
rea pe făgașul mișcării antifasciste 
a unor largi pături ale tinerei gene
rații, pentru mobilizarea acestora la 
luptă activă împotriva pericolului 
fascist, pentru apărarea independen
ței, suveranității și integrității teri
toriale a României.

Calitățile sale de organizator, ener
gia inepuizabilă, curajoasa sa activi
tate revoluționară au fost repede re
marcate de organele represive ; la 
virsta de numai 15 ani, numele său 
figura deja în fișele poliției cu cali
ficativul „periculos agitator comu
nist", iar în noiembrie 1933 a fost 
arestat pentru prima dată și înaintat 
parchetului Tribunalului Ilfov, sub 
învinuirea de „incitare la grevă" și 
răspindirea de manifeste „împotriva 
ordinii de stat". Era inceputul unei 
prelungite și extrem de dure pri

cinema
• Probleme personale: SCALA — 
9,30; 11,30; 13,30; 18; 13; 20, FAVORIT
— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, MO
DERN — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
• Punga cu libelule: CAPITOL — S; 
11,15: 13.30; 15.45; 18; 20. FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,39; 15,45; 18: 20,15.
• Spectacolul spectacolelor: DRU
MUL SĂRII — 18; 18; 20.
• Croaziera: BUZEȘTI — 15,30; 17,48; 
19,45, VIITORUL — 15.30; 17,30; 19,30.
• Detașamentul „Concordia" : GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.; 
20,15.
• Stele de Iarnă: PROGRESUL —
16; 18; 20.
• Dragostea mea călătoare: COS
MOS— 15,15; 17,30; 19,45, STUDIO — 
18; 20.
• Avarul: CULTURAL — 8; 11,15 ; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Tristan și Isolda: MIORIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Campionul: PATRIA — 9; 11,30 ; 
14; 16,45; 19,30, BUCUREȘTI — 8,30; 
11,15; 14; 16,45; 19,30, MELODIA — 
8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Ani tumultuoșl: CENTRAL — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Indierfîi din Vetrov: TIMPURI 
NOI — 9,30.; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30 :
19,30.
• Dot și cangurul: VICTORIA — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Aii Baba și cei 40 de hoți: DACIA
— 9; 12; 16; 19, AURORA — 8; 12; 16; 
19.
• Logodnica: MUNCA — 16; 18; 20.
• Ultima romanță de dragoste : 
STUDIO — 10; 12; 14; 16.
• Kojak la Budapesta: FLACĂRA — 
15; 17,15; 19,45.
• Pîine, aur, nagan: FLAMURA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Talismanul toreadorului: LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,45 ; 
19,45, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15 ; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• 101 dalmațieni — 9,15; 11; 12,45 ; 
14,30; 16,15; Am întllnit țigani fericiți
— 18; 20 : DOINA.
• Pe aripile vîntulul: GRTVIȚA — 9; 
14; 18,15.
• Fantoma lui Barbă neagră: EFO
RIE — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Superman: LIRA — 15,30; 19, FLO- 
REASCA — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45, 
ARTA — 9; 12; 16; 19.
• Jandarmul șl extratereștrii: FE
RENTARI — 10,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• îmi sare țandăra: COTROCENI: 
15; 17,30; 20.
• Omul și fiara: PACEA — 10;30 ; 
15,30; 18,30.
• Sacrificiul din dragoste: VOLGA
— 9; 12; 16; 19, POPULAR — 11,1» ; 
14,15; 17; 19,45.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Ge
neroasa fundație — 10; Cavoul de 
familie — 15; O scrisoare pierdută — 
20; (sala Atelier): Fata din Andros 
— 10,30; Cartea lui Ioviță — 14,30; 
Elegie — 20.
• A.R.I.A. (la sala Teatrului „Ion 
Creangă"): Spectacol extraordinar de 

goane la care avea să fie supus, ală
turi de alți militanți ai partidului, 
ai organizației revoluționare de tine
ret, de către , aparatul represiv bur
ghez. Din lipsă de probe concludente 
a fost eliberat, dar acest prim contact 
cu poliția l-a indirjit și mai mult, i-a 
întărit convingerea in justețea idea
lului pe care îl îmbrățișase cu entu-

45 de ani de la procesul 
tinerilor comuniști și 

antifasciști de la Brașov

ziasm și pentru care lupta cu atita 
dăruire.

După numai citeva luni, în iunie 
1934. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este din nou arestat — împreună cu 
alți uteciști, în vecinătatea Tribuna
lului militar din Craiova, unde se 
rejudeca procesul intentat conducă
torilor luptelor muncitorești din ia- 
nuarie-februarie 1933. Interogat de 
comisarul-șef în legătură cu scopul 
prezenței sale in localitate, tinărul 
comunist a răspuns, cu fermitatea 
care îl caracteriza, că a venit pen
tru a depune mărturie în favoarea 
celor acuzați, arătînd că „muncito
rimea se solidarizează cu ei“.

Infruntind curajos organele repre
sive, mereu drept în fața nedreptății, 
învățînd din cărți, ca și din cartea 
vie a luptei, tînărul militant comu
nist își urma cu nedezmințită cre
dință destinul revoluționar. Experien
ța pe care o dobindise in cadrul Co-

clntece șl dansuri americane, susți
nut de ansamblul THE BANEVOLKS 
(S.U.A.) — 20.
• Filarmonica „George Eneecu" 
(Ateneul Român); Concert educativ 
pentru elevi. Dirijor și comentator : 
Petru Andrlesei. Solist: Constantin 
Sandu — 11.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu): Voluptatea 
onoare! — 10; Mobilă și durere — 15; 
Menajeria de sticlă — 19,30; (sala 
Grădina Icoanei): Cum se numeau 
cei patru Beatles? — 10,30; Judecată 
în noapte — 19,30.
• Teatrul Mic: Evul mediu intîmplă- 
tor — 10; Maestrul și Margareta —
18,30.
• Teatrul Foarte Mic: Premiera — 
11; Necunoscuta și funcționarul — 20. 
O Teatrul de comedie: Concurs de 
frumusețe — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
Cinci romane de amor — 10; Jocul 
vieții și al morțli — 19,30; (sala Stu
dio) : Scoica de lemn — 15; 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic) : 
Măsură pentru măsură — 10; Ordi
natorul — 15; Jean, fiul lui Ion — 
19,30; (la Teatrul de vară Herăstrău): 
Hotel „Zodia gemenilor" — 20.
O , Teatrul „Constantin Tănase" (Sala 
Savoy): Dai un... Biban, dar face ! — 
11; Veselie la Tănase — 19,30; (sala 
Victoria): Belmondo al II-lea — 11 ; 
Idolul femeilor — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Jumăta
tea mea e întreagă — 10; Casa fe
meilor — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia Română" : 
Cînteee de tinerețe fără bătrinețe — 
19.
• Teatrul „Ion Creangă": Cine se 
teme de crocodil? — 10,30; Vremea 
dragostei — 17.
0 Teatrul „Țăndărică" : Aventurile 
lui Plum-Plum — 11 ; Jocuri de
poeți, jocuri de copii — 17.
• Circul București: Mondo circ — 
10; 16; 19,30.
• Studioul de teatru „Casandra" : 
Omul care aduce ploaia — 19,30.

expoziții 

mitetului Național Antifascist, calită
țile sale deosebite, ilustrate eu 
prilejul participării la numeroasele 
acțiuni revoluționare organizate de 
partidul comunist, au determinat în
vestirea sa, in toamna anului 1935, 
ca secretar al Comitetului regional 
Prahova al U.T.C.

în această calitate, a 4esfăȘurat 0 
asiduă activitate politică și organiza
torică pentru consolidarea regionalei 
Prahova a U.T.C.. pentru înființarea 
unor noi nuclee comuniste, pentru 
promovarea in rindul tinerei gene
rații a liniei politice antifasciste și 
patriotice a P.C.R. în timpul unei 
asemenea acțiuni a fost arestat, im- 
preună cu alți tovarăși de luptă, la 
începutul anului 1936. în comuna 
Ulmi din județul Dîmbovița.

După aproape 5 luni de cercetări, 
grupul de tineri comuniști și anti
fasciști a fost adus in fața Tribuna
lului militar al Consiliului de război 
al Corpului V Armată din Brașov, 
începea astfel un proces care a pus 
o dată mai mult in evidență înaltele 
trăsături morale ale celor implicați, 
tăria convingerilor lor comuniste, 
puterea de sacrificiu. Sub Îndruma
rea partidului și avindu-1 în frunte 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. cei 
21 de tineri au transformat procesul 
într-o tribună de luptă, de afirmare 
a ideilor comuniste și antifasciste, 
într-un act de acuzare a regimului 
burghezo-moșieresc. Prin acestea 
toate, procesul, de la a cărui desfășu
rare se vor împlini peste citeva zile 
45 de ani. s-a întipărit adine nu nu
mai în conștiința contemporanilor, 
ci și în filele istoriei, ca o mărturie 
vie a eroismului și maturității tine
retului revoluționar.

LA BAZNA

Cură balneară 
și vacanță agreabilă

Bazna este o stațiune situată 
între văile Tîrnavei Mari și Tirna- 
vei Mici. Medicii și organizatorii 
de turism o recomandă. Iată și de 
ce : factorii naturali de cură — 
izvoarele și sondele cu ape mine
rale, precum și nămolul din lacuri 
— au o deosebită valoare terapeu
tică ; se pot trata cu succes boli 
ale aparatului locomotor, afecțiuni 
neurologice periferice, ginecolo
gice, otorinolaringologice, precum 
și unele boli profesionale ; stațiu
nea dispune de instalații moderne 
de tratament și oferă condiții con
fortabile de cazare și masă, pre
cum și vile cu confort diferențiat, 
restaurant-pensiune, bufet ; oas
peții au la dispoziție multiple mij
loace de petrecere a timpului liber.

Stațiunea Bazna, așezată intr-o 
frumoasă pădure de conifere și 
foioase, oferă astfel oaspeților săi 
posibilitatea îmbinării unui sejur 
de tratament cu o vacanță plăcută, 
în aceste zile, agențiile și filialele 
Oficiilor județene de turism și cele 
ale I.T.H.R. București oferă bilete 
pentru cură balneară, precum și 
orice informații suplimentare.

Riscurile banalei faringite
In ultimii ani, în foarte multe tărl 

se constată o creștere a frecvenței 
reumatismului cardioarticular, boa
lă ce poate fi prevenită. Cercetări 
valoroase din acest punct de vedere 
s-au efectuat de specialiști din mu
nicipiul Timișoara și ale căror rezul
tate ne-au fost detaliate de prof. dr. 
Luca STANCIU, șeful policlinicii 
medicale a Institutului de medicină 
din Timișoara. V

— In prezent^ se știe că localiza
rea la nivelul căilor respiratorii su
perioare (faringe, amigdale, căi na
zale) a microbului denumit strepto
coc beta hemoliiic este cauza apari
ției reumatismului cardioarticular, 
denumit și reumatism articular acut. 
In general, problema cardiopatiilor 
reumatice se abordează în mai mică 
măsură, considerîndu-se că ele sînt 
mai puțin frecvente decit alte boli 
ale inimii, cum sînt cardiopatia is
chemică și hipertensiunea arterială. 
O interpretare evident eronată, pen
tru că datele statistice se referă la o 
patologie a vîrstei mijlocii, pe cînd 
reumatismul cardioarticular atacă 
organismele tinere, iar uneori boala 
se manifestă, prin urmările ei, abia 
la maturitate. In realitate, boala este 
cu mult mai răspindită decît se cre
de, deoarece ea există la persoane 
aparent sănătoase, dar purtătoare a 
unor germeni (mierobi) reumatogeni 
și se manifestă clinic, cu simptome 
mai severe, abia după ani și chiar 
zeci de ani de Ia afectarea căilor

Integrată de multă vre
me patrimoniului artistic 
național, pictura lui Iosif 
Iser iși are locul ei bine 
definit in istoria artei 
noastre, în muzeele și in 
numeroasele exegeze con
sacrate creației românești. 
Centenarul nașterii sale 
este încă un binevenit pri
lej de rememorare a unei 
prodigioase activități, de 
omagiere a unei persona
lități artistice care în 
contextul artei interbelice 
românești aducea o vi
ziune de netăgăduită ori
ginalitate.

Iser, au afirmat cerce
tătorii operei Jui, a avut 
— după Nicolae Grigores- 
cu — activitatea cea mai 
fecundă. O activitate care 
însumează, astăzi, 3 000 de 
picturi și guașe și 15 000 
lucrări de grafică. Răs- 
pindite în principalele 
muzee de artă alfe țării, 
în numeroase colecții de 
artă românești și străine, 
aceste lucrări sînt mărtu
rii asupra unei vieți e- 
xemplare consacrate în 
întregime preocupărilor 
artistice. Ele prilejuiesc 
cercetătorilor și admirato
rilor de azi ai operei a- 
cestui maestru al pic
turii românești, dinco
lo de descifrarea univer
sului tematic știut, dinco
lo de priveliștile și oame
nii Dobrogei. de peisaje
le din zona Argeșului sau 
din Spania, de numeroa
sele variante ale compo
zițiilor cu balerine, oda
lisce și arlechini. descope
rirea unor raporturi spe
cifice între motivele pic
turii și concepția sa ar
tistică.

încă din anii de 
început, din anii de pre
gătire în academiile miin- 
cheneze, natura lui des
chisă, intens receptivă la 
tot ceea ce oferea mai ca
racteristic mediul încon
jurător, l-a făcut să se în
drepte deopotrivă asupra 
picturii, dar și a desenu
lui satiric. Această acti
vitate de desenator sati
ric la reviste românești și 
străine alternează cu că
lătorii de studii în Ger
mania, Franța și Spania. 
Opera lui Iser, rod ăl u- 
nei sensibilități care im
plică un potențial drama
tic, ne apare azi în în
tregime închinată omului, 
năzuințelor lui. Este o o- 
peră din care lipsesc mu
tațiile spectaculoase, care 
încheagă statornic un u- 
nivers artistic perfect ar
ticulat pe planul expre
siei picturale, dar și o a- 
titudine afectivă față de 
mediul care-i era fami
liar, față de realitățile so
ciale cunoscute.

„Iser fuge de banal, nu 
din dorința de a epata

respiratorii superioare de către mi
crobul amintit. Acest lucru l-am pu
tut constata la persoane (cadre di
dactice și personal) care lucrează în 
colectivități cu asemenea risc reuma- 
togen crescut (in școli, internate, că
mine etc.).

— Împreună cu alți specialiști din 
învățămintul superior, cercetare și 
rețeaua sanitară ați participat la a 
însemnată acțiune de prevenire a 
reumatismului cardioarticular. Care 
a fost scopul acestei cercetări cu 
caracter aplicativ ?

— Institutul de medicină din Ti
mișoara, în cadrul unei acțiuni orga
nizate de Ministerul Sănătății în co
laborare cu Institutul de seruri și 
vaccinuri „Dr. I. Cantacuzino" din 
București și cu Centrul de igienă și 
sănătate publică din Timișoara, a 
participat la acțiunea (tip stație-pi- 
lot) pentru depistarea și prevenirea 
infecțiilor streptococice reumatoge- 
ne. Acțiunea s-a desfășurat într-o 
primă etapă, de 6 ani, pînă în anul 
1975 și pe baza rezultatelor obținute 
s-au continuat unele direcții de cer
cetare pînă în prezent.

în prima etapă de observații și in
vestigații pe circa 800 cazuri, pe baza 
măsurilor luate s-a putut diminua cu 
63 la sută numărul de infecții cu 
streptococ reumatogen, prin depista
rea cazurilor cu ajutorul unor probe 
și analize specifice (exudat faringian 
etc.) in diferite colectivități și admi
nistrarea tratamentului necesar.

prin extravaganțe, ci din
tr-o profundă necesitate 
sufletească : temperamen
tului său viguros nu-i 
convine platitudinea și 
dulcegăria, sub orice for
mă și sub orice lumină 
s-ar ascunde ea", scria in 
anii de început unul din
tre colegii săi de gene
rație, pictorul Nicolae To-

realitățile timpului său, 
vibrind intens la marile 
drame sociale ale epocii. 
Singeroasa represiune a 
răscoalelor țărănești, far
sa alegerilor de altădată, 
desenele cu caracter an
timonarhic, acelea ata- 
cînd parlamentarismul 
burghez au constituit ani 
de-a ilndul adevărate

nitza. Ca și Tonitza, Iser 
s-a angajat lucid, entu
ziast nu numai în abor
darea picturii, ci și în co
mentarea ei (a publicat 
sub pseudonimul Rem
brandt o serie de cronici 
în „Flacăra"), dar mai a- 
les într-o susținută acti
vitate desfășurată în do
meniul graficii militante. 
Caricaturile sale publica
te în ziarul „Adevărul" 
(unde a detinut rubrica 
intitulată „Chestia zilei"), 
la „Facla" lui N- D. Co
cea, la „Viața literară", 
„Rampa", „Cronica", „Sea
ra", „Convorbiri literare", 
la almanahurile ziarelor 
„Dimineața" și „Adevă
rul" au impus o conștiin
ță puternic ancorată în

pamflete cu un puternic 
ecou asupra opiniei pu
blice. „1907", „Vițelul de 
aur", „Aplicarea Constitu
ției", „Greva", „10 Mai — 
purpură și singe" sînt 
doar citeva din cele mai 
cunoscute creații care, 
timp de cîțiva ani, au în
soțit campaniile de pre
să susținute de N. D. Co
cea și Tudor Arghezi, 
alături de alți scriitori 
progresiști ai vremii. 
Noutatea mijloacelor sale 
de expresie, simplitatea și 
concizia lor, capacitatea 
de a exprima cu gravita
te ideile și aspectele so
ciale ale vremii l-au fă
cut dealtfel pe N. D. Co
cea să scrie : „Iser nu e 
caricaturist, în vechea și

— Ce concluzii practice s-au des
prins din cercetarea pilot la care ați 
participat ?

— Una din concluziile la care am 
ajuns, după o serie de studii și cer
cetări este, in primul rind, necesi
tatea depistării focarului de infecție 
streptococică și a persoanelor aparent 
sănătoase purtătoare de streptococ 
beta hemolitic. După depistare se 
impune imediat dispensarizarea și 
tratamentul profilactic primar și se
cundar. La cea mai mică suspiciune 
de puseu reumatismal (dureri sau 
inflamații ale articulațiilor mari : 
genuncni, coate, glezne), bolnavul 
trebuie să stea la pat pînă trec aces
te manifestări. în acest stadiu, ur- 
mînd tratamentul indicat, poate fi 
prevenită îmbolnăvirea inimii.

— In ce constă tratamentul și cit 
durează ?

— Se administrează penicilină 
moldamin retard (cu acțiune lentă), 
1—2 injecții (600 000 pînă Ia 1 200 000 
unități) pe sâptămînă, de la caz la 
caz, in funcție de recomandarea me
dicului. Tratamentul durează mai 
mulți ani și, concomitent, este nece
sară și o vitaminizare susținută pen
tru consolidarea organismului.

— Cum se manifestă la început 
boala, care sînt primele ei semne 1

Cel care a contractat microbul 
(streptococul beta hemolitic) de cele 

răsuflata accepție a cu- 
vintulul. El nu ride, ci 
arde cu fierul roșu sau 
cu sfircul biciului. Și cind 
mingile, degetele lui, rî- 
ciie hirtia și scurmă pînă 
la singe sufletul ome
nesc".

Ca și desenele în care, 
cu simpatie, a portretizat 
numeroși oameni simpli, 
portretele de țărani pe 
care le-a pictat incepind 
din 1913 în zonele Argeș, 
Cimpulung sau Iași sint 
figuri grave, monumenta
le, surprinse în atitudini 
meditative, abia schițind 
începuturi de gest. Alături 
de creația unui Șirato, 
Ressu, Ștefan Dimitrescu 
sau Tonitza, lucrările lui 
Iser inspirate de lumea 
satului aduc o nouă; o 
lucidă viziune asupra u- 
niversului rural.

„Estetica mea ? Incon
testabil, ea vine din Do- 
brogea, și din natură (n 
genere. Compoziția pei
sajului dobrogean e hai
na mea. Peisajul acela 
plat, jos, animat de per
sonajul masiv, atit de 
monumental al locului, a- 
pare mult mai bogat de
cît priveliștea cea mai lu
xuriantă din lume", afir
ma Iosif Iser. Intr-adevăr, 
întreaga sa creație stă sub 
semnul unor constante te
matice inspirate de pei
sajul, de imaginea locui
torilor Dobrogei. Fer
voarea cu care a revenit 
asupra acestor motive in
cepind din 1913, cind, mo
bilizat fiind, descoperă tă- 
rîmul solar al litoralului, 
și pină în ultimii ani ai 
vieții atestă faptul că bo
găția de forme, carnația 
culorii vii, dense, lumina 
puternică și învăluitoare 
de aici i-au influențai de
cisiv creația. I-au oferit 
sursa directă a unei e- 
moții lirice, pe care a 
distilat-o apoi, a reluat-o 
de nenumărate ori in li
niștea atelierului. Să ne 
gindim doar la monumen
tala compoziție „Familie 
de tătari" — una dintre 
piesele de valoare ale Ga
leriei naționale, la nu
meroasele peisaje care 
descoperă structurile as
pre ale litoralului dobro
gean, la atmosfera de 
calm recules ce însoțeș
te cunoscutele sale oda
lisce. Sînt lucrări care, a- 
semenea Întregii creații 
picturale a lui Iosif Iser, 
impresionează și astăzi 
printr-un simț pe care 
l-am numi clasic al e- 
chjlibrului, prin sonorita
tea, prin freamătul culo
rii, prin rigoarea liniei, 
printr-o cuceritoare sim
plitate.

Marina PREUTU

mai multe ori nici nu știe pentru că 
începutul este puțin zgomotos, une
ori nu apare nici măcar o faringită. 
Dar dacă aceste persoane sint exami
nate se constată că au o sensibilitate 
mai mare la rece, frig, umezeală, au 
gîtul roșu și fac mai des faringită, 
iar ca manifestări generale se con
stată o stare de oboseală și randa
ment scăzut.

Există un tablou clasic al reuma
tismului articular acut care nu poate 
fi trecut cu vederea. De obicei, pri
mele manifestări sint diferitele in
fecții ale căilor respiratorii superioa
re : faringite, amigdalite, rinite etc. 
După o perioadă de timp, după un 
puseu de faringită, de exemplu, bol
navul se plînge de dureri și infla
mații apărute la nivelul articulați
ilor mari : genunchi, coate, glezne. 
Durerea și inflamația se mută de la 
o articulație la alta și uneori chiar 
fără a fi tratată trece. Din acest 
motiv boala poate să nu fie luată in 
seamă. Alteori manifestările articu
lare lipsesc complet, dar copilul sau 
tînărul se simte obosit, este palid, 
transpiră și iși pierde capacitatea de 
efort fizic și intelectual, randamen
tul lui la învățătură scade. Copiii 
luați în evidență de medic și supuși 
investigațiilor nu vor mai ajunge 
cardiaci dacă vor fi tratați corect și 
la timp.

Convorbire consemnată da
Elena MANTU

ICine n-a citit sau n-a auzit de I 
povestea caprei cu trei iezi ? •

Iată însă că in ograda cetățea-

Inului Achim Luca din Alba Iu- 
lia, o vrednică urmașă a ero- | 
inei din povestea lui bădița 
Creangă a adus pe lume patru I

Iiezi. lntîmplare destul de rară.
De aceea s-a și dus repede ves- * * 
tea. Toată casa și ograda — .

• Oficiul de expoziții al C.C.E.S.
Sala Dalles: Expoziția de artă plas
tică „60 dă ani de la făurirea Parti
dului -Comunist Român"; sala Tea
trului Foarte Mic: Expoziția „Teatrul 
românesc azi — ipostaze ale vocației 
politice" ; sala Arghezl: Expoziție
foto-documentară UNESCO „Arte
le Americii Latine".
• Muzeul colecțiilor de artă: Expozi
ția municipală a artiștilor plastici a- 
matori.
• Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România: Micaela Eleutherl- 
ade, pictură.
• Galeria „Căminului artei" (par
ter) : Geza Aszalos, design.
• Galeria Sinteza: Doru Covrig, 
sculptură, Ștefan Iacobescu, grafică.
• Galeria Orizont; Maria Lăz&rescu, 
ceramică; (Atelier 35): Daniela Vă- 
leanu-Codița, pictură.
• Galeria Eforie; Tamara Isbășescu, 
pictură.
• Galeria „Cenaclu" : Ana Galici, 
grafică.
• Holul Universității cultural-științi- 
fice: Mihai Nistor, pictură.
• Galeria municipiului București : 
Expoziție omagială de grafică.
• Foaierul Teatrului de comedie: 
George Tzlpola, pictură.

! mulțumite : capra că-și vede I 
odraslele crescînd sănătoase și I 
voinice, gospodarul că n-a în- 
grijit-o degeaba, iar feciorul a- I

I cestuia, pentru că are în cei pa
tru iezi cucuieți tot atiția parte- ' 
neri de joacă, și încă tare zbur- ■

Idalnici. Dar și neascultători, ca I 
și cei din poveste. Dovadă că I 
nu au stat nici măcar o clipă 
cuminți în fața aparatului de I

I fotografiat.

și corespondenții „Scînteii".

Rubrică realizată de
Petre POPA

Meschinărie
 i

...Accidentul de circulație a avut loc pe 
9 februarie anul trecut.

Marin Virgil, fostul președinte al C.A.P. 
Sinești din județul Vîlcea, nu zăbovise la 
serviciu decît pină pe la 11 și jumătate. 
După care plecase la un consătean să-i re
pare o pompă și să-i „încerce"... vinul. Pină 
la urmă i-a încercat numai vinul. Pină 
spre după-amiază, cind avea o ședință la 
primărie. Ședință, la care n-a mai ajuns. 
Vinul bun, drumul cam lung, picioarele ca 
plumbul... Și oricum, s-o fi gîndit el, nu 
se făcea să-1 vadă lumea beat. Așa că se 
duce acasă. Dar nu se culcă. Ia mașina și 
pleacă după ale lui. Beat, cum era, acci
dentul a fost inevitabil. La un moment dat 
trebuia să ocolească un grup de oameni. 
N-a reușit. Frînează brusc. Mașina dera
pează și se răstoarnă... In accident își pierd 
viața doi copii, iar bunica lor este foarte 
grav rănită. „...După 220 zile de îngrijiri 
medicale — se va aprecia 
expertiză medico-legală — 
muncă va fi pierdută în 
parte".

Firește, la soluționarea 
procesului care a urmat, instanța de jude

in raportul de 
capacitatea de 
cea mai mare

laturii civile a

cata ii acordă victimei despăgubirile cuve
nite pe toată perioada de spitalizare, cu 
cheltuielile pentru insoțitor și medicamente, 
pensie ș.a.m.d.

Marin Virgil nu este însă de acord cu a- 
precierile instanței de fond și face recurs, 
confundind acest drept acordat de lege ori
cărui justițiabil cu o tirguială. „Motivați
ile" : la calcularea veniturilor victimei „in
stanța n-a luat in considerație duminicile, 
sărbătorile legale și religioase" ; „tot în 
cursul anului sint lunflfe de iarnă sau sint 
timpi morți pentru lucrările agricole, deci 
in aceste luni (victima, n.n.) nu produce ni
mic acasă, nici la C.A.P." ; „nu sint de 
acord cu sumele pretinse pentru însoțitor 
deoarece a fost adusă cu Salvarea și înso
țită de cadre medicale, deci nu era nevoie 
de însoțitor" ; „nu plătesc 200 lei ca ajutor 
de îngrijire pentru că din spital trebuia să 
î se fi dat drumul cînd s-a considerat Că 
poate să meargă singură" ș.a.m.d. Urmau 
alte și alte „argumente" la fel de negusto
rești, de meschine. O adevărată desfășurare 
a cinismului, a lipsei de scrupule și aro
ganței.

Desfășurare temperată 
prin hotărîrea instanței 
respins pretextele cinice 
bligîndu-1 la reparațiile 
toate daunele. In măsura în care mai erau 
reparabile...

Insă, definitiv, 
de recurs, care a 
și scandaloase, o- 
cuvenite pentru

O întîmplare 
deloc 

întâmplătoare

se îndreaptă spre oentru. La un

două virste, 
dreptul lui. 
nevoie de

nimic. Cred

...Bulevardul 1 Mai, ora 2 și jumătate 
noaptea. Taxiul 2-B-7785, condus de Costică 
Trușcă, 
moment dat, șoferul observă alergind pe 
mijlocul străzii un bărbat între 
îmbrăcat sumar. Oprește în

— Ce s-a întimplat ? Aveți 
ajutor ?

— Nu-mi mai aduc aminte 
că am fost jefuit.

Altceva n-a mai reușit să spună. Limba 
i se împleticea in gură și duhnea a bău
tură ca un butoi. Șoferul îl suie in mașină 
și il duce pină la circa de miliție, unde 
Demeter Dumitru dă următoarea decla
rație : „în ziua de 21 09 1980, in jurul ore
lor 18, am mers la restaurantul «Progresul» 
de pe B-dul 1 Mai. Aici am stat pînă la 
orele 21, unde am consumat 2 kg de ver
mut. Am fost servit de un ospătar cu nu
mele de Gioni. Nu am avut nici o discuție 
cu cineva din local. Nu mai rețin nimic din 
ceea ce s-a petrecut, iar în jurul orelor 2 

m-am trezit coborind dintr-un bloc, in că
mașă, fără pantaloni și pantofi".

Dimineața, investigația promptă a orga
nelor de miliție a limpezit o parte din 
petele întunecate de pe filmul pățaniilor lui 
Demeter.

...După-amiază fusese la maică-sa. de 
unde iși luase niște lucruri de îmbrăcă
minte : spălate și călcate. în drum spre 
casă se oprise și la restaurant. Să bea un 
șpriț. Dar și-a băut mințile. Pe la zece 
seara, adormise cu capul pe masă. Alături 
de el, la altă masă, se „cinsteau" alți trei 
bețivani. Unul din ei, Preda Ion, il cunoș
tea din vedere ; fuseseră colegi de servi
ciu. La un moment dat, Demeter s-a trezit 
— din somn, nu din beție — Și a Încercat 
să plece. Dar n-a apucat să ajungă pină in 
stația de tramvai. A căzut în mijlocul 
străzii. Preda il vede peste gardul grădinii, 
se duce la el să-l ridioe, îi ia geanta din 
mină și îl tirăște înapoi în restaurant. In 
drum ii ia și ceasul. Marinoea Gabriel, alt 
comesean „profesionist" — avea deja la 
activ citeva condamnări pentru furt și 
tîlhărie — „apreciază" geanta dintr-o 
vire și. împreună, decid să n-o mai 
după ei : o golesc numai. După care 
dus să se cinstească, in continuare, la 
taurantul „Grivita".

Ce s-a întimplat mai departe, pină la ora 
2 noaptea, cînd Demeter a fost găsit cum 
a fost găsit, în mijlocul bulevardului, nu 

pri- 
care 
s-au 
res-

s-a mai putut reconstitui. Memoria lui se 
dizolvase absolut total in alcool.

Chiar dacă ceilalți autori ai jafului și-au 
primit cuvenitele pedepse. învățătura de 
minte nu trebuie uitată nici de victimă. Și 
nici de alții, care, uitind șirul paharelor, 
uită de sine.

Din caietul 
grefierului

„Șus-numlta a bătut oile, 2 bucăți, pro
prietatea subsemnatului pină la desfigura
re completă în valoare de 1 200 lei".

(„Perlă" dintr-o depoziție ce ne-a 
fost comunicată de magistrat Ligia 
Rodica Badea de Ia Judecătoria 
CIuj-Napoca).

„Acolo, doctorul a coborît (din mașină 
n.n.), iar mie mi-a spus că vine cu injec
țiile. De atunci, tot aștept, dar el nu mai 
vine".

(Din dosarul nr. 2797/80, Judecăto
ria Timișoara).

Florin CIOBANESCU
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VIZITA OFICIAU DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII GHANA, DR. HILLA LIMANN 

Continuarea convorbirilor oficiale

ZIUA NAȚIONALĂ A ARGENTINEI

(Urmare din pag. I)
solidaritatea țărilor lor cu lupta po
poarelor Africii împotriva imperia
lismului, colonialismului, neocolonia- 
lismului, a oricăror forme de domi
nație și asuprire, pentru apărarea și 
consolidarea independenței naționale, 
pentru emancipare economică și so
cială, pentru a dispune de bogățiile 
naționale, de propria soartă. A fost 
reafirmată hotărirea României și 
Ghanei de a sprijini activ lupta po
porului din Namibia pentru dobin- 
direa independenței depline, de a 
milita susținut pentru lichidarea de
finitivă a politicii de discriminare 
rasială și apartheid în Africa de Sud.

S-a subliniat că problemele conti
nentului trebuie rezolvate de către 
africanii înșiși, fără amestec din afa
ră, evidențiindu-se necesitatea întă
ririi unității și solidarității statelor 
africane, a tuturor forțelor patriotice 
ÎH lupta comună pentru consolidarea 
independenței naționale, împotriva 
politicii de divizare și amestec, pre
cum și importanța deosebită a con
centrării eforturilor, pe plan național 
și regional, în vederea propășirii lor 
economice și sociale.

în ceea ce privește situația din Eu
ropa, s-a arătat că realizarea de pro
grese în domeniul securității pe con
tinentul european — unde se află cea 
mai mare concentrare de armamente 
și trupe militare — va influența po
zitiv climatul politic mondial, va 
avea consecințe favorabile pentru 
pacea și destinderea în întreaga 
lume. A fost reliefată. în acest sens, 
însemnătatea intensificării eforturi-

IN MIJLOCUL OAMENILOR MUNCII DE LA ÎNTREPRINDEREA „1 MAhPLOIEȘTI
Președintele Republicii Ghana, dr. 

Hilla Limann, împreună cu celelalte 
persoane oficiale ghaneze, a plecat, 
sîmbătă Ia amiază, într-o vizită în 
județele Prahova și Brașov.

Președintele ghanez este însoțit de 
tovarășii Petru Enache, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, general- 
locotenent Constantin Popa, locții
tor al șefului Marelui Stat Major, 
Constantin Herăscu, ambasadorul 
României în Ghana.

Vizita a oferit înalților oaspeți un 
prilej de a cunoaște nemijlocit unele 
realizări de seamă obținute de po
porul nostru în dezvoltarea multilate
rală a țării.

Primul obiectiv vizitat a fost 
cunoscuta întreprindere ploieșteană 
„1 Mai“, producătoare de utilaj pe
trolier, instalații necesare industriilor 
minieră, metalurgică, chimică și de 
mașini-unelte.

La intrarea în uzină, președintele 
Republicii Ghana este salutat cu 
căldură de președintele Consiliului 
popular județean Prahova, Ion Cîrcei, 
de membri ai conducerii uzinei și 
centralei de specialitate, de numeroși 
muncitori, tehnicieni și ingineri, care 
au făcut oaspetelui o caldă primire. 
Președintelui ghanez i-au fost înmî- 
nate flori.

în fața unor machete, directorul 
unității, ing. Stelian Teodorescu, a 
prezentat oaspeților profilul unității 
și.date semnificative privind dezvol
tarea actuală și de perspectivă a în
treprinderii. Se relevă gama largă de 
utilaje petroliere fabricate aici, care 
acoperă necesarul economiei noastre 
naționale, fiind, totodată, exportate în 
peste 30 de țări ale lumii, /inclusiv 
Ghana.

Sint vizitate apoi cîteva secții de 
bază ale unității, cu care prilej 
oaspeții manifestă viu interes față 
de organizarea procesului de pro
ducție, de nivelul tehnic de dezvol
tare a unității și cer explicații în le
gătură cu parametrii unor utilaje și 
procedeele tehnologice folosite de 
constructorii de mașini.

Gazdele au invitat pe președintele 
ghanez să asiste la o demonstrație de

tv 

ȘTIRI SPORTIVE

lor în vederea încheierii cu succes a 
reuniunii de la Madrid, astfel încit 
ea să ducă la înfăptuirea unitară a 
documentelor semnate la Helsinki, 
Ia dezvoltarea colaborării între țările 
continentului, la o înțelegere privind 
convocarea conferinței consacrate în
tăririi încrederii și dezarmării în Eu
ropa, la asigurarea continuității 
procesului inițiat de Conferința de 
Ia Helsinki. S-a subliniat necesitatea 
de a se face totul pentru oprirea 
amplasării și desfășurării de noi ra
chete nucleare pe continent, pentru 
trecerea la tratative concrete în acest 
scop.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Hilla Limann au apreciat că în mo
mentul de față problema crucială 
este încetarea cursei înarmărilor, în
deosebi a înarmărilor nucleare, re- 
levind că trebuie făcut totul pentru 
dezarmare, pentru făurirea unei lumi 
fără arme și fără războaie, pentru ca 
uriașele mijloace ce se cheltuiesc 
pentru înarmări să fie puse exclusiv 
în slujba oamenilor, a popoarelor, a 
bunăstării și libertății lor.

în cursul convorbirilor s-a consi
derat că actuala situație internațio
nală reclamă în mod imperios spo
rirea eforturilor pentru lichidarea 
subdezvoltării, a marilor decalaje 
dintre țările sărace și țările bogate, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, care să 
asigure dezvoltarea mai rapidă a ță
rilor rămase în urmă, să înlesnească 
accesul tuturor statelor la cuceririle 
civilizației moderne și, totodată, să 
deschidă perspectiva progresului, sta- 

ridicare a unei instalații de foraj 
„F-320“, operație ce se realizează cu 
forța propriilor motoare în circa 3 
minute. Se subliniază că unele insta
lații de acest fel au fost premiate cu 
medalia de aur la numeroase compe
tiții internaționale.

în încheierea vizitei, președintele 
Hilla Limann a consemnat în cartea 
de onoare a întreprinderii aprecieri
le sale deosebite la adresa realizări
lor acestei unități reprezentative a 
industriei noastre constructoare de 
mașini.

Mulțumind pentru primirea făcută 
de colectivul uzinei, președintele gha
nez a transmis felicitări călduroase 
colectivului de muncitori, tehnicieni 
și Ingineri pentru realizările dobîn- 
dite, le-a urat noi succese în activi
tatea viitoare, și-a exprimat dorința 
de a importa în Ghana noi instalații 
românești de foraj.

Primirea șefilor misiunilor diplomatice
în cursul zilei de sîmbătă, pre

ședintele Republicii Ghana, dr. Hilla 
Limann a primit, la Palatul Victo
riei, pe șefii misiunilor diplomatice și 
reprezentanții unor organizații inter
naționale acreditați in țara noastră, 
cu care s-a întreținut într-o atmosfe
ră cordială.

Depunerea unei
în cursul dimineții de sîmbătă, 

președintele Republicii Ghana, dr. 
Hilla Limann, a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Nicolae Ga- 
nea, prim-vicepreședinte al Comite
tului Executiv al Consiliului Popu
lar al municipiului București, gene- 
ral-locotenent Constantin Popa, loc
țiitor al șefului Marelui Stat Major, 
Constantin Herăscu, ambasadorul 
României în Ghana, generali și ofi-

Lunl, 25 mai 1981
PROGRAMELE 1 ȘI 2

In jurul orei 10,30 — transmisiu
ne directă de la Palatul Consiliu
lui de Stat: solemnitatea semnării 
documentelor oficiale romăno- 
ghaneze

In jurul orei 11,30 — transmisiu
ne directă de la Aeroportul oto- 
peni: ceremonia plecării președin
telui Republicii Ghana, dr. Hilla 
Limann, care, la invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
a făcut o vizită oficială de priete
nie in țara noastră.
PROGRAMUL 1

15.30 Emisiune în limba maghiară
18 20 Imagini din Iordania
18,50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19,45 Sub semnul prieteniei frățești. 

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Republica Socia
listă Cehoslovacă

20.15 Mîndre flamuri — program de 
cîntece șl versuri

20.30 Roman-foileton: „Karl Marx — 
anii tinereții" — episodul 2

21,35 Orizont tehnlco-științiflc
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Album coral
16.15 Artă și industrie — reportaj 
16,40 Portretul unui virtuoz al clarine

tului : Aurelian Octav Popa.
17,20 Film artistic: „Cel patru mușche

tari" (reluare)
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19.45 Sub semnul prieteniei frățești. 

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Republica Socia
listă Cehoslovacă.

20.15 Ora tineretului (reluare)
20.45 Mozaic — selecțlunl
22.15 Telejurnal

Următoarea etapă, a 29-a, va avea 
loc miercuri, 27 mai.

• Prima zi a concursului republi
can de primăvară al atleților seniori, 
care a început ieri, pe stadionul Re
publicii din Capitală, a fost marcată 
de o excepțională performanță a 
sportivei Anișoara Cușmir, care a 
realizat, în proba de săritură în lun
gime, un nou record național, cu re
zultatul de 6,91 m. Vechiul record 
(6,82 m), care la vremea sa a fost și 
recordul mondial al probei, aparținea, 
din anul 1968, campioanei olimpice 
Viorica Viscopoleanu.

Alte rezultate : înălțime bărbați : 
Adrian Proteasa — 2,24 m ; 110 m 
garduri : Ion Oltean — 14”46/100 ; să
ritura cu prăjina : Nichifor Ligor — 
5,00 m ; 100 m plat fete : Dorina 
Ciolan — 12”05/100. 

bilității economice și politice mon
diale, realizării unor relații de echi
tate și egalitate intre toate statele 
lumii.

Cei doi președinți au arătat că ma
rile probleme cu care este confrun
tată omenirea nu pot fi soluționate 
decit prin participarea egală a tu
turor țărilor, subliniind rolul tot mai 
activ pe care trebuie să-1 joace pe 
arena internațională statele în curs 
de dezvoltare, țările nealiniate, în 
general țările mici și mijlocii. în 
acest context, au fost relevate rolul și 
importanța deosebită a mișcării ță
rilor nealiniate în lupta pentru pro
movarea unei politici de independen
ță, dezarmare, colaborare și pace, 
împotriva oricăror forme de domina
ție, asuprire și exploatare. A fost, de 
asemenea, subliniată necesitatea 
creșterii rolului O.N.U. și al altor or
ganisme ale sale în viața internațio
nală. in soluționarea constructivă, cu 
participarea tuturor statelor, a mari
lor probleme ce confruntă lumea 
contemporană.

Apreciind buna conlucrare a Româ
niei și Ghanei pe arena internațio
nală, președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hilla Limann au exprimat hotă
rirea celor două țări de a-și aduce, 
în continuare, contribuția la crearea 
Unui climat de pace, destindere, 
securitate, colaborare și înțelegere în 
Europa. în Africa și în întreaga 
lume, la înfăptuirea năzuințelor de 
libertate, independență și progres ale 
tuturor națiunilor.

Convorbirile au decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie, de stimă 
și înțelegere reciprocă.

După vizitarea uzinei „1 Mai“, pre
ședintele ghanez și persoanele oficia
le care il însoțesc au plecat pe Valea 
Prahovei spre Predeal.

Străbătînd pitoreasca vale a Praho
vei, oaspeții au avut prilejul să ad
mire frumusețile naturale ale aces
tei zone, precum și stațiunile de 
odihnă unde-și petrec vacanța în a- 
ceste zile mii de turiști români și 
străini.

Pe traseul străbătut prin orașul 
Ploiești, prin așezările situate de-a 
lungul văii Prahovei, numeroși cetă
țeni au salutat cu căldură pe înaltul 
oaspete.

La sosirea la Predeal, un salut de 
bun venit pe meleagurile brașovene 
a fost adresat președintelui Republi
cii Ghana de Gheorghe Dumitrache, 
președintele Consiliului popular al 
județului Brașov.

La primire a fost de față Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Au participat 
persoanele oficiale ghaneze care-1 
însoțesc pe președintele dr. Hilla 
Limann în vizita oficială ce o efec
tuează în țara noastră.

coroane de flori
țeri ai forțelor noastre armate, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte oficialitățile ghaneze 
care îl însoțesc pe înaltul oaspete în 
vizita sa in țara noastră.

O gardă militară aliniată pe pla
toul din fața monumentului a pre
zentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Ghana.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de reculege
re. A fost vizitată apoi rotonda mo
numentului.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 mai. in țară: Vreme în gene
ral caldă. Cerul va fi variabil. Izolat 
vor cădea averse de ploaie, îndeosebi 
în regiunile din nordul țării. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 6 șl 16 grade, cele maxi
me între 18 șl 28 de grade, local mai 
ridicate. Izolat, grindină. In București: 
Vreme în general caldă. Cerul va fi 
variabil, favorabil ploii de scurtă du
rată. Vîntul va sufla moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
10 și 13 grade, cele maxime între 23 și 
26 de grade. (Margareta Struțu, me
teorolog de serviciu).
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ROMÂNIA, PREZENTA ACTIVA IN CERCHAREA ȘTIINȚIFICĂ A SPAȚIULUI MIC
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SUDAN: ZIUA REVOLUȚIEI

(Urmare din pag. I)
că din perioada 1529—1569, datorită 
lui Conrad Haas — pionier al tehnicii 
rachetelor, care a trăit în părțile 
Sibiului, — datează cea mai veche 
scriere cunoscută la data actuală, cu 
privire la conceperea și construirea 
de rachete în trepte, dotarea acestora 
cu dispozitive de comandă și chiar 
utilizarea lor ca mijloc de transport 
aerospațial.

Un moment crucial în dezvoltarea 
activităților aerospațiale în țara noas
tră îl constituie anul 1968, cînd, 
din inițiativa secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au luat ființă Centrul 
Național al Industriei Aeronautice 
Române și principalul Institut de 
cercetare și inginerie tehnologică de 
profil, actualul INCREST (Institutul 
Național pentru Creație Științifică 
și Tehnică). în cadrul secțiilor și 
laboratoarelor institutului se efec
tuează cercetări teoretice și experi
mentale de aerodinamică, mecanica 
zborului, elasticitate și rezistența 
materialelor, structuri aerospațiale, 
vibrații și aeroelasticitate, comenzi 
și acționări mecanico-hidraulice, in
stalații și aparatură de bord etc. ; 
totodată, se concep și se proiectează 
aparatele de zbor care se construiesc 
în uzinele Centrului Național al In
dustriei Aeronautice Române.

In cadrul Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie a fost în
ființată, tot în anul 1968, Comisia 
română pentru activități spațiale, 
care a polarizat eforturile pentru im
plementarea în economia națională a 
noilor tehnici spațiale, angrenînd, 
totodată, oamenii de știință din țara 
noastră la eforturile desfășurate pe 
plan mondial pentru cunoașterea de 
noi aspecte ale Universului, pentru 
studierea multilaterală a biosferei, a

A apărut în broșură:

NICOLAE CEAUȘESCU
60 de ani de slujire devotată a po

porului, de luptă pentru dreptate socială 
și libertate națională, pentru construirea 
socialismului și ridicarea bunăstării mase
lor, pentru independența patriei, colaborare 
internațională și pace

Expunere la adunarea festivă din Capi
tală consacrată aniversării a 60 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Român

Editura politică
------------------------------- ./ --------------------------------

Plecarea delegației Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze

Excelenței Sale Domnului general-locotenent (r) 
ROBERTO EDUARDO VIOLA

Președintele Națiunii Argentiniene
Aniversarea Zilei Naționale a Republicii Argentina constituie un plăcut 

prilej de a vă adresa din partea poporului român și a mea personal calde 
felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, 
pentru progresul și prosperitatea continuă a poporului prieten argentinian.

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a Repu
blicii Populare Chineze, condusă de 
tovarășul Yang Sangkun, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, vicepreședinte și 
secretar general al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale, care, 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
a făcut o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Luo Qingchang, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, secretar general 
adjunct al Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale, Ou Tangliang, 
membru al Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale, șef adjunct al 
Secției de relații externe a C.C. al 
P.C. Chinez, Wang Shouguan, Piao

Cronica
Tovarășul Ion Coman, membru al 

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația Procuraturii Re
publicii Democrate Germane, condu
să de procurorul general dr. Josef 
Streit, care a efectuat o vizită ofi
cială- de schimb de experiență în țara 
noastră. A participat Nicolae Po- 
povici, procurorul general al Repu
blicii Socialiste România. A fost de 
față dr. Siegfried Bock, ambasadorul 
R. D. Germane la București.

Cu acest prilej, au fost relevate 
bunele relații de prietenie și colabo
rare existente între țările și po
poarele noastre, subliniindu-se con
tribuția pe care o pot aduce vizitele 
reciproce la dezvoltarea și întărirea 
acestora.

REUNIUNEA COMITETULUI
La Academia de științe sociale și 

politice s-a desfășurat, în ziua de 
23 mai a.c., reuniunea Comitetului 
național de filozofie, la care au parti
cipat și alte cadre de bază ale cer
cetării filozofice din țara noastră.

Cu acest prilej, au fost analizate 
concluziile ce se desprind pentru cer
cetarea filozofică din expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, la cea de-a 60-a 
aniversare a făuririi Partidului Co
munist Român, stadiul realizării lu
crărilor fundamentale din domeniul 
filozofiei, precum și măsurile ce se 
impun pentru mai buna organizare 
a activității în vederea înfăptuirii 
sarcinilor ce revin filozofilor din pla
nul prioritar de cercetare pentru pe
rioada ; următoare, adoptat pe baza 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

La ședință participat tovarășul 
Hie Rădulescu, secretar al C.C. al 
P.C.R. ’

Participanții la reuniune au adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o telegramă în 
care se spune, între altele :

Rapoartele prezentate și dezbaterile 
din cadrul reuniunii noastre au evi
dențiat faptul că cercetarea științifi
că desfășurată în ultimul deceniu și 
jumătate de cercetătorii și cadrele 
didactice din domeniul filozofiei a 
fost puternic stimulată de prodigioa
sa și neobosita dumneavoastră acti- 

scoarței Pămîntului, precum și pen
tru aprofundarea cercetării cosmosu
lui, a proceselor extraterestre, a com
portării ființei umane în spațiul ex
traterestru. O serie de aplicații no
tabile s-au obținut, de pildă, în do
meniul telecomunicațiilor, în prezent 
putîndu-se realiza legături directe 
practic cu toate regiunile globului ; 
de asemenea, meteorologii români 
folosesc curent datele furnizate de 
sateliți specializați pentru elaborarea 
prognozelor meteorologice.

Alături de alte țări socialiste, țara 
noastră a răspuns favorabil la propu
nerea lansată de Uniunea Sovietică 
privind inițierea unei colaborări în 
domeniul cercetării și folosirii spațiu
lui extraatmosferic în scopuri pașni
ce, ținînd seama de posibilitățile și 
interesele tehnico-științifice ale dife
ritelor țări. încă de la începuturile 
colaborării țărilor socialiste la pro
gramul Intercosmos, institutele de 
cercetare științifică din România au 
participat activ la pregătirea de ex
perimente și realizarea unor aparate 
de mare complexitate tehnică, pen
tru sateliții și rachetele geofizice de 
foarte mare altitudine, destinate stu
dierii Cosmosului și atmosferei înal
te a Pămîntului. Astfel, magneto- 
metrele, spectrometrele, dispozitivele 
de etalonare a spectrometrelor în 
timpul zborului satelitului și dispozi
tivele de detectare a radiațiilor de 
tranziție din Cosmos au furnizat date 
deosebit de prețioase pentru o mai 
bună cunoaștere a compoziției chi
mice a atmosferei înalte, a interac- 
ției radiației cosmice cu materia nu
cleară, a variației cîmpului magnetic 
terestru, a fizicii particulelor elemen
tare etc. Contribuții deosebite au 
adus specialiștii români prin partici
parea la experimentele de medicină 
pe biosateliții lansați în cadrul pro
gramului sovietic.

Pentru zborul cosmic româno-so-
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Weixun și Cui Jijun, deputați ai 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, Emilia Sonea, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., și 
Virgil Teodorescu, membru al Comi
siei Centrale de Revizie a P.C.R., 
vicepreședinți ai M.A.N., deputați, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Chen Shuliang, 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

zilei
în cadrul vizitei în țara noastră, 

delegația germană a avut convorbiri 
la Procuratura Republicii Socialiste 
România, .precum și întrevederi la 
Ministerul Justiției, Tribunalul Su
prem și Ministerul de Interne. Oas
peții au vizitat obiective cultural- 
istorice din municipiul București și 
județul Suceava.

★
Delegația de tineret din Republica 

Zimbabwe, condusă de Ernest Ka- 
dungure, ministrul tineretului, spor
turilor și recreării, care efectuează o 
vizită in țara noastră, a avut convor
biri la C.C. al U.T.C. Cu acest pri
lej, s-a făcut un schimb de păreri 
cu privire la preocupările actuale 
ale tinerei generații din cele două 
țări.

(Agerpres)

în fiecare an, Ia 25 
mai, poporul argenti
nian sărbătorește Ziua 
națională, cinstind e- 
venimentele din 1810, 
cind la Buenos Aires 
s-a format guvernul 
provizoriu al provin
ciei La Plata, moment 
de seamă in lupta 
pentru ' eliberare de 
sub dominația colo
nială. în 1816, Con
gresul de la Tucumăn 
declara independente 
„Provinciile Unite din 
La Plata", iar zece 
ani mai tîrziu noul 
stat constituit își lua 
numele de Republica 
Federală Argentina.

Argentina, țară cu 
bogate resurse natu
rale, se plasează astăzi 
printre statele ce au 
obținut remarcabile 
progrese în dezvolta
rea economiei, în edi
ficarea unei industrii 
diversificate, fiind, tot
odată, ca urmare a 
fertilității deosebite a 
solului, una dintre 
cele mai mari produ
cătoare mondiale de 
alimente (cereale, car
ne, zahăr, fructe etc.). 
Cerințele industriali
zării, ca și procesul 
susținut de moderni
zare a structurilor 
agrozootehnice au im
pus elaborarea unui

program național pen
tru asigurarea nece
sarului de energie 
prin valorificarea ma
rilor zăcăminte petro
lifere ale platformei 
continentale, a imen
sului potențial hidro
energetic al țării, cit 
și prin folosirea ener
giei nucleare. Con
form cu acest pro
gram, patru noi cen
trale atomoelectrice 
vor intra în funcțiune 
in prima parte a ac
tualului deceniu.

Poporul român ur
mărește cu viu interes 
și simpatie eforturile 
de dezvoltare rapidă 
ale națiunii argenti
niene. Tradiționalele 
legături de priete
nie româno-argenti- 
niene, bazate pe afi
nitățile de cultură la
tină, beneficiază de' 
un cadru favorabil 
pentru o dezvoltare 
continuă pe multiple 
planuri. în acest sens 
au fost convenite, in
clusiv cu prilejul re
centei vizite in Argen
tina a ministrului ro
mân al afacerilor ex
terne, măsuri menite 
să ducă Ia amplifica
rea și diversificarea, 
pe o bază durabilă și 
echilibrată, a schim
burilor comerciale, la

realizarea unor pro
iecte de cooperare ro- 
mâno-argentiniană in 
diferite domenii : mi
nerit, construcții de 
mașini, petrolier. Chi
mie, agrozootehnic 
etc. In același con
text se înscriu, intre 
altele, și hotărîrile 
privind crearea Ca
merei de comerț ro- 
mâno-argentiniene.

Un rol deosebit de 
important in dezvol
tarea bunelor rela
ții româno-argentinie- 
ne l-a avut vizita 
efectuată în Argenti
na de președintele 
Nicolae Ceaușescu. 
Așa cum s-a arătat 
cu prilejul schimbu
lui de mesaje de la 
începutul acestei luni 
intre președintele
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Roberto 
Eduardo Viola — exis
tă hotărirea comună 
de a se continua in- 
tîlnirile la nivel pre
zidențial, de a se lărgi 
contactele la toate ni
velurile, pentru con
solidarea și impulsio
narea continuă a co
laborării dintre cele 
două țări și popoare, 
în interesul reciproc, 
al înțelegerii și păcii 
în lume.

ZIUA NAȚIONALĂ A IORDANIEI

NAȚIONAL DE FILOZOFIE
vitate, de contribuția de înaltă va
loare pe care o aduceți în perma
nență la teoria și practica revolu
ționară.

în recenta dumneavoastră expune
re la cea de-a 60-a aniversare a fău
ririi partidului vedem un document 
de o excepțională însemnătate pen
tru frontul nostru ideologic, care dă 
un puternic impuls gîndirii vii, în
drăznețe și creatoare în studierea și 
interpretarea proceselor istorice, a 
fenomenelor social-economice con
temporane, a manifestărilor ideologi
ce din lumea de azi.

în întreaga noastră activitate de 
cercetare științifică și din invățămint, 
înțelegem să acționăm ferm, în spi
ritul gîndirii dumneavoastră înnoi
toare, al dialecticii revoluționare, care 
cere continua dezvoltare a concepției 
noastre despre lume, în concordanță 
cu noile realități economico-sociale, 
cu noile cuceriri ale științei și cu
noașterii umane.

Conștienți de sarcinile importante 
ce revin științelor sociale și politice 
din țara noastră, avind în persoana 
și activitatea dumneavoastră un mi
nunat și însuflețitor exemplu, lucră
torii din domeniul filozofiei vor 
face totul pentru a adinei cunoaște
rea realităților contemporane, a noi
lor realizări științei și gîndirii 
umane, pentru a spori aportul la 
opera nobilă de modelare a omului 
nou, cu o conștiință înaintată, la e- 
dificarea civilizației socialiste și co
muniste i în patria noastră.

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

A 35-a aniversare a proclamării independenței Regatului Hașemit al Ior
daniei — Ziua națională a țării dumneavoastră — imi oferă deosebita plă
cere de a vă adresa, in numele poporului român și al meu personal, calde 
felicitări, sincere urări de sănătate și fericire personală, de pace și prospe
ritate poporului iordanian prieten.

îmi exprim deplina convingere că raporturile de strînsă prietenie și 
fructuoasă cooperare existente intre Republica Socialistă România și Regatul 
Hașemit al Iordaniei vor continua să se dezvolte tot mai mult, atît pe plan 
bilateral, cit și in viața internațională, in spiritul convorbirilor avute și al 
ințelegerilor convenite cu ocazia intilnirilor noastre de la București și Amman, 
în interesul reciproc al popoarelor român și iordanian, al cauzei generale 
a păcii, destinderii, dezvoltării independente, progresului și cooperării în 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 

nistru al guvernului, a trimis dom
nului Mudar Badran, prim-ministru 
și ministrul apărării al Guvernului 
Regatului Hașemit al Iordaniei, cu 
prilejul aniversării Zilei naționale a 
acestei țări, o telegramă prin care

adresează cordiale felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală. în telegramă se ex
primă convingerea că extinderea și 
intensificarea conlucrării rodnice 
dintre guvernele român și iordanian 
servește pe deplin intereselor celor 
două țări.

Ammanul este unul 
dintre cele mai vechi 
orașe nu numai ale 
Iordaniei, ci și ale lu
mii, avind o existență 
de peste trei milenii, 
— dar renașterea și 
dezvoltarea sa sint in
disolubil legate de ul
timele decenii, și anu
me de perioada care a 
urmat proclamării in
dependenței țării (25 
mai 1946). Dacă acum 
35 de ani capitala ior
daniană era doar o 
mică așezare, cu nu
mai 30 000 de locuitori, 
astăzi ea se înfățișează 
privirilor ca un oraș 
modern, cu clădiri im
punătoare și străzi 
largi, a cărui popu
lație a depășit 800 000 
de oameni. Schim
bări importante au 
înregistrat și cele
lalte localități. în con
textul general al dez
voltării economiei, a

cunoscut o creștere 
marcantă industria ex
tractivă (anul trecut 
producția de fosfați s-a 
ridicat la aproape 4 
milioane tone) și au 
fost extinse considera
bil suprafețele irigate.

Poporul român, nu
trind sentimente de 
caldă prietenie față de 
popoarele arabe, ur
mărește cu viu interes 
realizările obținute de 
poporul iordanian pe 
calea dezvoltării eco
nomice și sociale. în
tre Republica Socialis
tă România și Regatul 
Hașemit al Iordaniei 
s-au statornicit relații 
de prietenie și colabo
rare, care cunosc o 
continuă dezvoltare. O 
contribuție hotărîtoare 
în acest sens au a- 
dus întîlnirile dintre 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele 
Hussein, care, prin a-

cordurile și înțelegeri
le convenite, au dat 
un puternic impuls 
conlucrării româno— 
iordaniene pe cele mal 
diverse planuri. în a- 
cest cadru, se cuvine 
relevat că volumul 
schimburilor economi
ce s-a dublat în ulti
mii cinci ani ; s-au 
realizat sau sint în 
curs de realizare un 
șir de acțiuni de coo
perare în diferite do
menii de interes co
mun.

Desfășurîndu-se sub 
semnul stimei și prie
teniei, în spiritul de
plinei egalități in drep
turi și avantajului re
ciproc. conlucrarea ro
mâno—iordaniană ser
vește intereselor celor 
două țări și popoare, 
constituind, totodată, o 
contribuție la cauza 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

vietic, recent încheiat cu succes, cer
cetătorii din țara noastră, din cele 
mai diverse domenii, au conceput și 
realizat aparate inedite și au inițiat 
noi experimente științifice și tehno
logice, care s-au efectuat la bordul 
stației. De pildă, în cadrul temei 
„Astro", aparatura executată de spe
cialiștii români se constituie ca o 
performanță tehnică de nivel mon
dial, în care gradul înalt de miniatu
rizare și consumul redus de energie 
constituie elemente deosebit de sem
nificative. Un alt experiment, din 
domeniul chimiei și fizicii, și-a pro
pus, pentru prima dată în istoria ex
perimentelor cosmice, să folosească 
efectul de capilaritate pentru obține
rea unor monocristale pentru apara
tură de înaltă performanță, inclusiv 
pentru realizarea de baterii solare. La 
fel, experimentele din domeniul me
dicinii și biologiei au vizat obținerea 
unor date noi în mecanismul de 
adaptare a. organismului uman la 
condițiile zborului cosmic.

Toate acestea constituie o încunu
nare a eforturilor specialiștilor 
români și sovietici pentru mai buna 
cunoaștere a spațiului cosmic și a fo
losirii sale în scopuri pașnice.

Pe baza Programului-directivă de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și de introducere a progre
sului tehnic, aprobat de Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân, care prevede ca cercetarea ști
ințifică din România să participe tot 
mai activ la eforturile desfășurate pe 
plan mondial pentru investigarea 
Universului și folosirea în scopuri 
pașnice a spațiului extraatmosferic, 
cercetătorii din domeniul științelor 
spațiale vor depune eforturi susținute 
în scopul amplificării substanțiale a 
beneficiilor ce pot fi obținute prin 
valorificarea largă în economie și 
viața socială a tehnicilor și tehnolo
giilor spațiale.

Excelenței Sale
Domnului GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan
Aniversarea Zilei Revoluției, ziua națională a Republicii Democratice 

Sudan, îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cordiale felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate 
poporului sudanez prieten.

Sint pe deplin încredințat că raporturile de colaborare rodnică dintre 
țările noastre se vor aprofunda tot mai mult, în interesul popoarelor român 
și sudanez, al politicii de pace, independență națională, destindere și 
securitate internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
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Denumit, simbolic, 
și țară a „aurului alb" 
— pentru faptul că 
realizează circa 30 la 
sută din producția 
mondială de bumbac — 
Sudanul își propune 
să extindă această 
prețioasă cultură, cu 
principală pondere în 
exporturile sale, con
comitent cu lărgirea 
sectorului industrial, 
cu diversificarea și 
modernizarea agricul
turii. Aceste proiecte 
se înscriu in vastul 
program adoptat de 
autoritățile de la 
Khartum in vederea 
progresului întregii e- 
conomii naționale, pro
iecte constructive e- 
laborate după actul 
revoluționar de la 25 
mai 1969, cînd puterea 
a fost preluată de 
Consiliul Revoluției, 
în frunte cu președin
tele Gaafar Moham
med El Nimeiri.

Principalele coordo

nate ale planurilor de 
dezvoltare a agricul
turii, sector ce cuprin
de 80 la sută din for
ța de muncă activă a 
Sudanului, prevăd mă
suri concrete de spo
rire a suprafețelor iri
gate, de modernizare 
a culturilor, concomi
tent cu valorificarea 
superioară a resurse
lor naturale, prin crea
rea unor industrii pro
prii — chimică, meta
lurgică, textilă, meca
nică, electrotehnică.

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
extindere a conlucră
rii cu tinerele state a- 
fricane, cu toate țări
le in curs de dezvol
tare. România socia
listă promovează re
lații de prietenie și 
colaborare cu Republi
ca Democratică Su
dan, o contribuție 
hotărîtoare la dez
voltarea acestor legă

turi aducînd întîlnirile 
Și convorbirile dintre 
președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar 
Mohammed El Ni
meiri. Dind glas voin
ței celor două po
poare de a conferi noi 
dimensiuni acestor re
lații, pe temelia trai
nică a deplinei ega
lități in drepturi și a- 
vantajului reciproc, 
înțelegerile realizate 
cu prilejul intilnirilor 
la nivel înalt au des
chis rodnice perspec
tive cooperării româ- 
no-sudaneze in diver
se domenii de activi
tate. Măsurile concre
te stabilite in acest 
sens conturează un 
amplu program menit 
să situeze conlucrarea 
dintre cele două țări 
pe o linie mereu as
cendentă, în interesul 
ambelor popoare, al 
cauzei progresului, 
făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte.

PROGRAMUL 1
8.30 Tot înainte!
9,15 Film serial pentru eopU
9,40 Omul și sănătatea

10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii. Melosul popu

lar românesc în creația lui Geor
ge Enescu- (I)

12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15.25 Ritmuri argentiniena
15.45 Șah
16,00 Telesport.
17,00 Ecranizări după opere literare ro

mânești: „Ciulinii Bărăganului" — 
după Panait Istrati.

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 „Cîntarea României". De pe ma

rea scenă a țării, pe micul ecran: 
județul Sibiu

81,00 Film artistic: „Cei patru mușche
tari “. Premieră TV. Coproducție 
Anglia — S.U.A. — Franța

12.30 Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 2

11,00—13,00 Teleșcoală
13,00 Concert educativ. Analele stagiunii 

1980—1981. Pagini concertante : 
Paul Constantinescu și Serghel 
Rahmanlnov

14,00 Reportaj TV
14,20 Din muzica și dansurile popoare- 

lor
15,05 Desene animate
15.30 Teatru TV : „Vulpea șl strugurii" 

de G. Flquelredo
17,00 Serata muzicală TV. Idealurile 

simfoniilor lui Beethoven (II)
19,00 Telejurnal
19,25 Telerama
20,00 Serata muzicală TV (continuare)
21,00 Din cartea naturii
21.30 Varietăți muzicale
22.30 Telejurnal • Sport

• Etapa a 28-a a campionatului 
diviziei A la fotbal, desfășurată sîm
bătă, s-a încheiat cu următoarele re
zultate : Universitatea Craiova — 
Progresul-Vulcan — București 1—0 
(0—0) ; Politehnica Iași — Dinamo 
2—0 (2—0) ; F. C. Baia Mare — Poli
tehnica Timișoara 1—1 (0—1); F.C.M. 
Galați — Universitatea Cluj-Napoca 
1—1 (0—1) ; F. C. Olt — S. C. Ba
cău 3—0 (1—0) ; F. C. Argeș Pi
tești — Chimia Rm. Vîlcea 3—1 
(2—1) ; Sportul studențesc — A.S.A. 
Tg. Mureș 3—0 (1—0); F.C.M. Brașov
— Jiul Petroșani 1—0 (1—0) ; Steaua
— Corvinul Hunedoara 3—1 (1—1).

în clasament, Universitatea Cra
iova conduce cu’ 39 puncte, urmată 
de Dinamo — 35 puncte, F. C. Argeș 
Pitești — 33 puncte, F.C.M. Brașov — 
31 puncte, Universitatea Cluj-Napoca
— 30 puncte, Politehnica Timișoara
— 30 puncte etc.
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CONGRESUL PARTIDULUI COMUNIST FINLANDEZ

23 (Agerpres). — La 
continuat, sîmbătă, lu- 
de-al XIX-lea Congres 
Comunist Finlandez.

Partidului Comunist

Cuvîntui de salut al reprezentantului P.C.R.
. HELSINKI 

Helsinki au 
crările celui 
al Partidului

In humele
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al oa
menilor muncii din România socia
listă, tovarășa Alexandrina Găinușe, 
membru ăl Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., conducă
toarea delegației P.C.R., a transmis 
delegațllor la congres, tuturor comu
niștilor, clasei muncitoare din Fin
landa, un salut cordial și cele mai 
bune urări de deplin succes în des
fășurarea lucrărilor congresului.

Comuniștii români, toți oamenii 
muncii din țara noastră urmăresc cu 
profund interes și sentimente de sim
patie, stimă și solidaritate activita
tea și lupta Partidului Comunist Fin
landez pentru realizarea aspirațiilor 
legitime ale clasei muncitoare, apă
rarea și extinderea drepturilor și li
bertăților fundamentale ale întregu
lui popor, adincirea democrației, în
făptuirea unor înnoiri progresiste, re
voluționare în viața societății finlan
deze, eforturile îndreptate spre întă
rirea unității de acțiune, realizarea 
unui front democratic comun, pre
cum și acțiunile consacrate luptei 
pentru pace, destindere, dezarmare, 
independență națională și cooperare 
între popoare.

Este un prilej deosebit de plăcut — 
a arătat vorbitoarea — de a exprima 
satisfacția față de evoluția pozitivă 
a legăturilor de prietenie și colabo
rare existente între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist Fin
lande?, în impulsionarea cărora în- 
tîlnirile și convorbirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
și Aarne Saarinen, președintele Parti
dului Comunist Finlandez, au avut 
un rol determinant. Sîntem convinși 
că aceste legături, bazate pe deplina 
egalitate în drepturi, încredere și 
stimă reciprocă, vor continua să se 
dezvolte și în viitor, in interesul 
adîncirii și diversificării colaborării 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte domenii 
dintre România și Finlanda, spre bi
nele ambelor noastre popoare, al 
cauzei păcii, destinderii, securității și 
independenței naționale, al înțelege
rii și cooperării în Europa și în în
treaga lume.

Subliniind că poporul român esțe 
puternic angajat în înfăptuirea obi
ectivelor fundamentale ale dezvoltă
rii economico-sociale a României în 
cincihalul 1981—1985, stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului, 
vorbitoarea a menționat că, recent, 
Partidul Comunist Român a celebrat 
60 de ani de la făurirea sa — eve
niment de însemnătate istorică, cu 
profunde semnificații în mișcarea 
revoluționară, muncitorească din 
România, în lupta pentru dreptate 
socială și națională, pentru edifica
rea orînduirii noi, socialiste.

Congresul al XII-lea al P.C.R. a 
stabilit trecerea la o nouă calitate în 
toate domeniile de activitate, realiza
rea unei noi calități în munca și 
viața poporului nostru.

Partidul Comunist Român acordă, 
în același timp, o deosebită atenție 
perfecționării continue a activității

★
HELSINKI 23 (Agerpres). — Dele

gația Partidului Comunist Român, 
condusă de Alexandrina Găinușe, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., care se află la 
Helsinki pentru a participă la lucră
rile celui ' ' ‘ ~
Partidului 
întîlnit cu 
Partidului 
landa.

Din partea tovarășului 
Ceaușescu, secretar general 
dului Comunist Român, a fost trans
mis președintelui P.S.D. un salut 
cordial și cele mai bune urări de 
succes în activitatea desfășurată în 
fruntea partidului.

Mtțlțumind, Kalevi Sorsa a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai călduroase salu
tări, urările sale de sănătate și feri
cire personală, iar poporului român 
urări de noi succese și prosperitate.

Im'timpul întrevederii s-a efectuat 
un schimb de vederi asupra unor 
probleme ale situației internaționale, 
îndeosebi securitatea și cooperarea în 
Europa.

statului socialist de conducere și 
planificare a economiei, creșterii ro
lului de conducător politic al parti
dului și a rolului clasei muncitoare 
de clasă conducătoare în societatea 
noastră, adîncirii și lărgirii continue 
a democrației socialiste în toate sfe
rele vieții sociale.

în deplină concordanță cu politica 
sa internă de edificare a societății 
socialiste in patria noastră, partidul 
nostru, România socialistă desfășoa
ră o bogată activitate internațională 
pentru promovarea unei politici de 
pace și colaborare cu toate statele 
lumii, pentru edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte, în confor
mitate cu aspirațiile de pace, pro
gres și civilizație ale popoarelor. In 
această direcție, pornim de la pro
fundele prefaceri revoluționare, so
ciale . și naționale, de . la schimbările 
intervenite în raportul de forțe pe 
plan mondial, care evidențiază tot 
mai puternic voința popoarelor de a 
pune capăt cu desăvîrșire politicii 
imperialiste și colonialiste de asu
prire și dominație, de a fi stăpîne 
pe destinele lor, de a se dezvolta li
ber, independent, fără nici un ames
tec din afară.

In activitatea sa Internațională, 
România acordă o atenție deosebită 
dezvoltării relațiilor cu toate statele 
socialiste, extinderii legăturilor cu 
țările în curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate, cu toate statele lumii, in
diferent de orinduirea lor socială, pe 
baza principiilor deplinei egalități în 
drepturi, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc, 
ale renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța, participînd, în 
fel, la schimbul mondial de 
materiale și spirituale.

Partidul și guvernul nostru 
nează consecvent pentru întărirea co
laborării și securității în Europa, 
pentru încheierea cu succes a reu
niunii de la Madrid, pentru înfăptui
rea unitară a documentelor semnate 
la Helsinki, pentru convocarea unei 
conferințe pentru încredere și dezar
mare, pentru oprirea amplasării de 
noi rachete pe continentul european 
și trecerea la tratative în vederea eli
minării lor complete.

în spiritul bogatelor sale tradiții 
internaționaliste, Partidul Comunist 
Român acționează neabătut pentru 
întărirea solidarității și colaborării cu 
toate partidele comuniste și munci
torești, pentru realizarea unei uni
tăți de tip nou, bazată pe principiile 
egalității în drepturi, respectului re
ciproc, solidarității internaționale, 
respectării dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora în mod independent 
linia politică, tactica și strategia sa, 
în conformitate cu condițiile in care 
își desfășoară activitatea.

Exprimînd, în încheiere, convinge
rea că bunele raporturi dintre P.C.R. 
și P.C. Finlandez vor cunoaște o dez
voltare continuă, vorbitoarea a adre
sat urări de succes deplin în înfăp
tuirea hotărîrilor ce vor fi adoptate 
de congres, în activitatea de viitor a 
Partidului Comunist Finlandez, pusă 
în slujba clasei muncitoare, a între
gului popor finlandez, în lupta pen
tru înnoirea societății, pentru pace, 
dezarmare, progres social și colabo
rare internațională.

★

evocate, totodată, buhele 
colaborare existente între 
P.S.D., precum și dorința

acest 
valori

acțio-
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Secretarul general al P.C. Italian l-a primit
pe reprezentantul P. C. R

ROMA 23 (Agerpres). — Tovarășul 
Enrico Berlinguer, secretar general 
al Partidului Comunist Italian, l-a 
primit pe tovarășul Marin Rădoi, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist ~ 
transmise un cordial 
urări de noi succese 
comuniștilor italieni.

Mulțumind pentru 
șui Enrico

Român, au fost 
' mesaj de salut, 

în activitatea

mesaj, tovară- 
Berlinguer a rugat 

să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din partea sa, a conducerii 
P.C.I. cele mai călduroase și priete
nești salutări și felicitări cu prilejul

celei de-a 60-a aniversări a Partidu
lui Comunist Român, urări de pro
gres și prosperitate poporului român, 
de succese tuturor comuniștilor în 
înfăptuirea hotărîrilor celui de-al 
XII-lea Congres al P.C.R.

Subliniindu-se cu satisfacție rapor
turile prietenești, întemeiate pe sti
mă și respect reciproc, dintre cele 
două partide, s-a exprimat dorința de 
a dezvolta și diversifica aceste re
lații în folosul întăririi tradiționale
lor legături dintre poporul român și ’ 
poporul italian, al cauzei păcii, pro
gresului și destinderii în Europa și 
în întreaga lume.

A participat ambasadorul Româ
niei în Italia, Ion Mărgineanu.

Congresul Național al Partidului 
Republican Italian

Cuvîntui de salut al reprezentantului P.C.R
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LA BAIKONUR, DUPĂ ÎNCHEIEREA CU SUCCES 
A MISIUNII SPAȚIALE COMUNE ROMĂNO-SOVIETICE

• în cadrul unei conferințe de presă, Dumitru Prunariu și Leonid Popov au pre
zentat cele mai interesante experiențe efectuate la bordul complexului orbital
• Decorarea celor doi cosmonauți cu înalte distincții ale României și

a fost primită cu deosebită satisfacție
U.R.S.S

de-al XIX-lea Congres al 
Comunist Finlandez, s-a 
Kalevi Sorsa, președintele 
Social Democrat din Fin-

Nicolae 
al Parti-

Au fost 
relații de 
P.C.R. și 
comună de a le dezvolta și adinei 
în viitor, în interesul celor două 
partide și țări, al cauzei păcii, de
mocrației și progresului.

Delegația P.C.R. s-a întîlnit, de 
asemenea, cu Marjatta Vaananen, vi
cepreședinte al Partidului de Centru. 
In cursul discuțiilor au fost exprima
te satisfacția pentru bunele raporturi 
existente între Frontul Democrației 
și Unității Socialiste și Partidul de 
Centru, precum și dorința părților de 
a le dezvolta în continuare, contri
buind astfel la extinderea pe multi
ple planuri a relațiilor dintre Româ
nia și Finlanda.

Delegația P.C.R. s-a întîlnit, tot
odată, cu Jorma Hentil, secretar ge
neral al Uniunii Democratice a Po
porului Finlandez. Cu acest prilej a 
avut loc un schimb de păreri privind 
preocupările și sarcinile U.D.P.F. și 
F.D.U.S. Au fost evidențiate satisfac
ția și dorința comună de a se dez
volta relațiile de prietenie între cela 
două organizații. .

ROMA 23 (Agerpres). — Luînd cu
vîntui în fața celui de-al 34-lea Con
gres Național al Partidului Republi
can Italian, reprezentantul Partidu
lui Comunist Român, tovarășul Ma
rin Rădoi, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a transmis din partea Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, a secretarului general 
al partidului, i___ I____________
Ceaușescu, un salut cordial și cele 
mai bune urări participanților la 
congres, conducerii P.R.I., tuturor 
membrilor săi.

Subliniind cursul ascendent al re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre P.C.R. și P.R.I., determinat 
de intîlnirile și convorbirile rodnice 
ce au avut loc între conducătorii ce
lor două partide, vorbitorul a expri
mat convingerea că dezvoltarea in 
continuare a legăturilor dintre parti
dele noastre, pe baza principiilor e- 
galității, stimei și respectului re
ciproc, constituie un factor impor
tant în extinderea și adîncirea tra
diționalelor relații prietenești dintre 
România și Italia, dintre popoarele 
noastre.

După ce a relevat că poporul ro
mân depune, în prezent, eforturi sus
ținute pentru îndeplinirea obiective
lor stabilite de Congresul al XII- 
lea, reprezentantul P.C.R. s-a referit 
la politica externă activă, promovată

tovarășul Nicolae

căde țara noastră. El a subliniat 
Partidul Comunist Român, România 
socialistă acordă o atenție deosebită 
întăririi colaborării și securității în 
Europa, se pronunță pentru acțiuni 
hotărîte în vederea dezarmării și, în 
primul rind, a dezarmării nucleare, 
pentru făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Partidul nostru — a relevat vor
bitorul — acționează consecvent pen
tru dezvoltarea relațiilor de priete
nie cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, partidele socialiste, so- 
cial-democrate, cu mișcările de eli
berare națională, cu partidele și or
ganizațiile democratice, progresiste 
de pretutindeni, pentru oprirea agra
vării situației internaționale, pentru 
democratizarea relațiilor dintre sta
te, pentru asigurarea dezvoltării li
bere și independente, a fiecărei na
țiuni pe calea progresului și civili
zației, pentru triumful cauzei păcii 
și colaborării între popoare.

Cuvîntui de salut a fost subliniat 
cu vii și puternice aplauze, președin
tele prezidiului congresului, senato
rul Cifarelli, exprimînd din partea 
conducerii P.R.I., a congresului 
călduroase mulțumiri secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Comitetului Central al 
P.C.R., pentru salutul și urările adre
sate P.R.I.

Adunarea festiva de la Tbilisi 
cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a făuririi 

R. S. S. Gruzine și a P. C. din Gruzia 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI L I. BREJNEV

MOSCOVA 23 (Agerpres). — După 
înfăptuirea cu succes a zborului cos
mic și îndeplinirea misiunii încredin
țate la bordul complexului orbital ex
perimental științific „Saliut-6" — „So- 
iuz-40“ și realizarea deplină a progra
mului științific de cercetare a spațiului 
cosmic, echipajul comun româno-so
vietic, format din Dumitru Prunariu, 
cosmonaut-cercetător, cetățean al Re
publicii Socialiste România, și pilotul- 
cosmonaut Leonid Popov, cetățean al 
Uniunii Sovietice, a participat, sim
bătă, la o conferință de presă, la 
Baikonur. Cei doi cosmonauți au răs
puns întrebărilor reprezentanților 
presei române și sovietice, ai radio
ului și televiziunii.

Conducătorul grupului de cosmo
nauți ai Uniunii Sovietice, generalul 
maior Aleksei Leonov, care a condus 
conferința de presă, a informat pe 
ziariști că, potrivit rezultatelor exa
menelor medicale la care au fost 
supuși cei doi cosmonauți — Dumitru 
Prunariu și Leonid Popov — se simt 
foarte bine. Aleksei Leonov a făcut 
cunoscut ziariștilor că Dumitru Pru
nariu a spus : „Haideți să o luăm de 
la început!".

întrebat cum se simte după o săp- 
tămînă petrecută în stare de impon
derabilitate, compatriotul nostru, Du
mitru Prunariu, a arătat : „Acum mă 
simt foarte bine. Firește, in primele 
momente după aterizare se simte 
foarte mult diferența dintre starea 
de imponderabilitate și forța de a- 
tracție a Pămintului. In mod obișnu
it, acest lucru nu se simte, dar de 
îndată ce te întorci din Cosmos il re
simți. Pur și simplu nu poți să-ți 
menții echilibrul". Cosmonautul ro
mân mărturisește că, pentru el, sta
rea din timpul zborului spațial a fost 
foarte plăcută și a fost bine supor
tată de organismul său.

In cursul conferinței de presă, Du
mitru Prunariu și Leonid Popov au 
prezentat asistenței cele mai intere
sante experimente științifice efectu
ate la bordul complexului orbital. 
Dumitru Prunariu a arătat că rezul
tatele cercetărilor vor fi prelucrate 
și interpretate la sol. El și-a expri
mat convingerea că aceste cercetări 

. vor duce, in final, la rezultate foar
te bune.

Răspunzînd la întrebarea ce califi
cativ ar acorda cosmonautului român 
după o asemenea activitate, coman
dantul grupului de cosmonauți sovie
tici, general-maior Aleksei Leonov, a

spus că Dumitru Prunariu esțe un 
om serios, bine pregătit, simpatizat 
de toată lumea. El s-a dovedit un 
om extraordinar și a făcut față tu
turor greutăților, in special in timpul 
antrenamentului, deoarece, așa cum 
s-a vădit, antrenamentul a fost mult 
mai greu decit zborul propriu-zis. 
Dumitru Prunariu este din toate 
punctele de vedere — a adăugat ge
neralul maior Leonov — un om in
tegru, are o familie minunată, reu
șind să-și consacre în perioada pre
gătirii sale timp și pentru a se ocu
pa de educația copiilor

Un moment deosebit 
terestre pentru Dumitru 
constituit plantarea, in 
monauților din Baikonur, „.__
tradiției, a unui pom, care va crește 
și va constitui o mărturie a 
nirii cu succes a misiunii 
româno-sovietice, un simbol 
teniei dintre - -
Sovietică.

La sfîrșitul 
s-a aflat aici 
printr-un decret semnat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, cosmo
nauta Dumitru Prunariu și Leonid 
Popov, pentru reușita misiunii

săi.
al „odihnei" 
Prunariu l-a 
Parcul cos- 

potrivit

România și

indepli- 
spațiale 
al prie- 
Uniunea

conferinței de presă, 
cu mare satisfacție că,

cu titlul de 
al Republi-

luz-40", au fost distinși 
onoare suprem de „Erou 
cii Socialiste România".

Au fost exprimate felicitări din 
Inimă membrilor echipajului cosmic 
româno-sovietic, cărora Ii s-a confe
rit, de asemenea, de către Prezidiul 
Sovietului Suprem al Uniunii Sovie
tice, Ordinul „Lenin" și titlul de 
„Erou al Uniunii Sovietice".

Decorarea tînărului comunist Du
mitru Prunariu și a lui Leonid 
Popov cu cele mai inalte distincții ale 
României și Uniunii Sovietice repre
zintă, dincolo de recunoașterea erois
mului dovedit, un simbol al relațiilor 
de strinsă prietenie, colaborare și so
lidaritate dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, al dorinței de a 
promova și intensifica conlucrarea 
rodnică româno-sovietică în toate do
meniile de activitate, de a folosi cu
ceririle științei și tehnicii, inclusiv 
cosmonautica, in scopul dezvoltării 
construcției socialiste și comuniste in 
cele două țări, al cauzei generale a 
progresului, păcii și colaborării in
ternaționale.

La începutul săptămânii viitoare 
membrii echipajului cosmic româno- ’ 
sovietic se vor reîntoarce în Orășelul 
cosmonauților, locul de unde au ple
cat spre startul in Cosmos.

Cosmonauți! Dumitru Prunariu și Leonid Popov la scurtă vreme după 
reîntoarcerea cu bine pe Pămînt

MOSCOVA 23 (Agerpres). — In cu- 
vîntarea rostită la Tbilisi cu prilejul 
celei de-a 60-a aniversări a făuririi 
R.S.S. Gruzine și a P.C. din Gruzia, 
L. I. Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a tre
cut în revistă activitatea republicii 
în acești 60 de ani, aportul ei la 
construirea socialismului și comunis
mului în Uniunea Sovietică — rela
tează agenția T.A.S.S.

Referindu-se la unele probleme in
ternaționale, L. I. Brejnev a spus: 
„Uniunea Sovietică a făcut o propu
nere care oferă o bună șansă pentru 
a acționa în comun în scopul stabili
zării situației din Orientul Mijlociu. 
Este vorba de convocarea unei con
ferințe internaționale în această pro
blemă".

„Ne pronunțăm pentru convorbiri 
intense în vederea însănătoșirii rela
țiilor internaționale. Aceasta se referă 
pe deplin la situația din Golf și din 
jurul Afganistanului".

„Considerăm — a spus vorbitorul 
— că exista cîteva posibilități: o în
țelegere separată asupra asigurării 
păcii și securității în regiunea Golfu
lui și, de asemenea, o înțelegere se
parată asupra reglementării situației 
din jurul Afganistanului — sau exa
minarea aspectelor internaționale ale 
acestor două probleme în conexiune 
reciprocă. Firește, suveranitatea tu
turor statelor din această regiune 
trebuie să fie în mod trainic apărată".

„în ce privește Afganistanul, pozi
ția noastră este clară. Sîntem pentru

„ZIUA
La 25 mai, popoarele Africii și, îm

preună cu ele, forțele democratice și 
progresiste de pretutindeni aniver
sează un eveniment cu profunde 
semnificații în viața continentului : 
crearea în urmă cu 18 ani a Organi
zației Unității Africane. Apărută în 
condițiile unui puternic avint al miș
cării de eliberare națională și, ca ur
mare, a prăbușirii imperiilor colo
niale, Organizația Unității Africane 
a exprimat de la început hotărî
rea celor 30 de state membre din 
acea vreme de a acționa cu e- 
forturi unite în vederea conso
lidării independenței și lichidă
rii definitive a colonialismului și ra
sismului pe pămîntul african. în 
amintirea acestui eveniment memo
rabil și ca o mărturie a solidarității 
popoarelor lumii cu popoarele afri
cane, ziua de 25 mai este marcată pe 
plan mondial, în fiecare an, ca „Zi 
a eliberării Africii".

In răstimpul celor aproape două 
decenii ce au trecut de la crearea 
O.U.A., Africa, continent cu imense 
resurse materiale și umane, a conti
nuat să fie martora unor adînci pre
faceri revoluționare, naționale și so
ciale care au schimbat radical harta 
sa politică. Ca rezultat al continuării 
procesului de prăbușire a dominației 
colonialiste, au apărut alte 20 de noi 
state independente, ultimul dintre ele 
fiind Republica Zimbabwe, care a 
sărbătorit de curînd prima aniver
sare a independenței. In zonele din 
sudul continentului, acolo unde mai 
persistă incă dominația colonialistă și 
rasistă, poporul Namibiei și popu
lația majoritară din R.S.A. se ridică 
cu tot mai multă vigoare în apărarea 
dreptului lor sacru la libertate.

Aceste evoluții, edificatoare pentru 
amploarea luptei de eliberare din ul
timele decenii, nu constituie însă 
singura trăsătură definitorie a Africii 
de azi. Cucerindu-și independența cu 
prețul unor mari jertfe, tinerele state 
s-au angajat ferm pe calea lichidării 
stării de înapoiere moștenite din tre
cut, reușind să înregistreze un șir de

ELIBERĂRII AFRICII"
progrese semnificative în direcția 
dezvoltării economico-sociale. în 
multe dintre ele s-au pus bazele unei 
industrii proprii, a fost creat un sec
tor de stat, s-au luat măsuri în ve
derea dezvoltării agriculturii, învăță- 
mîntului, culturii, asistenței sociale 
etc.

Țările africane, participante la 
O.U.A., se manifestă, totodată, activ 
pe arena internațională, militînd îm
potriva politicii imperialiste, colonia
liste și rasiste. împreună cu celelalte 
state în curs de dezvoltare de pe toa
te continentele, ele participă la efor
turile pentru instaurarea unei noi or
dini economice și politice internațio
nale, menită să ducă la lichidarea 
decalajelor dintre state, la progresul 
general al umanității.

Poporul român, care în decursul 
zbuciumatei sale istorii a cunoscut 
din plin asuprirea străină, a nutrit și 
nutrește sentimente de simpatie și 
solidaritate activă cu lupta popoare
lor africane pentru libertate și dez
voltare politică, economică și socială, 
pentru triumful cauzei independen
ței pe întregul continent. Țara noas
tră a fost tot timpul alături de miș
cările de eliberare, acordîndu-le un 
ajutor multilateral — politic, diplo
matic, material — a salutat cu bucu
rie și satisfacție apariția noilor state 
africane,, independente, le-a recunos
cut imediat și a stabilit cu ele relații 
prietenești, care s-au consolidat și se 
dezvoltă continuu.

Un rol determinant în ridicarea 
conlucrării româno-africane pe trep
te tot mai inalte l-au avut vizitele 
istorice întreprinse de președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, într-un 
mare număr de țări ale continentu
lui, ca și convorbirile avute pe pă
mîntul țării noastre cu șefi de state, 
cu conducători ai unor mișcări de 
eliberare, care au pus, prin acordu
rile și înțelegerile realizate, bazele 
unei rodnice conlucrări pe cele mai 
diverse planuri. In acest spirit, 
România acordă un larg sprijin

eforturilor depuse de tinerele state 
ale continentului african în vederea 
dezvoltării lor economice și sociale, 
participînd la înfăptuirea unor im
portante obiective economice, menite 
să contribuie la valorificarea la un 
nivel superior a bogățiilor solului și 
subsolului, la formarea de cadre na
ționale. Astfel, este semnificativ fap
tul că din cele circa 130 de obiective 
de cooperare pe care specialiștii ro
mâni le realizează în diferite țări 
ale lumii, o bună parte au fost sau 
sînt ridicate pe pămîntul Africii, ca, 
de pildă, combinatul de prelucrare a 
lemnului de la Ondo (Nigeria), por
tul maritim Nador (Maroc), barajul 
de pe rîul K’Sob (Algeria) și altele.

Caracterizînd stadiul actual al re
lațiilor româno-africane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia, în mesa
jul adresat celei de-a XVII-a Confe
rințe Ia nivel înalt a O.U.A., că „le
găturile trainice de solidaritate și co
laborare care unesc poporul român și 
popoarele africane capătă astăzi o 
semnificație și mai profundă prin 
conținutul tot mai bogat al raportu
rilor care s-au statornicit între 
România și statele independente din 
Africa. Sîntem bucuroși să consta
tăm că aceste relații cunosc un pro
gres continuu, se amplifică și se 
adîncesc pe baza principiilor deplinei 
egalități in drepturi, respectării in
dependenței și suveranității națio
nale, avantajului și respectului reci
proc". /

Aniversarea „Zilei eliberării Afri
cii" constituie încă un prilej pentru 
poporul român de a-și exprima sen
timentele de solidaritate militantă cu 
popoarele africane și a le ura noi 
succese în eforturile pe care le des
fășoară pentru consolidarea indepen
denței naționale, eradicarea defini
tivă a colonialismului, apartheidului 
și rasismului, pentru triumful cauzei 
libertății și progresului pe pămîntul 
Africii.

Nicolae N. LUPU

independența sa deplină, respectăm 
statutul său de țară nealiniată". „Un 
acord referitor la reglementarea po
litică ar permite să se stabilească — 
după ce s-ar pune de comun acord 
cu partea afgană — termenele și 
modul de retragere a trupelor sovie
tice din Afganistan. O nereluare a 
intervenției împotriva Afganistanului 
ar trebui să fie trainică, garantată. 
Retragerea trupelor ar putea fi în
făptuită pe măsura transpunerii în 
viață a înțelegerilor realizate".

Referindu-se la hotărîrea N.A.T.O. 
de a amplasa în Europa occidentală 
noi rachete americane cu rază medie 
de acțiune, vorbitorul a spus: „Pro
blema limitării și chiar a reducerii 
înarmării racheto-nucleare în Europa 
pe baza echilibrului de forțe, respec
tării principiului parității trebuie și 
poate fi soluționată pe calea tratati
velor. Noi sîntem gata pentru aceste 
tratative; este rîndul Washingtonu
lui să se pronunțe".

„Totodată, trebuie declarat cu toată 
răspunderea: nu putem lăsa fără con
secințe amplasarea pe pămîntul eu
ropean a noi arme americane rache
to-nucleare îndreptate împotriva 
U.R.S.S. și a aliaților noștri. In 
acest caz vom fi nevoiți să ne gîndim 
la măsuri suplimentare de apărare". 
„Dar repetăm, nu aceasta este opțiu
nea noastră".

„Uniunea Sovietică — a arătat 
L. I. Brejnev — se pronunță pentru 
acorduri capabile să diminueze acui
tatea rivalității militare a N.A.T.O. și 
Tratatului de la Varșovia. Acestor 
țeluri le servește, între altele, pro
punerea privind convocarea conferin
ței pentru 
dezarmare

dezangajare militară și 
în Europa".

ORIENTUL MIJLOCIU

lucrările Comitetului

Pentru un sistem de credite corespunzător 
intereselor țărilor în curs de dezvoltare 

Intervenția șefului delegației române la
interimar al F.M.I. și Comitetului mixt F.M.I. - B.I.R.D.

LIBREVILLE 23 (Agerpres). — In 
cadrul lucrărilor Comitetului interi
mar al F.M.I. și Comitetului mixt 
F.M.I. — B.I.R.D., a luat cuvîntui 
șeful delegației române, Petre Gigea, 
ministrul finanțelor.

Referindu-se la problemele înscri
se pe ordinea de zi, vorbitorul a 
subliniat că modalitățile de acordare 
a creditelor, concepute ca un instru
ment pentru promovarea cooperării 
economico-financiare dintre state și 
de extindere a schimburilor comer
ciale dintre națiuni, tind, în condiții
le actualelor rate deosebit de înalte 
ale dobînzilor, să se transforme în
tr-o frină in dezvoltarea colaborării 
reciproce, cu consecințe nefavorabile 
în primul rînd pentru țările în curs 
de dezvoltare care au nevoie de asis
tență financiară externă pentru rea
lizarea programelor lor de progres 
economic și social.

în aceste condiții, s-a subliniat ne
cesitatea ca atît F.M.I., cît și Banca 
Mondială, ca instituții specializate ale 
O.N.U., în domeniul cooperării finan
ciare pe plan internațional, să joace 
un rol mai activ în stăvilirea crește
rii nivelului dobînzii la credite, in
clusiv la cele acordate de F.M.I. și 
B.I.R.D., să inițieze măsuri concrete 
pentru revenirea lor la limite cît mai 
rezonabile. Pentru atingerea acestui 
obiectiv este necesară unirea efor
turilor instituțiilor specializate de 
credit, naționale și internaționale, cît 
și ale guvernelor tuturor statelor, in 
primul rînd ale celor industrializate, 
care trebuie să adopte politici adec-

vate pentru combaterea inflației și a 
altor fenomene negative, în scopul 
asigurării stabilității economice și fi
nanciare necesare unei cooperări 
fructuoase reciproc avantajoase între 
toate țările lumii. Această problemă 
este deosebit de importantă, a spus 
vorbitorul, ca element component 
al conceptului instaurării unei noi 
ordini economice și monetare inter
naționale, politică promovată cu 
consecvență de președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Considerentele țării noastre în aces
te probleme, și-au găsit reflectarea 
în mod corespunzător, atît în docu
mentele adoptate de „Grupul celor 
24“ — reprezentînd țările în curs de 
dezvoltare în cadrul F.M.I. — cît și 
în celelalte rezoluții ale reuniunii.

TUNIS 23 (Agerpres). — La Tunis 
s-au încheiat lucrările Consiliului 
Ministerial al Ligii Arabe, lâ care au 
participat miniștrii afacerilor externe 
din 20 de state arabe și reprezentan
tul Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.). Pe ordinea de zi 
3 reuniunii s-a aflat examinarea si
tuației din Orientul Mijlociu în lu
mina evenimentelor din Liban. Par- 
ticipanții au adoptat mai multe rezo
luții, în care se menționează că gu
vernele statelor arabe vor acorda 
toate formele de sprijin guvernului 
libanez pentru a-i permite să facă 
față agresiunii israeliene împotriva 
suveranității sale. După ce a lansat 
un apel la încetarea imediată a focu
lui in Liban, consiliul a declarat că 
sprijină eforturile guvernului libanez 
pentru realizarea înțelegerii naționa
le în Liban. Consiliul a declarat că 
sprijină, prin toate mijloacele, Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei 
pentru a-i permite să-și exercite res
ponsabilitățile.

Vizita delegației de activiști ai P.C.R. la Beijing
BEIJING

rășul Ji Pengfei, vicepremier al Con
siliului de Stat, șeful secției relații 
externe a C.C. al P. C. Chinez, a pri
mit, simbătă, delegația de activiști ai 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Pavel Aron, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al co
mitetului județean Arad al P.C.R., 
care efectuează o vizită de prietenie 
în Republica Populară Chineză.

— ’
23 (Agerpres). — Tova- In cadrul convorbirii au fost evoca

te bunele relații de prietenie și cola
borare dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Chinez, în
semnătatea deosebită a întilnirilor și 
convorbirilor bilaterale la nivel înalt, 
pentru întărirea continuă a prieteniei 
frățești dintre cele două partide, țări 
și popoare.

A participat Florea . Dumitrescu, 
ambasadorul României la Beijing.
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ÎNAINTEA ALEGERILOR LE
GISLATIVE DIN FRANȚA. într-o 
conferință de presă ținută, sîmbă
tă, la Palatul Elysee, președintele 
Franței, Francois Mitterrand, a 
anunțat datele oficiale de desfășu
rare ale celor două tururi de scru
tin ale alegerilor legislative. Astfel, 
alegerile vor avea loc în zilele de 
14 și 21 iunie a.c.

ADUNAREA MONDIALA A SĂ
NĂTĂȚII și-a încheiat simbătă lu
crările la Geneva. Pe agenda dez
baterilor s-au aflat probleme me
nite să jaloneze activitatea Orga
nizației Mondiale a Sănătății cu
prinsă în strategia mondială „Să
nătate pentru toți în anul 2 000“.

IN SPRIJINUL UNEI NOI OR
DINI INTERNAȚIONALE IN DO
MENIUL INFORMAȚIILOR. In ca
pitala Guyanei au luat sfirșit lu
crările celei de-a cincea reuniuni a 
Consiliului interguvernamental de 
coordonare al țărilor nealiniate in 

i de comunicații care a

adoptat o rezoluție cu privire la [ 
lupta pentru o nouă ordine interna
țională in domeniul informațiilor. >

LA ULAN BATOR a fost semnat I 
protocolul privitor la schimburile 
de mărfuri și plăți pe anul 1981 
între guvernele R. P. Mongole și | 
R.P. Chineze — informează agen
ția China Nouă. |

BRUNO KREISKY REALES | 
PREȘEDINTE AL P.S.A. — Dele
gații la lucrările celui de-al I 
XXVI-lea Congres al Partidului 
Socialist din Austria, care se des
fășoară în orașul Graz, l-au reales, . 
sîmbătă, pe Bruno Kreisky în func
ția de președinte al partidului. I

|_ probleme

CONVORBIRI AMERICANO— I 
VEST-GERMANE. La Washington 
s-au încheiat convorbirile dintre 
cancelarul vest-german, Helmut 1 
Schmidt, și președintele american, 
Ronald Reagan, la capătul cărora I 
a fost dată publicității o declarație 
comună.
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„Tinerețe fără bătrînețe“?
Doamna aceea care, în ciuda fluctuațiilor modei, poartă aceeași 

la
ar

mantie neagră cu capișon și, în ciuda progresului tehnic, merge 
lucru cu aceeași coasă pe umeri, doamna aceea pe care oricine 
dori s-o vadă cit mai tîrziu a avut, totuși, mereu adoratori.

Spartanii îi cîntau serenada „purității fizice", aruneîndu-i 
pe stîncile din Taiget copiii infirmi, schilozi, cu malformații 
să trăiască doar indivizii viguroși, buni-de oaste. Practica era

de 
ca 

„ , . . _ ____ _____ __ cam
barbară, specifică antichității; de aceea, în condițiile civilizației, la 
aria „purității rasiale", stînca a fost înlocuită prin mijloace perfecțio
nate — camere de gazare și crematorii de mare capacitate.

Un precursor al panicarzilor aprovizionării, celebrul pastor tero
rizat de coșmarul că lumea se înmulțește prea repede, în propor
ție geometrică, iar hrana prea încet, doar în proporție aritmetică, bine- 
cuvînta toate stihiile întunericului - războaiele, epidemiile, calamită
țile naturale. La rîndul ei, euthanasia aduce incantații morții, invo- 
cînd binefacerea de a scurta zilele bolnavilor incurabili.

lată însă o motivație cu totul nouă: economicitatea.
...Pînă acum oamenii se bucurau de succesele medicinii, de dez

voltările civilizației care se concretizau, pe plan biologic, prin creș
terea continuă a mediei de vîrstă, văzînd în aceasta o expresie a 
progresului uman. Eroare, gravă eroare I Naivitate — mare naivitate I — 
explică studiul publicat în revista „Business Week" de dr. Thomas 
Chalmers și Alfred Stein, intitulat „Costul amețitor al prelungirii vieții".

Desigur, se știa că viața e scumpă (in condițiile inflației nu-i nici 
o mirare), dar aflăm acum că longevitatea este pur și simplu risipă 
sfruntată. Că medicamentele și tehnologiile medicale fiind tot mai 
scumpe, tratamentele bătrînilor înseamnă pentru societate o povară 
inutilă. Că perspectivele vindecării cancerului și trecerii pe scară largă la 
transplantul de organe reprezintă adevărate primejdii sociale, deoa
rece presupun cheltuieli mari, riscînd să prelungească viața unor oa
meni care vor solicita tratamentele respective.

In studiul amintit se imaginează și trei scenarii (ipoteze) anti
cipative ale anului 2003 :

- John Cartwright, 78 de ani, are nevoie de un transplant cardiac ; 
operație de rutină, costînd 200 000 dolari. Dar o lege interzice (adică 
ar urma să interzică) implanturi sau transplanturi la persoane de pesta 
75 de ani. Legea este eficientă, peste o lună John moare.

- Jane Speer are numai 62 de ani, dar e suferindă de cancer ; 
medicația e costisitoare, o altă lege (anticipată) blochează tratamen-

* tul ; după șase luni, decedează.
— Wiliam Greenberg, în ciuda vîrstei înaintate, are cordul, apara

tul pulmonar și renal zdravene, dar prezintă fenomene accentuate de 
scleroză cerebrală ; tratamentul e scump — așa că se duce fuga, 
tinerește, să se arunce in brațele doamnei în negru.

Este deci limpede — medicina reprezintă o aberație, iar geriatria 
— culmea inconștienței. Incit cunoscuta urare „tinerețe fără bătrînețe" 
ar începe să capete un înțeles sinistru, macabru. Ca și „bătrînețe li
niștită" - în sensul liniștii eterne, fără nici un fel de griji...

Frumoase perspective deschide această optică atît de umanistă, 
demnă de stînca spartanilor 1

Și totuși, o întrebare : e adevărat că viața-i scumpă, că longevi
tatea este și mai scumpă, dar oare... moartea este mai ieftină ?

In condiții cînd biata societate umană, lipsită de mijloace, cheltu
iește anual 500 de miliarde de dolari - știți dv. pentru ce I

N. CORBU
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