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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Cu bune rezultate, deschizînd noi perspective
conlucrării româno-ghaneze pe multiple planuri

Cursul ascendent al relațiilor dintre România și Ghana, puternic stimulat de noul 
dialog la nivel înalt, se inscrie ca un aport de seamă la cauza generală 

a libertății, independenței și progresului tuturor popoarelor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit luni cu 
tovarășul Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, care a 
făcut o vizită in țara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R.

La convorbiri a participat tovară
șul Ștefan Andrej, membru supleant 
al Comitetului 
C.C. al P.C.R., 
externe.

Au luat parte, 
Mohsen Abu Maizer, membru al Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, purtător 
oficial de cuvînt al O.E.P., Ahmad 
Abdel Rahman, membru al Consiliu
lui Revoluționar al 
Fattah, redactor-șef al 
lestina revoluționară1*,  
Sheikh, reprezentantul 
O.E.P. la București.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român și președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei și-au 
exprimat profunda satisfacție de a se 
reintilni, de a continua dialogul in 
probleme bilaterale și internaționale 
de interes comun.

In timpul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Yasser Arafat au relevat cu deose
bită plăcere relațiile de strinsă prie
tenie, solidaritate și colaborare sta
tornicite intre Partidul Comunist 
Român, România socialistă și Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei, 
dintre popoarele român și palesti
nian și au manifestat dorința comu
nă de a extinde, aprofunda și intări 
aceste raporturi, care au cunoscut in 
anii din urmă un curs rodnic, mereu 
ascendent, in interesul comun, al 
cauzei păcii, colaborării și progresu
lui in lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Yasser Arafat au avut, de
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asemenea, un schimb larg și aprofun
dat de păreri în legătură cu unele 
aspecte actuale ale vieții internațio
nale, și in mod deosebit cu privi
re la ultimele evoluții ale situației 
din Orientul Mijlociu, la modalită
țile și căile de realizare a unei păci 
drepte și durabile in zonă. Cu acest 
prilej, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Yasser Arafat au subliniat necesita
tea de a se ajunge la reglementarea 
situației din Orientul Mijlociu, cu 
participarea tuturor părților intere
sate, inclusiv a O.E.P. — singurul 
reprezentant legitim al poporului pa
lestinian — care să ducă la instau
rarea unei păci globale, juste și trai
nice în zonă, întemeiată pe retragerea 
Israelului din teritoriile palestiniene 
și arabe ocupate în urma războiului 
din 1967, inclusiv din Ierusalimul a- 
rab, pe rezolvarea problemei poporu
lui palestinian in baza dreptului său 
la autodeterminare și la reîntoarcerea 
Ia căminele lui, inclusiv la consti
tuirea unul stat palestinian indepen
dent, în care să-și poată organiza 
viata în mod liber, corespunzător 
drepturilor sale naționale inalie
nabile.

Totodată, a fost scoasă în evidență 
necesitatea de a se depune eforturi 
susținute pentru a se pune capăt 
luptelor din Liban, a se asigura res-

pectarea strictă a integrității, unității 
și suveranității acestei țări și a se 
realiza conlucrarea și înțelegerea tu
turor forțelor naționale care doresc 
libertatea și independența Libanului, 
indiferent de convingerile lor politice 
și religioase, pentru garantarea in 
acest mod a existenței și independen
ței țării, a vieții libere și liniștite a 
poporului libanez.

Adresind calde mulțumiri tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru spri
jinul acordat cauzei poporului pales
tinian, președintele Yasser Arafat a 
dat o inaltă apreciere poziției consec
vente a Partidului Comunist Român, 
a României socialiste, personal 
a conducătorului partidului și statu
lui nostru, pentru înfăptuirea dreptu
lui Ia autodeterminare al poporului 
palestinian, la crearea unui stat pro
priu, independent.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rea
firmat hotărîrea Partidului Comunist 
Român, a României socialiste de a a- 
corda și in viitor întregul sprijin — 
politic, diplomatic, material și moral 
— cauzei juste a poporului palestini
an, pentru edificarea unei păci echi
tabile și trainice în Orientul Mijlociu.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate și 
prietenie.

s

■ Terminarea grabnică
a insămințăriior

■ Intensificarea
întreținerii culturilor

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii 
Ghana, dr. Hilla Limann, 
au semnat, luni, 25 mai, in 
cadrul unei ceremonii care 
a avut loc la Palatul Con
siliului de Stat, Declarația 
comună privind întărirea 
prieteniei și dezvoltarea în 
continuare a colaborării 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Gha
na și Acordul general de 
cooperare economică și teh
nică pe termen lung între 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Ghana.

După semnare, cei doi 
șefi de stat și-au strîns 
mîinile cu căldură.

în prezența celor doi pre
ședinți a fost semnată, de 
către Angelo Miculescu,

viceprim-ministru, minis
trul agriculturii și indus
triei alimentare, și Yawo 
Nelson Avega Agbesi, mi
nistrul ghanez al agricultu
rii, înțelegerea cu privire 
Ia cooperarea între cele 
două țări în domeniul agri
culturii.

La ceremonie au partici
pat tovarășii Ilie Verdeț, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Con
stantin Dăscălescu, Janos 
Fazekas, Ludovic Fazekaș, 
Petre Lupu, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Ștefan Voitec, Ște
fan Andrei, Emilian Do- 
brescu, Petru Enache, Ni
colae Giosan, Ion Ioniță, 
Constantin Olteanu, Cornel

Onescu, Ion Ursu, Richard 
Winter, Ilie Radulescu, An
gelo Miculescu, alte persoa
ne oficiale.

Au luat parte, de aseme
nea, Nana Okutwer Bekoe, 
Isaac K. Chinebuah, Joe Re- 
indorf Y.N.A. Agbesi, cele
lalte persoane oficiale care 
l-au însoțit pe șeful statu
lui ghanez în vizita sa ofi
cială în țara noastră.

în încheierea solemnită
ții, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hilla Limann 
au ciocnit o cupă de șam
panie pentru amplificarea 
și aprofundarea continuă a 
prieteniei și colaborării ro
mâno-ghaneze, în folosul și 
spre binele ambelor țări și 
popoare, al progresului și 
prosperității lor, al cauzei 
păcii, destinderii, înțelege
rii și cooperării între na
țiuni.

DECLARAȚIE COMUNA
privind întărirea prieteniei și dezvoltarea în continuare a colaborării

dintre Republica Socialistă România și Republica Ghana 
tă omenirea, Ia înfăptuirea dezarmării generale, 
și in primul rind a dezarmării nucleare, Ia 
eliminarea subdezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, la lupta împo
triva imperialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, a politicii de apartheid și discri
minare rasială, la reglementarea exclusiv pe 
cale pașnică, prin tratative, a tuturor diferende
lor dintre state,

Reafirmind adeziunea țărilor lor la prevederile 
și principiile Declarației solemne comune dintre 
Republica Socialistă România și Republica 
Ghana, semnată la 27 februarie 1977, la Accra, 
la normele de drept internațional, ia scopurile și 
principiile Cartei Națiunilor Unite,

In timpul vizitei oficiale de prietenie pe care 
președintele Republicii Ghana a efectuat-o in 
România, in perioada 22—25 mai 1981, au conve
nit să facă următoarea declarație privind întări
rea prieteniei și dezvoltarea in continuare a

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Ghana,

Ferm hotăriți să amplifice și să diversifice 
raporturile tradiționale de prietenie, solidaritate 
și colaborare dintre cele două țări și popoare, 

încredințați că intensificarea cooperării poli
tice, economice, tehnico-științifice și culturale 
dintre Republica Socialistă România și Republica 
Ghana răspunde aspirațiilor de progres, prospe
ritate și dezvoltare ale celor două popoare prie
tene și contribuie, totodată, la întărirea solida
rității și unității de acțiune a tuturor forțelor 
progresiste, a tuturor popoarelor, in lupta lor 
comună pentru pace, independență națională, 
destindere și înțelegere internațională,

Hotăriți să contribuie activ, in actuala situație 
internațională deosebit de complexă, la promo
varea politicii de destindere, colaborare, inde
pendență națională și pace, la soluționarea in 
interesul popoarelor a problemelor care confrun-
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colaborării intre Republica Socialistă România 
și Republica Ghana :

I
Președintele Republicii Socialiste România șî 

președintele Republicii Ghana, procedind la o 
examinare aprofundată a stadiului actual al re
lațiilor româno-ghaneze și a modului in care au 
fost îndeplinite prevederile hotăririlor și înțe
legerilor bilaterale convenite anterior, exprimă 
satisfacția lor pentru colaborarea fructuoasă care 
se realizează în domeniile politic, economic, 
social și cultural între cele două state.

Cei doi președinți apreciază rezultatele întil- 
nirilor dintre reprezentanții celor două țări, 
membri ai guvernelor, parlamentelor, partidelor 
de guvernămint, ai organizațiilor de masă și 
obștești pentru extinderea și aprofundarea în
(Continuare în pag. a III-a)

CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

DR. HILLA LIMANN
Președintele Republicii Ghana

Luni, 25 mai, s-a încheiat 
vizita oficială de prietenie în
treprinsă in tara noastră, la 
invitația președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de dr. Hilla 
Limann, președintele Republicii 
Ghana.

Prin întreaga sa desfășurare, 
prin documentele semnate, vizita 
se inscrie ca o nouă .și remar
cabilă contribuție la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și cola
borare dintre România și Ghana, 
in folosul celor doua țări și 
popoare, al cauzei păcii, destin
derii și cooperării internaționale. 
Dialogul la nivel înalt româno- 
ghanez a dat. in fapt, expresie 
dorinței României și Ghanei de 
a dezvolta, in continuare, co
laborarea economică, tehnico-ști- 
ințifică și culturală dintre cele 
două țări, de a intări solidarita
tea dintre ele și conlucrarea lor 
pe plan internațional, în efortu
rile generale de edificare a unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Ceremonia plecării șefului sta
tului ghanez a avut loc pe aero
portul Otopeni, unde erau arbo
rate drapelele de stat ale Româ
niei și Ghanei. Pe frontispiciul 
aerogării se aflau portretele pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și 
Hilla Limann. Pe mari pancarte 
erau înscrise urările : „Să se 
dezvolte pe multiple planuri 
relațiile de strinsă prietenie și 
cooperare dintre Republica So
cialistă România și Republica

Pentru oricine merge în aceste 
zile la cimp, in unitățile agricole, 
este evident rezultatul eforturilor 
depuse pentru încadrarea semăna
tului in timpul optim. Culturile 
prășitOare au răsărit frumos, ume
zeala din sol și căldurile din ulti
mele zile asigură creșterea lor ra
pidă, ceea ce impune ca și oamenii 
muncii de pe ogoare să țină pasul 
cu acest ritm alert. Iată de ce spi
ritul de bună organizare, care a ca
racterizat activitatea celor mai 
multe unități de stat și cooperatiste 
în campania de primăvară, trebuie 
să se manifeste din plin și in a- 
ceastă nouă etapă a muncilor agri
cole, mult mai aglomerată și deo
sebit de importantă pentru reali
zarea recoltelor prevăzute in 
acest an.

Timpul este foarte inaintat și, 
chiar și la această dată, mai sînt 
de insâmințat unele suprafețe cu 
porumb, soia, fasole, orez ; de ase
menea, nu s-a încheiat încă planta
rea legumelor și a tutunului. Ter
minarea insămințăriior este condi
ționată de evacuarea neintirziată a 
apelor de pe terenurile unde mai 
băltesc — acțiune care solicită, în 
continuare, eforturi susținute, în
deosebi in județele Ialomița, Dolj, 
Tulcea, Teleorman și altele, pentru 
a se realiza întocmai programul de 
însămințări la fiecare cultură. Ni
mic nu poate justifica însă întir- 
zierea plantării legumelor in jude
țele Vrancea, Sibiu, Mureș. Sub 
nici un motiv nu se mai pot amina 
aceste lucrări, intrucit orice intir- 
ziere are urmări asupra recoltei !

Cea mai importantă lucrare la 
ordinea zilei in agricultură este în
treținerea culturilor, de care de
pinde în mare măsură nivelul vii- 
toarei recolte. După cum se știe, in 
perioada acestui an au fost erbici- 
date milioane de hectare cu dife
rite culturi. Ploile abundente ce au 
urmat după însămințări au făcut 
ța, in unele locuri, efectul erbici- 
delor să fie diminuat, ceea ce a 
dus la apariția buruienilor și la 
formarea unei cruste puternice la 
suprafața solului, care împiedică 
dezvoltarea normală a plantelor 
cultivate. în aceste condiții, se im
pune executarea neintirziată a lu
crărilor de 
Ministerul 
dat ca, in 
losit și de 
execute in
mecanice și manuale, astfel incit 
lanurile să nu aibă nici urmă de 
buruieni.

Dispunem de mijloacele mecani
ce și forțele umane necesare pentru 

^efectuarea in ritm mai intens a

întreținere a culturilor. 
Agriculturii a recoman- 
funcție de erbicidul fo- 
starea culturilor, să se 
ritm susținut prașile

acestor lucrări. Utilajele aflate în 
dotarea stațiunilor pentru mecani
zarea agriculturii permit ca, in con
diții normale de lucru, să se pră
șească zilnic 330 000 hectare. Dar 
pină acum acest ritm de lucru nu 
a fost realizat. De asemenea, nu a 
fost atinsă viteza zilnică prevăzută 
nici la prășitul manual. Ca urmare, 
față de programul stabilit, prima 
prașilă mecanică la floarea-soarelui 
a fost executată pe numai 79 13 
sută din suprafețe, iar cea manuală 
— pe 58 la sută. Există mari di
ferențe intre județe in ce privește 
executarea acestei lucrări. In timp 
ce în județele Olt, Călărași, Tulcea, 
Giurgiu și Mehedinți, prima prașilă 
mecanică și manuală la floarea- 
soarelui este pe terminate, în ju
dețele Botoșani, Bacău, Vrancea ș.a. 
au fost prășite suprafețe cu mult 
sub posibilități. Este adevărat, in 
unele zone, culturile sînt mai puțin 
dezvoltate. Dar tocmai de aceea 
trebuie intervenit mai repede prin 
lucrări de Întreținere, astfel incit 
buruienile și starea solului să nu 
afecteze creșterea plantelor. Mult 
mai stăruitor trebuie să se lucreze 
și la prășitul sfeclei de zahăr — 
lucrare care s-a efectuat numai în 
proporție de 59 la sută mecanic și 
85 la sută manual față de progra
mul stabilit : cu atit mai mult tre
buie intensificată această lucrare 
în județele Suceava, Sibiu, Boto
șani, Harghita, unde sint mari ră- 
mineri în urmă. Din această săptă- 
mină se va trece din plin și la pră
șitul porumbului, ceea ce presupu
ne o temeinică organizare a muncii 
in cadrul fiecărei formații de lucru, 
o amplă mobilizare la munca în 
cimp a tuturor locuitorilor de la sate.

în scopul efectuării în ritm susți
nut a pra.șilelor este absolut necesar 
ca în fiecare unitate agricolă, in fie
care comună și consiliu agroindus
trial. sub conducerea și îndrumarea 
nemijlocită a organelor și organiza
țiilor de partid, să se aplice întoc
mai reglementările legale in vigoa
re cu privire la organizarea produc
ției și a muncii în agricultură, să 
se acționeze energic pentru partici
parea la muncă a tuturor locuito
rilor de la sate, pentru întărirea or
dinii și disciplinei, a spiritului de 
răspundere față de calitatea lucră
rilor executate, între care o impor
tanță deosebită are asigurarea den
sității stabilite la fiecare cultură. 
Pretutindeni trebuie asigurate toate 
condițiile necesare pentru creșterea 
simțitoare a recoltelor, pentru a se 
pune pe deplin in valoare marile 
rezerve de care dispune agricultura 
noastră socialistă.

ÎN ZIARUL DE AZI:

(Continuare în pag. a IlI-a)

• Momente memorabile ale unui drum eroic de lupte șl 
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Acțiuni ferme in spiritul exigențelor 
autoconducerii și autogestiunii muncitorești
Adunarea generală a oamenilor 

muncii de la Întreprinderea pentru 
lianți din Deva, care a avut loc la 
începutul acestui an, a reprezentat, 
cu siguranță, un moment de cotitură 
in activitatea colectivului de aici. 
Dezbaterile care au avut loc atunci 
au scos in evidență, în mod tranșant, 
deschis, muncitorește, neajunsurile 
proprii care s-au perpetuat în activi
tatea unității și au conturat un pro
gram cuprinzător de măsuri tehnice 
și organizatorice pentru redresare.

— Intii de toate a trebuit să în
vingem o anume mentalitate greșită 
— ne spune maistrul Florea Tigoia- 
nu, secretarul comitetului de partid 
și președinte al consiliului oamenilor 
muncii. Despre ce este vorba : după 
intrarea in funcțiune a fabricii, atit 
din cauza lipsei de experiență în ma
terie. Cit și datorită neajunsurilor în 
munca proiectanților, constructorilor 
și a unor furnizori de utilaje, n-am 
putut lucra multă vreme la para
metrii proiectați. Și am început să 
reclamăm în stingă și în dreapta, 
așteptind ca cei vizați să-și facă da
toria. La adăpostul cauzelor obiecti
ve se strecurau și deficiențele din 
munca noastră. Acum gîndim și ac
ționăm altfel, punînd accentul pe 
forțele proprii în soluționarea pro
blemelor. Ce ne-a obligat la schim
barea modului de a gîndi ? Nimic 
altceva decît introducerea autoges
tiunii, potrivit căreia realizările pe 
planul economico-financiar ale în
treprinderii și ciștigurile noastre sint 
nemijlocit legate de rezultatele acti
vității de producție.

Așadar, oamenii muncii au hotărit 
în adunarea generală un program 
concret de acțiune. Cum se înde
plinește ?

Un prim grup de măsuri a vizat 
asigurarea intrării in funcțiune a 
unor capacități de producție neter
minate sau nepuse la punct dc con
structori. Bunăoară, instalațiile de 
var măcinat și var hidratat trebuiau 
să producă din 1979. Constructorii 
din cadrul Grupului de șantiere pen
tru construcții forestiere Deva au 
montat utilajele, dar nu au făcut și 
probele mecanice prevăzute în deviz. 
Așa cum a stabilit adunarea gene
rală. mecanicii de la sectorul de în
treținere și reparații au trecut la 
centrarea, reglarea, rodajul mecanic 
al utilajelor și au efectuat pl-obele 
tehnologice. La scurt timp după adu
narea generală a început să se pro
ducă var măcinat, iar din aprilie — 
var hidratat.

— Calculul cîștigului e simplu —

BACĂU : Producții sporite 

cu consumuri materiale 
și energetice mai mici

La Combinatul de hîrție și celu
loză Letea din Bacău s-au înregis
trat, de la începutul anului și'pină 
acum, importante depășiri de plan. 
Ele se concretizează intr-o prodlic- 
ție-marfă în valoare' de circa .5 mi
lioane lei, precum și în circa 1 500 
tone hirtie și cartoane și 200 tone 
celuloză. Aceste rezultate sint o ur
mare firească a măsurilor organi
zatorice, a preocupărilor constante 
pentru perfecționarea tehnologiilor, 
pentru mai buna gospodărire a ma
teriilor prime, materialelor și a 
combustibilului. Astfel, cheltuielile 
de producție au fost reduse cu circa 
un milion lei, economisindu-se, tot
odată, lemn, metal, piese de schimb 
și chimicale în valoare de 600 000 
lei, precum și aproape 6 milioane 
kiiowați/oră energie electrică față 
de normele planificate. (Gheorghe 
Baltă).

ne spune directorul tehnic, ing. Ko
vacs Francisc. In loc să vindem va
rul cu 195 lei tona, îl valorificăm cu 
265 lei tona. Cîștigăm și noi, ciștigă 
și beneficiarul — întreprinderea de 
materiale de construcții Bîrcea — 
care pînă acum se aproviziona cu 
asemenea sortimente de var tocmai 
de la Oradea.

Dealtfel, fiecare din măsurile sta
bilite este privită aici prin prisma 
eficienței. Este concludent in acest 
sens un alt exemplu. Punerea in 
funcțiune a instalației de alimentare 
cu gaze naturale se tergiversa de 
multă vreme. Consecința : se consu
ma in schimb păcură, combustibil 
deosebit de valoros. Cu forțe proprii, 
precum și cu sprijinul întreprinderii

La întreprinderea 
pentru lianți din Deva

de gaz metan Deva și al centralei 
cimentului s-a făcut in două luni ce 
nu s-a reușit în cinci ani. Dar pro
blema nu e rezolvată decît pe jumă
tate. pentru că stația de reglare a 
gazului metan Mintia, aflată in sub- 
ordinea Ministerului Energiei Elec
trice, nu e corespunzător dimensio
nată pentru a asigura debitul nece
sar de gaz metan. Și unitatea res
pectivă nici nu e interesată să facă 
modificările necesare în instalații. 
De aceea, întreprinderea de lianți 
consumă nejustificat 70 000 tone 
păcură intr-un an. Cind se va pune 
capăt disputei?

O altă categorie de măsuri a ur
mărit perfecționarea constructivă a 
utilajelor și instalațiilor. Concret, 
este vorba, între altele, de îmbunătă
țirea echipamentului interior al mo
rilor de ciment, etanșarea capetelor 
cald și rece ale cuptoarelor, perfecțio
narea elevatoarelor de 400 și 550 
tone/oră, modernizarea electrofiltre- 
lor și modificarea rotoarelor de la 
ventilatoarele mari. Am reținut insă 
în mod deosebit soluția tehnică adop
tată pentru modernizarea electrofil- 
trelor care, după cum ni s-a spus, 
ar asigura. rezolvarea definiti
vă a problemei poluării aeru
lui de către fabricile de ciment. 
Astfel, prin Înlocuirea electrozilor de 
emisie la electrofiltrul cuptorului 
nr. 1, s-a asigurat funcționarea per
manent corelată a electrofiltrului cu 
a cuptorului. Efectul : in fiecare oră 

ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" — SATU MARE

Pe calea modernizării și progresului tehnic
De pe banda de montaj a între

prinderii „23 AugUst" din Sâtu Mare 
a ieșit mașina de gătit cu gaze liche
fiate purtînd numărul 7 500 000. Un 
succes care vine să confirme o dătă 
mai mult hărnicia, însuflețirea • și 
energia creatoare a acestui colectiv, 
care a realizat sute de modele <le 
aparate casnice, mereu mai bune, cu 
performanțe tehnico-funcționale din 
ce In ce mai ridicate.

— In prezent — ne-a spus directo
rul întreprinderii, ing. Mihai Chertes 
— 60 la sută din produsele ce se fa
brică aici sint noi și reproiectate, ele 
realizindu-se în condițiile reducerii 
consumului de metal cu 14 la sută și 
ale creșterii randamentelor tehnice cu 
10 la sută. Dintre cele mai noi do
tări ale aparatelor menționăm : dis
pozitiv cu aprindere electronică, sigu
ranță la cuptor și plită, termostate, 
rotisoare etc. De la începutul anului 
și pînă în prezent, planul la export 
al întreprinderii a fost depășit cu 
3 000 de mașini de uz casnic. (Octav 
Grume»).

se recuperează și se reintroduc în 
circuitul economic 20 de tone de 
făină de ciment, economisindu-si în- 
tr-un an 16 000 tone de ciment șl 
1 300 MWh energie electrică. Cine 
privește acum coșurile celor două 
cuptoare remarcă o diferență fra
pantă : practic, de pe coșul cupto
rului nr. 1 nu mai iese nici o dîră 
de praf alb, în vreme ce la cuptorul 
nr. 2 vălătucii de făină de ciment 
continuă să polueze atmosfera.

In fine, dintre măsurile organiza
torice adoptate și aplicate am reți
nut pe aceea referitoare la asigurarea 
condițiilor pentru aplicarea acordu
lui global, inclusiv in transportul in
tern pe cale ferată. Astfel, ciștigu
rile la fiecare loc de muncă sint ne
mijlocit legate de realizarea produc
ției fizice, de obținerea economiilor 
prevăzute. De asemenea, am notat 
că prin întocmirea și respectarea cu 
rigurozitate a programului de opti
mizare a funcționării utilajelor în 
scopul reducerii la minimum a con
sumului energetic în orele de virf pe 
rețea, s-a asigurat, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului trecut, un 
consum de energie electrică mai 
scăzut cu 11,15 MW/1 000 tone ci
ment.

Măsurile din hotărîrea-program, 
aplicate, au influențat pozitiv rezul
tatele de ansamblu ale întreprinde
rii : în patru luni din acest an, pla
nul la producția marfă și fizică a 
fost îndeplinit și depășit. Ar putea 
fi mai bune aceste realizări ?

— Da, cu condiția ca centrala și 
ministerul să ne coreleze indicatorii 
fizici cu cei valorici, pentru că alt
fel nu vom putea nicicum, oricite 
eforturi am depune, să realizăm pro
ducția netă și beneficiile — ne spune 
contabilul-șef Ioan Groza. In fond, 
necorelarea existentă în prezent nu ne 
permite exercitarea autogestiunii în 
condiții stimulative. Totodată, la ni
velul forurilor de resort trebuie gă
site soluții pentru acoperirea finan
ciară a cheltuielilor generate de mo
dificarea constructivă a unor utilaje. 
Nerezolvarea echitabilă a acestei 
probleme frinează pur și simplu pro
gresul tehnic in unitatea noastră.

Sint citeva probleme ce se cuvin 
analizate cu toată atenția de forurile 
în drept. îmbucurător este faptul că, 
după ani cu rezultate sub nivelul po
tențialului de care dispune, colectivul 
întreprinderii pentru lianți din Deva 
a intrat pe un făgaș bun.

Sabin CERBU 
Cornelia CARLAN

La Combinatul

de fibre sintetice

de la Cîmpulung 

Prima șarjă 
de granule 
poliesterice

Combinatul de fibre sintetice de 
la Cimpulung, important obiectiv 
economic al Argeșului și al țării, 
construit la indicația secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a ajuns in 
faza finală. Zilele acestea, în insta
lația sâ principală de policondensa- 
re s-a produs prima șarjă de gra
nule poliesterice. marcind astfel 
intrarea în funcțiune a celei dinții 
capacități productive a combina
tului.

După cum âflăm de la ing. Au
rel Damian, directorul tehnic, la 
realizarea combinatului s-au folosit 
utilaje ale tehnicii de vîrf, realizate 
în mărea lor majoritate de unități 
specializate din țară. El a fost con
struit după un proiect elaborat de 
Institutul de inginerie tehnologică 
și proiectare pentru industria chi
mică, pe baza unei tehnologii de
finitivate de specialiștii Institutului 
central de chimie din București. 
Procesul de fabricație ave un grad 
inalt de automatizare și mecanizare 
și asigură obținerea de produse cu 
calități constante.

Printre cei care au pus din plin 
umărul la înălțarea combinatului, 
au urmărit zi și noapte pro
bele mecanice și tehnologice și 
au dat acum cale liberă reacțiilor 
chimice pe coloane se numără ing. 
Ion Durdun, șef de secție, ing. 
Florea Nicolae, șeful instalației de 
policondensare, operatorii chimiști 
Ștefan Bejenaru și Vasile Ionescu. 
Odată cu secția de bază au intrat 
în producție și instalațiile aferente 
ale combinatului : respectiv, insta
lațiile de apă, aer comprimat, azo
tat de puritate înaltă, abur, de dis
tilare și de rectificare a dimetil- 
tereftalatului.

Mai notăm că al doilea obiectiv 
principal al combinatului, instalația 
de producere a fibrelor poliesterice, 
se află în stadiu avansat de reali
zare.

Șe cuvin menționate și cu acest 
prilej abnegația de care s-a dat do
vadă la construirea combinatului, 
eforturile energice, bine coordo
nate și susținute de comitetul ju
dețean și orășenesc de partid, de 
organizațiile de partid, ale factori
lor răspunzători de realizarea aces
tei investiții, proiectanți, construc
tori, beneficiar, furnizori de utilaje, 
precum și ministerele de resort.

Gheorghe C1RSTEA
corespondentul „Seinteii"

— EXPORTUL- - - - - - - -
-o problemă fundamentală de producție, 
dar și de înaltă conștiință profesională

Rampa de încărcare și magazia de 
expediții a întreprinderii „Unirea" 
din Cluj-Napoca sint pline de lăzi 
in care sint ambalate cu grijă utilaje 
și mașini textile destinate exportu
lui intr-un șir de țări ale lu
mii, cum sint U.R.S.S., R. S. Ce
hoslovacă, R. P. Chineză, Mexic ș.a. 
Unele sint încărcate in vagoane, al
tele le iau locul. în hala de montaj, 
aceeași activitate febrilă pentru fi
nalizarea unor mașini destinate ex
portului. precum și a unora in pre
mieră, pregătite pentru tirguri și 
expoziții internaționale.

Problemele legate de realizarea 
producției pentru export au fost în
scrise deseori pe agenda de lucru a 
organizației de partid, a consiliului 
oamenilor muncii din această unitate 
industrială. Și nu întimplător. In 
acest an, de pildă, vor trebui expe
diate la diverse firme străine de 1,5 
ori mai multe mașini și utilaje tex
tile decît in 1978. In primele patru 
luni insă s-a înregistrat o anumită 
restanță. Consiliul oamenilor muncii 
a hotărit ca, de îndată ce toate pie
dicile vor fi ihlăturate. să se mun
cească astfel incit restanța să fie re
cuperată, iar pină la finele semes
trului să se livreze și produse peste 
prevederile planului.

Contracte sint incheiate la nivelul 
întregului an, așa că totul depinde 
acum de hărnicia colectivului și de 
buna conlucrare cu colaboratorii in
terni. Iată de ce producția pentru 
export este lansată cu prioritate în 
fabricație și urmărită zilnic pe în
tregul flux. Incepind de la turnătorie 
și pină la rampa de expediție. Cu o 
deosebită exigență se urmăresc re
zultatele pe care le dau produsele 
finite pe standurile de probă, unde 
sint supuse unor teste severe, chiar 
mai severe decît cele înscrise în 
prospecte și contracte. Zilnic, biroul 
executiv al consiliului oamenilor 
muncii analizează situația exportu
lui, în detaliu, pe produs și repere, 
pe stadii de fabricație. Sint sesizate 
prompt greutățile, deficiențele apă
rute, sint stabilite pe loc măsurile 
pentru ca acestea să fie înlăturate 
operativ.

Utilajele și mașinile textile ce 
poartă marca „Unirea" se bucură de 
tot mai multă apreciere în diverse 
țări ale lumii, multe cu tradiție in 
construcția de mașini. „Secretul" îl 
constituie, după cum aprecia ingine- 
rul-șef al întreprinderii, loan Sucală, 
înnoirea și modernizarea continuă a 
producției, în sensul imbunătățirii 
permanente a caracteristicilor teh
nico-funcționale și diversificării no
menclatorului de fabricație. In cin
cinalul trecut au fost modernizate și 
înnoite 70 la sută din produse, iar 
in acest an incă 16 la sută din pro
dusele întreprinderii urmează să fie 
supuse unor îmbunătățiri tehnico- 
funcționale importante. Principala 
caracteristică a produselor o consti
tuie acum înaltul grad de automati- 
Zăre, care inglobează în măsură tot 
mai mare elemente ale mecanicii 
fine și electronicii și au o fiabilitate 
ridicată. Cea mai recentă creație a 
colectivului este mașina de etirat- 
texturat, destinată prelucrării firelor 
poliamidice și poliesterice. Sînt in 
fâză avansată de introducere în fa
bricație mașini de dublat și răsucit 
fire texturate, mașini cu dublă tor
siune cu două etaje și de dublă tor
siune pentru fire cord, precum și di
verse mașini pentru prelucrarea inu
lui. întreaga concepție tehnică are la 
bază acum tipizarea pe familii de 
mașini, gradul de unificare a piese
lor depășind, in unele cazuri, peste 
80 la sută, ceea ce asigură un ran
dament mai mare nu numai în exe
cuție, Ci și în exploatare, o eficiență 
superioară în realizarea producției.

— Receptivitatea și elasticitatea 
față de cerințele clienților externi 
asigură, deopotrivă, creșterea volu
mului exportului șl a eficienței aces
tuia — ne spunea inginerul proiec
tant Mircea Tăuțan. Unii dintre par
teneri ne-au solicitat să înzestrăm 
cardele și laminoarele de bumbac cu 
autoregulatoare de bandă, alții să 
adaptăm mașinile la condițiile lor de 
spațiu și amplasamente în hale. Fi
rește, aceste cerințe au fost satisfăcu
te. Am fabricat și mașini de filat 
bumbac cu 504 fuse, în loc de 420 fuse, 

cum fabricăm în mod curent. Alte ma
șini și utilaje au fost adaptate la ce
rințele specifice de alimentare cu e- 
nergie. Nu punem condiții nici în ce 
privește numărul de mașini ce ur
mează a fi contractate. Dacă un par
tener ne solicită O mașină pentru în
cercări, acceptăm și o astfel de si
tuație, intrucit dacă aceasta se va 
dovedi potrivită va fi comandată in 
număr mai măre. Anumite mașini 
sint concepute și realizate împreună 
cu firme străine. Recent, în cazul

La întreprinderea 
„Unirea" 

din Cluj-Napoca

mașinii de texturat, o firmă elve
țiană cu care colaborăm a felicitat 
colectivul nostru pentru modul inge
nios in care a rezolvat unele proble
me de tehnică de virf.

— Cea mai bună reclamă a mași
nilor noastre este comportarea lor in 
exploatare la partenerii externi — 
remarca tovarășul Mihai Mureșan, 
șeful biroului export-import și relații 
ecohomice internaționale. Am livrat 
in Bangladesh o întreagă filatură de 
bumbac compusă din circa 150 de 
mașini. Buna lor funcționare, randa
mentele realizate au făcut ca firma 
să mai comande la unitatea noastră 
alte asemenea filaturi, din care 
una va fi realizată in acest an. Așa 
s-a intimplat și cu mașinile de filat 
în umed livrate în R. P. Chineză.

Foarte importantă pentru realiza
rea planului la export s-a dovedit 
strînsa conlucrare cu întreprinderea 
de comerț exterior a centralei, care 
prospectează, împreună cu specia
liștii întreprinderii clujene, piețele 
internaționale, asigură plasamentul 

au Îndeplinit planul pe cinci luni
Patru întreprinderi industriale din județul Harghita
Puternic mobilizate de îndemnurile secretarului general al-partidului, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi colective de oameni ai muncii români 
și maghiari — din tînăra și moderna industrie a județului Harghita rapor
tează realizarea înainte de termen a sarcinilor de plan pe primele cinci 
luni din acest an. Astfel, alături de colectivul întreprinderii de matrițe 
și piese din fontă Odorheiu Secuiesc, care a înregistrat acest succes încă 
la data de 13 mai, se cuvin menționate rezultatele colectivelor de la între
prinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate Miercurea 
Ciuc, întreprinderea de fier Vlăhița și întreprinderea de ață și 
filatură Odorheiu Secuiesc. în aceste unități »sînt asigurate con
dițiile realizării, pînă la finele lunii, a unor importante sporuri de pro
ducție, concretizate în 510 tone fontă, 70 tone mașini și utilaje pentru 
industria metalurgică, 420 tone utilaje de turnare și alte produse solicitate 
de beneficiarii interni și partenerii externi. (I. D. Kiss).

Combinatul chimic din Rm. Vîlcea
Colectivul de muncă din cadrul Combinatului chimic Rm. Vîlcea, 

care a lansat chemarea la întrecerea socialistă pe anul 1981, adresată 
tuturor chimiștilor din țară, raportează îndeplinirea sarcinilor de plan 
la toți indicatorii pe primele cinci luni ale anului. Pină la sfirșitul lunii 
mai, chimiștii vîlceni și-au propus să producă peste prevederi 3 480 tone 
acid clorhidric, 370 tone sodă caustică, 820 tone butanoli, 600 tone hipo- 
clorit, 250 tone solvenți clorurați, 740 tone polieteri și alte produse in 
valoare totală de peste 94 milioane lei. în gcelași timp, la indicatorul 
producției nete se estimează obținerea unui spor de peste 57 milioane 
lei. (Ion Stanciu).

Minerii de la llba
Menținîndu-se în fruntea intrecerii socialiste dintre unitățile miniere, 

Exploatarea minieră llba din județul Maramureș și-a îndeplinit planul 
pe cinci luni din acest an. Perseverind în aplicarea unor tehnologii de 
mare productivitate și depășindu-și consecvent sarcinile la lucrările de 
deschidere în adîncime a zăcămîntului, colectivul de aici a reușit să 
realizeze o producție suplimentară de peste 4 000 tone minereu, iar la 
producția netă să depășească prevederile cu aproape 6 milioane lei. 
(Gheorghe Susa).

„Comoara" 
din uleiul de cetinâ

și comenzile Ia cursuri de revenire 
tot mai favorabile. Participarea la 
tirgurile și expozițiile internaționale 
de la Leipzig, Brno, Zagreb, Beijing, 
Canton a demonstrat că unitatea clu
jeană se află pe drumul bun al 
competitivității pe plan extern, ceea 
ce a dat încredere colectivului în ca
pacitatea sa creatoare.

Dealtfel, credem că tocmai capaci
tatea creatoare, responsabilitatea 
de care dă dovadă colectivul de 
la „Unirea" pentru realizarea pro
ducției destinate exportului asigură 
succesul îndeplinirii planului in 
acest domeniu. Aici lucrează oameni 
cu o inaită calificare, cu multă ex
periență in fabricația de mașini și 
utilaje textile și cu multă dorință de 
afirmare. La unul din bancurile de 
montaj l-am intîlnit pe lăcătușul 
loan Vișan. EI a ținut să ne spună : 
„In urmă cu trei ani am fost trimis, 
Împreună cu echipa „service", in 
Bangladesh, unde am montat o fila
tură de bumbac. Cind filatura a in
trat în funcțiune și am văzut că ma
șinile noastre se comportă foarte 
bine, am încercat cu toții un senti
ment de mare mindrie patriotică. în
torși acasă, muncim cu și mal multă 
însuflețire, cu și mai multă răspun
dere pentru a asigura o calitate ire
proșabilă fiecărui produs destinat 
exportului. în general, ,,service“-ul 
nostru este solicitat de partenerii ex
terni mai ales pentru a acorda asis
tență tehnică la montaj și încercări".

Gînduri care, alăturate faptelor de 
zi cu zi, demonstrează că la între
prinderea „Unirea" din Cluj-Napoca 
se muncește nu numai cu răspundere 
și pasiune, dar și cu înaltă măiestrie 
profesională pentru realizarea sarci
nilor de export — obiectiv prioritar 
al planului pe acest prim an al cin
cinalului calității și eficienței.

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Seinteii"

Cite hectare... de intenții
La C.A.P. Fundulea, joi, 21 mai, zi obișnuită de lucru. Adică de la 

prima oră a dimineții, se aflau in cimp un număr mare de mecanizatori, 
cooperatori și alți locuitori din comună. După felui in care se muncește 
aici, după realizările de pină acum, se poate spune că este o unitate in 
care oamenii își înțeleg obligațiile și acționează cu răspundere pentru 
asigurarea noii recolte. Intr-o singură săptămină au fost prășite — manual 
și mecanic — peste 650 hectare.

Situația in ansamblu este bună. Sînt insă și lucruri, și nu puține și 
nu neînsemnate, care nu sînt făcute cum trebuie. Unele depind de con
ducerea cooperativei agricole, de cei care conlucrează cu cooperatorii, iar 
altele de factori care se inlănțuiesc pină sus, la ministerul de resort. Să 
le luăm pe rind :

„Dacă prâșesc, nu-mi fac 
norma!" Ce fel de organiza
re in acord global este a- 
Ceasta ? Ea C.A.P. Fundulea, cul
turile prășitoare ocupă aproape 2 500 
hectare. Pentru întreținerea lor, în
treaga suprafață a fost angajată in a- 
cord global de către cei 200 de coo
peratori care formează forța activă a 
celor trei ferme de cimp. precum și 
de aproape 600 oameni ai muncii ce 
lucrează la oraș sau in cadrul dife
ritelor unități economice din comu
nă. S-a stabilit ca membrii coopera
tori să lucreze grupat in cadrul echi
pelor organizate la nivelul ferme
lor. Pină aici totul pare perfect. 
Acum însă, cind s-a trecut efectiv la 
treabă, apar și erorile săvîrșite in 
modul de angajare a culturilor în 
acord global și in retribuirea mun
cii cooperatorilor. Cu excepția po
rumbului, unde la baza organizării și 
retribuirii muncii in acord global 
stau producția obținută și tariful la 
tonă, la celelalte culturi se practică 
un sistem care nu diferă prea mult 
de forma de cointeresare la norma de 
muncă. Consecința : in dorința de a 
efectua cit mai multe norme, se exe
cută lucrări de proastă calitate, se 
încalcă normele tehnologice. Intr-un 
lan de floarea-soarelui, unde prășea 
echipa condusă de Elvira Tatomir, în 
urma cooperatorilor rămîneau nu nu
mai buruieni netăiate pe rind, dar și 
foarte multe plante peste densitatea 
normală. Neflind legați direct de pro
ducția obținută la hectar, s-a ajuns 
chiar la situația in care echipa de la 
baza furajeră, de exemplu, a refuzat 
să prășească o solă cu plante deose
bit de frumoase pentru că este imbu- 
ruienată și ei nu pot face atitea nor

me cite realizează ceilalți. Cit priveș
te unele anomalii ce țin de cointere
sarea sau, mai bine zis, de necointe- 
resarea mecanizatorilor, acestea le

CITEVA IPOSTAZE ALE BIROCRAȚIEI ÎNT1LNITE 
IN ACESTE ZILE ÎNTR-0 COOPERATIVA AGRICOLĂ

vom aborda intr-un articol separat, 
dat fiind că problema este de o răs- 
pindire mai largă șl cu serioase Im
plicații asupra bunei desfășurări a 
activității în agricultură.

Socotind că paguba este 
...prea mică, au hotărit s-o 
mărească Cele ce urmeazâ arată 
că unii oameni puși să asigure coor
donarea muncii in unitățile agricole, 
să rezolve practic, concret, marile 
probleme ale agriculturii în acest 
moment n-au înțeles mai nimic din 
spiritul in care concepe conducerea 
partidului nostru perfecționarea ac
tivității în acest domeniu și nu reu
șesc să se desprindă de modul biro
cratic in care au lucrat pină acum. 
Să ne explicăm.

Cooperativa agricolă din Fundulea 
dispune de o fermă de legume ce se 
întinde pe 100 hectare. In fiecare an, 
oamenii produc răsadurile necesare, 
pe care apoi le plantează in cimp, 
sau pur și simplu seamănă direct in 
sol. Cind ar trebui să le ude se în
fruntă »de fiecare dată cu aceeași 
problemă : imposibilitatea de a asi
gura cantitatea de apă necesară. Abia 

reușesc să irige cite 30—40 de hec
tare. Fapt este că grădina aduce mai 
multă pagubă decît ciștig. Și cum, 
probabil cei de la județ au ajuns la 
concluzia că paguba nu ar fi incă de 
ajuns, zilele trecute le-au mai supli
mentat planul cu incă 65 hectare de 
legume. Cum este de admis ca niște 
oameni care, prin natura profesiei, 
știu foarte bine ce anume cerințe 
trebuie să îndeplinească o grădină de 
legume, să ia o asemenea măsură ? 
Care dintre cei ce au luat această de- 
cizie a văzut in ce condiții se poate 
lucra acolo ? Ii invităm să vină lâ 
Fundulea măcar pentru citava Ora, 
să vadă cum 6 motopompe scot cu 

destulă greutate apa dintr-o baltă și 
o ridică sus pe terasă pentru a putea 
uda cite 1—2 hectare pe zi.

Cadrele de conducere, in
ginerii răgușesc transmițînd 
„operative". Eram împreună cu 
primarul comunei Fundulea și cu or
ganizatorul de partid și imi expri
mam dorința de a mă intîlni cu ingi- 
nerul-șel al consiliului agroindustrial. 
Bogdan Stănciulescu. Și ca în zicala 
„gînd la gind cu bucurie", iată că 
apare inginerul Stănciulescu. Cum 
mă vede scoate repede din buzunar 
niște hirtii și începe să le frăminte 
în miini cu nerăbdare. „Am Înțeles 
că vreți operativa" — mi se adresea
ză, vrînd parcă să-mi amintească 
pentru ce am venit. I-am răspuns că 
nu vreau nici o „operativă". Utmft, 
aproape contrariat că nu i se cere 
operativa, se desparte de mine cu 
amărăciunea omului care știe că nu 
a putut fi de nici un folos.

Indicația dată de conducerea parti
dului in ce privește activitatea cadre
lor, a specialiștilor ce lucrează in a*  
gricultură este ca aceștia să-și folo
sească tot timpul pentru munca con-

ați lucrat 
cretă, pentru îndrumare la locul de 
producție. Dar el pierd un timp 
enorm. De ce ? Sint cumva niște oa
meni comozi ? Nu vor să stea in 
cimp, alături de oameni ? Să vedem.

Concret, iată ce sint obligați 
să facă în fiecare zi cadrele de 
conducore și specialiștii unităților 
agricole, cele de la consiliul agro
industrial, primarii comunelor. Toți 
adună date, completează cite o 
„operativă" pe care o transmit mai 
departe pe filiere diferite. Fix la 
ora 16, ingiherul-șef al coopefâti- 
vei trebuie să aibă completată o ope
rativă îh 46 de puncte pe care o 
transmite inginerulUi-șet de la con

siliul agroindustrial. Președintele co
operativei întocmește și el o aseme
nea situație voluminoasă pentru pri
mar, care primar o comunică mai 
departe președintelui consiliului a- 
groindustrial. Șeful fermei horticole 
își face separat operativa lui, pe care 
O transmite tot prin telefon specia
listului cu horticultura de la consi
liul agroindustrial. Colegul lui de ia 
zootehnie face operativa pentru su
periorul direct de la consiliu. Nu 
este scutit de această Caznă nici șe
ful secției de mecanizare. Se înțele
ge că pentru a se putea strînge ati
tea date „munca" trebuie să înceapă 
din timp, uneori de la primele ore 
ale zilei, cind... se bănuiește cit și 
cum se va lucra.

Odată intrați în posesia datelor, 
cei de la Consiliul agroindustrial le 
centralizează in grabă mare pentru 
că la ora 18 fix trebuie să le trans
mită mai departe, la județ : ingine- 
rul-șef al consiliului — la direcția 
agricolă ; inginerul-șef cu mecaniza
rea — la trustul S.M.A. ; medicul 
Veterinar — la direcția producției a*  
bimale ; inginerul horticol — la trus
tul horticol ; organizatorul de partid 
— la comitetul județean de partid.

azi?
Se fac și se transmit asemenea ope
rative zilnic, chiar și atunci cind 
plouă și practic in cimp nu se lu
crează deloc. Asta probabil pentru că 
cei de la județ nu au tihnă dacă nu 
știu exact ciți mililitri a plouat la 
Fundulea sau la Sărulești. Ar mai 
fi de adăugat doar că majoritatea o- 
perativelor au în general același con
ținut.

Cui Ii folosește asemenea încărcă
tură de date, de cifre care Se trans
mit de la sute de telefoane la care 
strigă pină răgușesc sute de oameni 
și așteaptă uneori Ore întregi pînă 
primesc legătură ? Și nu este vorba 
de paznici sau de dactilografe, ci de 
ingineri și alte cadre de conducere I 
Poate dovedi cineva din cei care au 
stabilit această măgură că sistemul de 
informare este operativ și mai ales 
eficient ? Se poate conduce agricul
tură prin telefon, prin jocul „pe 
sîrmă" al cifrelor ? Chiar atit de 
nepricepuți sint cei care dirijează 
aceste treburi incit nu pot să sta
bilească un sistem eficient de infor
mare care să nu imobilizeze atitea 
cadre in mod inutil ? Cu ce ajută 
bunul mers al lucrărilor atitea con
vorbiri telefonice la consiliul agro
industrial, la primăriile comunale șl, 
mai departe, la județ pentru a co
munica aceleași date, care nici 
măcar nu reprezintă realizări efec
tive, ci foarte aproximative ? Direc
torul SMA Sărulești, tovarășul Ste- 
llan Neacșu, ne spunea că raza de 
activitate a consiliului se întinde pe 
60 km și Consiliul are în subordine 
13 unități. Pentru a transmite la ora 
18 operativa, cei de la ferme și sec
țiile de mecanizare trebuie să comu
nice de dimineață ce „au lucrat" 
pină seara. Și prin telefon cifrele 
se „potrivesc" de minune chiar 
dacă acolo între timp a plouat sau 
mașinile stau defecte. Noua revo
luție in agricultură nu se face prin 
telefon. Ea cere muncă concretă, 
organizare bună, ordine și disciplină. 
Și tocmai de aceea trebuie eliminate 
cu desăvirșire asemenea practici 
birocratice, contrare intereselor unei 
munci dinamice, eficiente în cam
paniile agricole.

Iosif POP

înconfruntare 

creatoare cu 
periuțele economiei,

Prețul unui litru de ulei brut, ob
ținut din cetina de rășinoase rezulta
tă din exploatarea pădurilor de coni
fere (produs secundar valorificat nu
mai de cițiva ani), este de 300—400 
lei. Incepind din acest an se obțin, 
din aceeași cantitate de ulei brut, 
printr-o serie de prelucrări, produse 
a căror valoare se ridică la peste 6 000 
lei. Acest salt spectaculos al eficien
ței unor resurse secundare neluate în 
seamă pină de curînd — fiind consi
derate fără o valoare în sine — a fost 
posibil prin strădania unor muncitori, 
specialiști și cercetători forestieri și 
chimiști, oameni entuziaști, compe- 
tenți și perseverenți.

Iată citeva opinii ale participanților 
la activitatea de cercetare depusă in 
această direcție :

— în cincinalul 
în care ne aflăm, 
Cincinal al calită
ții și eficienței — 
ne spune ing. 
Emil Marcoci, di
rectorul între
prinderii forestie
re de exploatare 
și transport Pia
tra Neamț — 
ne-am propus să 
obținem sporuri 
cit mai mari prin valorificarea cit mai 
completă și superioară a masei lem
noase. în ce privește valorificarea in
tegrală a lemnului, inclusiv resursele 
secundare, deci și cetina, specialiștii 
din industria forestieră și chimică au 
reușit să ajungă la soluții originale 
și rezultate practice cu o mare efici
ență economică.

Prima picătură de ulei industrial 
de cetină s-a obținut la noi in țară 
aici, la Piatra Neamț, in 1976, in între
prinderea noastră. Este adevărat insă 
că pe baza cercetărilor efectuate de 
specialiști de Ia Universitatea din 
Brașov. Prof. univ. S. Corlățeanu și 
colaboratorii săi de la această uni
versitate au realizat o stație-pllot 
pentru obținerea uleiului volatil și 
au studiat diferitele fracțiuni cu aro
me și mirosuri variate pentru a le 
indica în vederea extinderii utilizării 
lor în industria farmaceutică, cosme
tică, a medicamentelor etc. La rîndul 
lor, specialiști de la I.C.P.I.L. — 
București și I.U.P.S, — Iași au 
construit utilajul necesar pentru ex
tragerea Uleiului din cetina de răși- 
nOase. Cu această instalație pentru 
captarea uleiurilor volatile am reușit 
să prelucrăm toată cantitatea de ce
tină, producind 5 000—6 000 kg de ulei 
pe an.

— La un moment dat, in anul tre
cut chiar, erați in situația de a nu 

mai avea beneficiari pentru acest 
ulei.

— Da, și tocmai acest lucru, în loc 
să ne descurajeze, ne-a mobilizat. In
tr-adevăr, beneficiarii noștri din in
dustria chimică, care foloseau ule
iul mai ales pentru prepararea unor 
produse cosmetice, nu mai aveau 
nevoie de Întreaga cantitate, cu atit 
mai mult cu cit și alte unități fo
restiere din țară, care au preluat de 
la noi această tehnologie, au început 
să producă ulei de cetină. Totuși era 
păcat să întrerupem producția uleiu
lui brut atit timp cit știam prea bine 
că din acest ulei se pot obține cel 
puțin 10—18 fracțiuni, care însemnau 
multiplicarea cam tot de atitea ori 
a cîștigului. Ca să nu mai vorbim 
de faptul că unele din aceste sorti

mente înainte 
le importam! Din 
acest impas ne-au 
scos cercetătorii 
de la Institutul 
central de chimie, 
și anume de la 
Centrul de cerce
tări pentru fibre 
chimice Săvinești.

— Prin fracțio
narea avansată a 
produsului brut, 
in instalațiile pi

lot ale laboratoarelor noastre, ne spu
ne ing. Savel Matache, directorul cen
trului, s-au obținut 20 de sorturi de 
uleiuri eterice, toate cu multiple în
trebuințări în industria medicamen
telor, coloranților, cosmeticelor și 
detergenților. Prețul acestor uleiuri, 
din care o mare parte se procu
rau din import, este deosebit de 
ridicat, ceea ce face ca valoarea 
produselor obținute prin fracționa
re să fie de 12 pină la 15 ori mai 
mare decît cea a uleiului brut.

Cit privește posibilitățile de reali
zare a instalațiilor pentru producerea 
acestor substanțe, aflăm că ele sint 
la indemina tuturor întreprinderilor 
care pot valorifica efetină. Prelucra
rea sau fracționarea se face în in
stalații simple, fără echipamente 
complicate sau aparatură complexă, 
valoarea lor amortizindu-se în pri
mele săptămîni de funcționare.

Iată o idee valoroasă a cărei efi
ciență este cu claritate demonstrată 
de cercetătorii de la Săvinești și 
care poate fi aplicată sau extinsă cu 
aceleași bune rezultate de către toti 
cei care au sarcina de a valorifica 
integral masa lemnoasă, resursele 
pădurii.

Elena MANTU 
Constantin BLAGOVICI
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i NC HE IEREAJHZIT EI O FI CIA LE DE PR IETENIE
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII GHANA, DR.HILLALIMANN
Președintele Nicolae Ceaușeseu 

s-a reîntîlnit cu președintele Hilla limann
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu. 
s-a reîntîlnit luni la Pa
latul Consiliului de Stat, 
înaintea semnării docu
mentelor oficiale româno- 
ghaneze, cu președintele 
Republicii Ghana, dr. 
Hilla Limann.

Cu acest prilej, cei doi 
șefi de stat și-au expri
mat satisfacția față de ca
racterul rodnic al discuții
lor purtate, față de înțe
legerile la care au ajuns, 
subliniind dorința ambe
lor părți de a conferi noi 
dimensiuni bunelor rela
ții româno-ghaneze, de a 
întări prietenia dintre po
poarele noastre.

Președinții Nicolae 
Ceaușeseu și Hilla Limann 
au relevat importanța 
înfăptuirii hotărîrilor lua
te, afirmîndu-și încre
derea că, pe baza lor, se 
vor realiza o colaborare 
tot mai strînsă și fruc
tuoasă între România și 
Ghana, o intensificare a 
conlucrării pe tărîm poli
tic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în 
alte domenii de activitate.

Totodată, a fost mani
festată convingerea că, în 
spiritul înțelegerilor sta
bilite, România și Ghana 
vor întări conlucrarea lor 
în viața internațională, 
adueîndu-și, prin eforturi 
și acțiuni unite, o contri
buție activă la crearea 
unui climat de des
tindere, securitate și coo
perare în Europa, Africa 
și în întreaga lume, la în
făptuirea aspirațiilor le
gitime ale popoarelor de

a trăi într-o lume care să 
Ie asigure pacea, liberta
tea, independența, dezvol
tarea de sine stătătoare, 
pe calea progresului eco
nomic și social.

Președinții N icolae 
Ceaușeseu și Hilla Limann 
au evidențiat necesitatea 
continuării dialogului ro- 
mâno-ghanez la nivel 
înalt și au reliefat însem

nătatea lui deosebită pen
tru dezvoltarea continuă 
a prieteniei și colaborării 
dintre țările și popoarele 
noastre, pentru cauza 
înțelegerii între națiuni.

COMUNICAT
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușeseu, președintele Republicii 
Socialiste România, dr. Hilla Limann, 
președintele Republicii Ghana, a 
efectuat o vizită oficială de prietenie 
in Republica Socialistă România, in 
perioada 22—25 mai 1981.

Președintele Republicii Ghana a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

Președintele Hilla Limann și mem
brii delegației Republicii Ghana au 
vizitat obiective economice, cultura
le și sociale din București, Ploiești 
și județul Brașov.

Reprezentanții Republicii Ghana 
au fost primiți pretutindeni cu deo
sebită cordialitate și ospitalitate, ex
presie a sentimentelor de prietenie 
pe care și le nutresc reciproc po
poarele român și ghanez.

Intre tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și dr. Hilla Limann, pre
ședintele Republicii Ghana, au avut 
loc convorbiri oficiale, la care au 
participat :

Din partea Republicii Socialiste 
România : Petru Enache, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei alimentare, 
Alexandru Mărgâritescu, ministru se
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Nicolae Popovici, 
procurorul general al Republicii So
cialiste România, Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și ai Consiliului 
de Stat, Constantin Mitea, consilier 
al președintelui republicii, Petre Tâ- 
năsie, director în Ministerul Aface
rilor Externe, Constantin Herâscu, 
ambasadorul României in Ghana.

Din partea Republicii Ghana : 
Nana Okutwer Bekoe al III-lea, 
președintele național al Partidului 
Național al Poporului. Isaac K. 
Chinebuah, ministrul afacerilor ex
terne, Joe Reindorf. ministrul justi
ției și procuror general, Y.N.A. Ag- 
besi, ministrul agriculturii, A.M. Ar
thur, secretar al președintelui, S.E.

Quarm, secretar principal in Minis
terul Afacerilor Externe, A.Y. Ag- 
grey-Orleans, director a.i. in Mi
nisterul Afacerilor Externe, George 
Yise Mahama, ambasadorul Ghanei 
in România, Sam Quaicoe, șeful ser
viciilor prezidențiale de presă.

în cursul convorbirilor, care s-f’ 
desfășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, înțelegere și respect reci
proc, cei doi șefi de stat s-au in
format asupra preocupărilor țărilor 
lor în domeniul construcției econo
mice și sociale. Examinind pe larg sta
diul actual al raporturilor bilaterale 
și modul in care au fost indeplinite 
hotărîrile și ințelegerile bilaterale 
convenite anterior, ei și-au expri
mat deplina satisfacție pentru prie
tenia și colaborarea fructuoasă care 
se realizează între cele două țări.

Președinții Nicolae Ceaușeseu și 
dr. Hilla Limann au stabilit direc
țiile și modalitățile pentru dezvolta
rea in continuare și intensificarea re
lațiilor româno-ghaneze in domeniile 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și in toate celelalte dome
nii. Ei au apreciat că dezvoltarea re
lațiilor economice, și îndeosebi a coo
perării în producție, constituie ele
mentul esențial al aprofundării ra
porturilor dintre cele două state. Au 
fost de acord că România și Ghana 
dispun de potențialul economic ne
cesar pentru a realiza adîncirea coo
perării economice și diversificarea 
schimburilor comerciale intre șle. 
Cei doi șefi de stat au subliniat că 
dezvoltarea cooperării și comerțului 
româno-ghanez, precum și conlucra
rea in domeniul științei și tehnolo
giei. al invățămintului și culturii vin 
in sprijinul efortului național al ce
lor două țâri pentru progres econo
mic și social.

în timpul vizitei, membrii delega
țiilor română și ghaneză au avut în- 
tilniri de lucru, in cadrul cărora au 
fost examinate aspecte concrete ale 
relațiilor -și colaborării bilaterale in 
domeniile politic, economic, tehnico- 
științific și cultural.

S-a efectuat, de asemenea, un larg 
schimb de vederi în legătură cu pro
blemele actuale ale situației interna
ționale. constatindu-se o identitate

sau o mare apropiere a punbt'elâr'de 
vedere in legătură * cu aceste pro
bleme.

Pornind de Ia interesele comune 
și identitatea pozițiilor in proble
mele majore internaționale, cei doi 
președinți au hotărit să fie intensi-, 
ficate consultările și conlucrarea din
tre reprezentanții țărilor lor în ca
drul O.N.U. și altor organisme in
ternaționale, al grupului ..celor 77“ 
și al mișcării țărilor nealiniate, pen
tru a-și spori contribuția la soluțio
narea justă, în interesul popoarelor, 
a acestor probleme.

La încheierea vizitei au fost sem
nate : Declarația comună privind în
tărirea prieteniei și dezvoltarea în 
continuare a colaborării dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Ghana, Acordul general de coope
rare economică și -tehnică pe termen 
lung și înțelegerea privind coopera
rea în domeniul agriculturii.

Conducătorii Republicii Socialiste 
România și Republicii Ghana au dat 
o înaltă apreciere rezultatelor fruc
tuoase ale convorbirilor pe care le-au 
avut și au relevat că vizita oficială 
de prietenie a președintelui Hilla 
Limann. Declarația comună, celelal
te documente semnate in cursul vi
zitei reprezintă o importantă contri
buție la extinderea relațiilor tradi
ționale de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Repulplica Ghana, spre binele ce
lor două popoare, al politicii de pace, 
destindere, independență națională și 
colaborare internațională.

Președintele Republicii Ghana, dr. 
Hilla Limann, a exprimat cele mai 
vii mulțumiri pentru primirea cor
dială și ospitalitatea de care s-a 
bucurat, împreună cu delegația care 
l-a însoțit, in perioada vizitei în Re
publica Socialistă România.

Dr. Hilla Limann, președintele Re
publicii Ghana, l-a invitat pe tova
rășul Nicolae Ceaușeseu. președintele 
Republicii Socialiste România, să 
efectueze o vizită oficială de priete
nie in Republica Ghana. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere. Data vi
zitei va fi stabilită ulterior, pe cale 
diplomatică.

PLECAREA DIN CAPITALĂ
(Urmaro din pag. I)
Ghana in interesul popoarelor roman 
și ghanez, al cauzei colaborării, păcii 
și securității in lume'1, „Trăiască 
pacea, prietenia și colaborarea intre 
toate popoarele lumii".

Președinții Nicolae Ceaușeseu și 
Hilla Limann au sosit impreună la 
aeroport.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Ghanei. In 
semn de salut au fost trase 21 de 
salve de artilerie.

Cei doi președinți au salutat drape
lul de stat al Republicii Socialiste 
România, după care au trecut in 
revistă garda de onoare.

înaltul oaspete și-a luat apoi 
rămas bun de la persoanele oficiale 
române aflate la aeroport. Erau de 
față tovarășii Ilie Verdeț, Iosif Banc,

Gheorghe Pană, Ștefan Andrei, Petru 
Enache, Ion Ioniță, Constantin Ol- 
teanu, Ilie Rădulescu. precum și 
membri ai guvernului, conducători de 
instituții centrale, generali. La ce
remonie erau prezent i ambasadorul 
României in Ghana, Constantin He- 
răscu, și ambasadorul Ghanei in 
România, George Yise Mahama.

Oaspetele a fost salutat de șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București.

Numeroși bucureșteni aflați pe 
aeroport, precum și tineri ghanezi 
care studiază in România au ovațio
nat îndelung pe cei doi șefi de stat, 
aclamind pentru prietenia româno- 
ghaneză. Ei au dat glas satisfacției 
depline față de rezultatele fructuoase 
ale dialogului la nivel înalt româno- 
ghanez, care va contribui la dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co

laborare dintre cele două țări și 
popoare.

La scara avionului un grup de 
pionieri au oferit buchete de flori 
celor doi președinți.

Președintele Nicolae Ceaușeseu și 
președintele Hilla Limann și-au luat 
un cald rămas bun, strîngîndu-și 
indelung miinile, imbrațișindu-se cu 
căldură. înaltul oaspete a exprimat 
incă o dată mulțumiri pentru pri
mirea care i s-a rezervat,, pentru 
ospitalitatea de care s-a bucurat in 
țara noastră, manifestîndu-și, tot
odată, satisfacția față de rezultatele 
fructuoase ale vizitei.

La ora 1.3,15 avionul prezidențial, 
cu care călătorește șeful statului 
ghanez, a decolat.

★
Președintele Republicii Ghana, dr. 

Hilla Limann, celelalte oficialități

DECLARAȚIE COMUNA 
privind intărirea prieteniei și dezvoltarea in continuare a colaborării 

dintre Republica Socialistă România și Republica Ghana
(Urmare din pag. I)
continuare a raporturilor de prietenie și conlu
crare dintre cele două țări și popoare. Ei reafir
mă hotărirea de a continua dezvoltarea contacte
lor bilaterale, de a extinde schimbul de infor
mații și experiență în construcția social-econo- 
mică, de a lărgi cooperarea in domeniile politic, 
economic și cultural, precum și conlucrarea pe 
plan internațional in apărarea păcii, pentru 
intărirea independenței naționale și a colaborării 
intre toate națiunile lumii.

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Ghana iși exprimă con
vingerea că legăturile economice și îndeosebi 
cooperarea in producție constituie un element 
fundamental al intensificării și aprofundării ra
porturilor româno-ghaneze. Ei apreciază acțiu
nile realizate pină in prezent și consideră că 
există in continuare posibilități importante pen
tru extinderea cooperării economice reciproc 
avantajoase, in domenii de înaltă prioritate, 
precum și a schimburilor comerciale și hotărăsc, 
în acest scop, ca ambele părți să sporească efor
turile pentru creșterea volumului comerțului și 
pentru concretizarea realizării obiectivelor eco
nomice pentru care cele două țări și-au expri
mat deja interesul. Reliefind rolul important pe 
care il are Comisia mixtă de cooperare econo
mică și tehnică în promovarea transpunerii in 
practică a acestui obiectiv, cei doi președinți 
consideră necesar să se intensifice activitățile 
comisiei astfel incit să se identifice noi posi
bilități de cooperare și să se urmărească înde
aproape finalizarea celor aflate in curs de nego
ciere, să se asigure o creștere constantă și echi
librată a schimburilor comerciale bilaterale. Ei 
au hotărit ca lucrările celei de-a IlI-a sesiuni 
a Comisiei mixte de cooperare economică și 
tehnică să aibă Ioc in trimestrul IV al anului 
1981, la București, prilej cu care să se convină, 
in vederea semnării, documentele de cooperare 
pentru realizarea în Ghana a unor obiective in 
domeniile agriculturii, petrolului și altor resurse- 
naturale, prelucrării lemnului, chimiei și altor 
ramuri industriale etc. Pină la sesiunea a 111-a, 
specialiștii celor două părți se vor intilni la Accra 
și București în vederea clarificării condițiilor 
tehnico-comerciale, a modalităților de cooperare 
pentru realizarea acestor obiective.

Cei doi președinți sint de părere că dezvol
tarea legăturilor economice dintre Ghana și 
România, caracterizate prin avantaj reciproc, 
spirit de întrajutorare și cooperare strînsă, este 
una din contribuțiile pe care cele două țări le 
aduc la promovarea noii ordini economice in
ternaționale, la instaurarea unor raporturi noi 
și echitabile intre state.

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Ghana au subliniat im
portanța legăturilor dintre cele două țări in 
domeniul cultural și științific, contribuția adusă 
astfel la mai buna înțelegere și colaborare intre 
cele două popoare.

Subliniind importanța deosebită a întilnirilor 
și convorbirilor la cel mai înalt nivel, care prin 
înțelegerile și hotărîrile care se realizează mar
chează noi etape in consolidarea, diversificarea 
și aprofundarea cooperării intre cele două țări și- 
popoare, cei doi președinți se pronunță pentjM 
continuarea acestor întilniri, precum și pentru 
consultări și contacte frecvente intre organis- 
mele guvernamentale, organizațiile de masă și, 
obștești, instituțiile sociale, culturale și sportive 
din cele două țări.

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Ghana au scos în evi
dență utilitatea cadrului juridic existent pentru 
crearea condițiilor optime dezvoltării largi a 
raporturilor bilaterale în toate domeniile de 
activitate ; ei au hotărit extinderea acestuia, 
precum și luarea măsurilor necesare pentru 
intrarea în vigoare a unor acorduri convenite. 
Ei și-au exprimat satisfacția pentru semnarea 
in timpul vizitei a Acordului general de coope
rare economică și tehnică pe termen lung și a 
înțelegerii cu privire la cooperarea in domeniul 
agriculturii.

Cei doi președinți consideră că dezvoltarea 
rapidă a ^cooperării româno-ghaneze in toate 
domeniile, Jin conformitate cu spiritul de prie
tenie care caracterizează relațiile lor, contri
buie la progresul economic și social al celor 
două țări, la întărirea păcii și colaborării inter
naționale, la promovarea unui climat de des
tindere și securitate, la impulsionarea proce
sului de edificare a iMOkUi nou tip de relații 
internaționale spre care aspiră forțele democra
tice și progresiste, toate popoarele din lume. 
Ei reafirmă hotărirea fermă a celor două state 
de a acționa împreună și în viitor pentru adin- 
cirea prieteniei tradiționale, întărirea solidari
tății și dezvoltarea colaborării in interesul po
poarelor român și ghanez, al păcii, indepen
denței și cooperării internaționale.
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președintele Republicii Ghana au procedat la un 
aprofundat schimb de vederi cu privire la pro
cesele care au loc in lumea contemporană și 
la problemele internaționale actuale. Ei apre
ciază că omenjrea traversează in prezent o 
epocă de mari prefaceri revoluționare, sociale 
și naționale, in care se afirmă tot mai puternic 
voința popoarelor de a pune capăt cu desăvir- 
șire politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, a oricăror forme de asuprire și domi
nație străină, de a fi independente și stăpîne pe 
propriile destine, de a exereita suveranitatea 
asupra bogățiilor lor naționale, de a-și alege 
în mod liber calea dezvoltării sociale, fără nici 
un amestec din afară, de a conviețui și conlucra 
in condiții de pace, securitate, pe baza deplinei 
egalități in drepturi.

Președinții României și Ghanei remarcă, tot
odată. o intensificare a politicii de forță și dictat, 
de reîmpărțire a zonelor de dominație și influ
ență, existența în continuare a unor probleme 
nesoluționate și apariția unor noi conflicte și 
stări de încordare in diferite părți ale lumii, 
intensificarea cursei înarmărilor, adincirea cri
zei economice și energetice mondiale, lipsa de 
progrese in soluționarea problemei lichidării 
subdezvoltării, ceea ce a determinat o agravare 
a situației internaționale, generind noi și serioa

se pericole pentru securitatea și independența 
popoarelor, pentru pacea întregii lumi.

Exprimindu-și îngrijorarea față de aceste evo
luții, cei doi președinți consideră că este o înaltă 
îndatorire a popoarelor, a forțelor inaintate de 
pretutindeni de a acționa cu cea mai marc ener
gie, strins unite, pentru împiedicarea înrăută
țirii situației internaționale, pentru reluarea și 
continuarea politicii de destindere, independență 
națională și pace, pentru promovarea cooperării 
și respectului între națiuni.

Cei doi președinți reafirmă cu vigoare nece
sitatea respectării de către toate statele a prin
cipiilor deplinei egalități în drepturi, indepen
denței și suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, nerecurgerii Ia forță și la 
amenințarea cu forța, reglementării numai pe 
cale pașnică, prin tratative, a tuturor proble
melor și conflictelor dintre state, dreptului legi
tim al fiecărui popor de a-și alege liber calea 
dezvoltării sale economice și sociale.

Ei relevă că evoluția vieții mondiale atestă, 
fără tăgadă, faptul că formarea și dezvoltarea 
statelor naționale constituie, in actuala epocă, 
un factor de importanță deosebită pentru pro
gresul social, pentru lichidarea subdezvoltării, 
pentru lupta împotriva imperialismului și colo
nialismului, pentru realizarea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Tocmai în actualele împrejurări se impune mai 
mult ca oricind intărirea independenței națio
nale a tuturor popoarelor, aceasta constituind 
una din sarcinile fundamentale ale tuturor celor 
care se pronunță pentru progres, colaborare Și 
pace.

Președinții României și Ghanei subliniază 
preocuparea țărilor lor față de perpetuarea și 
multiplicarea situațiilor de recurgere la forță sau 
la amenințarea cu forța in soluționarea conflic
telor internaționale și iși exprimă îngrijorarea 
față de faptul că in asemenea dispute și con
flicte sint adesea antrenate țări in curs de dez
voltare, ale căror eforturi și resurse nu pot ti 
astfel folosite la obiectivele prioritare ale dez
voltării lor economice și sociale. Asemenea df- 
ferende și conflicte pun in pericol pacea și secu
ritatea generală, duc la înrăutățirea raporturilor 
dintre state, stimulează cursa înarmărilor și 
creează condiții pentru ingerințe în treburile 
interne ale statelor.

Relevind consecințele grave pentru toate ță
rile ale creșterii instabilității economiei mon
diale, ale persistenței crizei economice, crizei 
energetice și monetar-financiare, ale menținerii 
fenomenului subdezvoltării in zone largi ale glo
bului, cei doi președinți consideră că o cerință 
dintre cele mai stringente pentru pacea și secu
ritatea popoarelor, pentru insuși viitorul ome
nirii, o constituie lichidarea subdezvoltării și 
făurirea unei noi ordini economice internațio
nale. Ei constată cu îngrijorare că in cadrul ne
gocierilor purtate pină in prezent la O.N.U. sau 
in afara organizației nu s-au obținut progrese 
substanțiale in această direcție, iar situația ță
rilor in curs de dezvoltare continuă să se de
terioreze.

Pronunțindu-se pentru asigurarea dreptului 
popoarelor Ia dezvoltare, președinții reliefează 
necesitatea începerii neîntârziate și desfășurării, 
pe baza unei voințe politice constructive, a ne
gocierilor globale priyind colaborarea economică 
hțțernațională, a depunerii in continuare de 
«■forturi maxime pentru înlăturarea greutăților 
l-âre au provocat stagnarea tratativelor.
' '„Ei subliniază rolul determinant al efortului 
național in obținerea de progrese pe calea dez
voltării economice a țărilor in curs de dezvol
tare și necesitatea, totodată, ca acestor țări să 
le fie acordat un sprijin mai substanțial din 
partea țărilor dezvoltate.

Președinții României și Ghanei relevă im
portanța deosebită a extinderii cooperării eco
nomice dintre țările în curs de dezvoltare, a 
întăririi solidarității și unității de acțiune a 
acestor țări, ca o condiție esențială pentru obți
nerea unor rezultate pozitive în cadrul negocie
rilor și înaintarea pe calea edificării unei noi 
ordini economice internaționale.

Profund preocupați de amploarea fără pre
cedent a cursei înarmărilor, de utilizarea unor 
imense mijloace materiale, financiare și umane 
în scopuri militare, ceea ce reprezintă o povară 
grea pentru toate popoarele și o amenințare 
permanentă la adresa păcii și securității mon
diale, președinții Republicii Socialiste România 
și Republicii Ghana reafirmă convingerea lor 
fermă că realizarea unor măsuri practice și 
eficace de dezarmare generală, și in primul 
rind de dezarmare nucleară constituie o 
problemă-cheie a relațiilor internaționale ac
tuale, de care depind pacea, securitatea și pro
gresul omenirii.

Apreciind că trebuie acționat cu fermitate 
pentru apărarea dreptului suprem al fiecărui 
popor, al tuturor oamenilor — dreptul la viață, 
la libertate, la pace — ci consideră că este 
necesar să se treacă neintîrziat la interzicerea 
generală și totală a experiențelor cu arma nu
cleară. încetarea producției și reducerea trep
tată a stocurilor de arme nucleare, pină Ia 
completa lor lichidare, interzicerea folosirii 
armei nucleare, interzicerea creării unor noi 
tipuri și sisteme de arme de distrugere in masă, 
reducerea cheltuielilor militare, lichidarea ba
zelor militare și retragerea trupelor de pe 
teritoriile străine, crearea de zone denncleari- 
zate și zone ale păcii in diferite regiuni ale 
lumii, desființarea pactelor militare.

Mijloacele economisite în urma reducerii 
cheltuielilor militare trebuie folosite pentru 
soluționarea problemelor economice și sociale 
ale fiecărei țări, și in special pentru sprijinirea 
țărilor in curs de dezvoltare in vederea accele
rării progresului lor economico-social.

în legătură cu situația din Europa, cei doi 
președinți subliniază importanța pe care o 
acordă cele două țări edificării securității și 
promovării unei largi cooperări între statele de 
pe acest continent, efectelor pozitive pe care 
acestea le-ar avea pentru pace și înțelegere in 
întreaga lume. Ei iși exprimă îngrijorarea față 
de situația din Europa, unde există cele două 
blocuri militare opuse și unde se intensifică 
cursa înarmărilor, se continuă acumularea celor 
mai moderne arme de distrugere în masă, 
inclusiv rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune, eeea ce constituie un mare pericol

pentru pacea și securitatea continentului și a 
întregii lumi.

Freședinții României și Ghanei reliefează im
portanța deosebită a încheierii cu succes a reu
niunii de la Madrid a reprezentanților statelor 
europene, astfel incit să se adopte un docu
ment de substanță care să dea un nou 
și puternic impuls înfăptuirii unitare a prin
cipiilor și prevederilor Actului final de Ia Hel
sinki. să se convină convocarea unei conferințe 
consacrate încrederii și dezarmării in Europa, să 
se asigure continuitatea procesului de edificare 
a securității prin fixarea datei și locului viitoarei 
reuniuni, să se realizeze noi pași in direcția 
dezvoltării colaborării economice, științifice și 
culturale pe continent. Cei doi președinți cheamă 
la oprirea amplasării și dezvoltării de noi rachete 
in Europa și trecerea la tratative în vederea 
eliminării lor complete.

Examinind situația din Africa. președintele 
României și președintele Ghanei reliefează afir
marea tot mai puternică a dorinței popoarelor 
și țărilor africane de a se dezvolta liber șl in
dependent, fără nici un amestec din afară.

O confirmare elocventă a hotăririi ferme a 
popoarelor de a lupta pentru independența lor 
este victoria strălucită a mișcării de eliberare 
națională a poporului din Zimbabwe, căruia 
România și Ghana i-au acordat permanent în
tregul lor sprijin politic, moral și material.

Cei doi președinți reliefează cerința urgentă a 
asigurării accesului la independență al Namibiei, 
a dreptului poporului namibian de a-și alege 
liber calea dezvoltării viitoare, conform aspirați
ilor și intereselor lui legitime. Avind in vedere 
noile evoluții ca urmare a poziției negative a re
gimului rasist al Africii de Sud, care a dus la 
eșecul Conferinței de la Geneva, cei doi președinți 
reafirmă întregul lor sprijin față de eforturile 
desfășurate de O.N.U. și mișcarea de nealiniere 
pentru găsirea unei soluții politice problemei 
Namibiei, precum și pentru punerea in aplicare 
a rezoluțiilor adoptate de organizația mondială. 
Ei iși exprimă solidaritatea militantă și sprijinul 
deplin cu lupta dreaptă a poporului namibian 
pentru libertate și independență, sub conducerea 
S.W.A.P.O., reprezentantul legitim al poporului 
Namibiei.

Cei doi președinți relevă, de asemenea, necesi
tatea lichidării totale și urgente a politicii de 
apartheid și discriminare rasială, reafirmă spri
jinul țărilor lor pentru lupta poporului sud- 
african Împotriva rasismului, pentru dreptul la 
libertate, egalitate și progres social.

Președinții României și Ghanei se pronunță 
pentru soluționarea problemelor litigioase dintre 
statele africane pe cale pașnică, prin negocieri 
intre părțile direct interesate și evidențiază 
rolul important ce revine Organizației Unității 
Africane in soluționarea politică a diferendelor 
și stărilor de tensiune de pe continent, in 
intărirea solidarității și unității țărilor africane.

Președinții Republicii Socialiste România și 
Republicii Ghana consideră că trebuie făcut totul 
pentru soluționarea problemelor din Orientul 
Mijlociu pe calea negocierilor, cu participarea 
tuturor părților interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei. In acest sens 
consideră că este necesară organizarea unei con
ferințe internaționale in cadrul O.N.U. pentru 
realizarea unei păci globale, juste și durabile, 
care să ducă la retragerea Israelului din terito
riile ocupato in 1967 și la soluționarea probleme
lor poporului palestinian, inclusiv crearea unui 
stat propriu, independent, precum și la asigura
rea integrității și independenței tuturor statelor 
din regiune.

Președinții se pronunță ferm pentru soluționa
rea exclusiv prin mijloace pașnice, prin nego
cieri, a situațiilor de conflict care au apărut șl 
in alte părți ale globului, pe baza respectării 
dreptului popoarelor de a-și hotări liber soarta, 
conform intereselor lor naționale, fără nici un 
amestec din afară. Ei consideră că reglementarea 
politică a problemelor litigioase are consecințe 
directe, pozitive asupra consolidării independen
ței naționale, diminuează încordarea internațio
nală, asigură reluarea politicii de destindere și 
pace.

Cei doi președinți apreciază că Organizația 
Națiunilor Unite reprezintă forul cel mai potrivit 
pentru dezbaterea multilaterală și rezolvarea 
tuturor problemelor internaționale, a conflictelor 
și stărilor de incordare dintre state, subliniind 
necesitatea întăririi, in acest scop, a rolului și 
răspunderii organizației, a democratizării orga
nelor sale și îmbunătățirii eficacității lor, adap
tării organizației la realitățile vieții internațio
nale.

Ei consideră că trebuie asigurată participarea 
activă la soluționarea problemelor a tuturor sta
telor, indiferent de mărime sau orinduire so
cială. în mod deosebit, țările mici și mijlocii, 
țările in curs de dezvoltare, țările nealiniate 
trebuie să aibă un rol tot mai activ in dezbate
rea și soluționarea tuturor problemelor interna
ționale.

Ei reliefează însemnătatea mișcării țărilor 
nealiniate in lupta împotriva imperialismului, 
pentru făurirea unei noi ordini economice inter
naționale și promovarea principiilor de drept 
internațional in relațiile dintre state.

Pornind de la interesele lor comune și pozițiile 
identice sau apropiate asupra problemelor inter
naționale, președintele României și președintele 
Ghanei hotărăsc să fie intensificate consultările 
și conlucrarea dintre reprezentanții țărilor lor 
in cadrul O.N.U. și al altor organisme interna
ționale, al „Grupului celor 77“ și al mișcării de 
nealiniere, pentru a contribui la rezolvarea justa, 
democratică, a problemelor cu care se confruntă 
omenirea.
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președintele Republicii Ghana iși exprimă 
deplina satisfacție față de rezultatele fructuoase 
ale vizitei și convorbirilor purtate. Ei sint ferm 
convinși că acestea constituie o contribuție im
portantă la intărirea in continuare a relațiilor de 
strînsă prietenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica Ghana, in in
teresul popoarelor român și ghanez, al cauzei 
păcii, progresului, destinderii și cooperării 
internaționale.
București, 25 mai 1981

ghaneze au efectuat, duminică dimi
neață. o vizită în județul Brașov.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășii Petru Enache, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Gheorghe Dumi- 
trache, președintele Consiliului popu
lar județean Brașov,. general-locote- 
nent Constantin Popa, locțiitor al șe
fului Marelui Stat Major, Constantin 
Herăscu, ambasadorul României in 
Ghana.

La întreprinderea agricola de stat 
Prejmer, una din unitățile reprezen
tative din țară, președintele Ghanei 
a fost salutat de primarul comunei, 
Petre Sevestreanu. de membri ai 
conducerii întreprinderii, care au fă
cut înaltului oaspete o caldă primi
re. Tineri și tinere imbrăcați în cos
tume naționale au oferit flori preșe
dintelui ghanez.

Directorul unității, Ion Toma, a 
prezentat profilul întreprinderii, și 
perspectivele dezvoltării acesteia, co
respunzător necesităților agriculturii

noastre aflate în continuă dezvoltare 
și modernizare. S-au dat explicații 
referitoare la producțiile cerealiere 
obținute, la tehnologiile utilizate in 
furajarea și reproducerea animalelor.

Pe parcursul vizitei, in sectorul 
zootehnic, la ferma de nurci și cres
cătoria de păstrăvi, au reținut atenția 
înaltului oaspete rezultatele bune ob
ținute de aceste unități in creșterea 
producției.

In încheierea vizitei, mulțumind 
gazdelor pentru ospitalitate în nume
le delegației ghaneze, președintele 
Hilla Limann a felicitat colectivul 
întreprinderii agricole de stat Prej
mer pentru rezultatele obținute și i-a 
urat noi succese in activitatea vii
toare.

în continuare, inaltul oaspete gha
nez și persoanele care îl însoțesc au 
făcut o scurtă vizită in municipiul 
Brașov, oprindu-se la Muzeul primei 
școli românești din Schei și în cu
noscuta stațiune montană Poiana 
Brașov.

Cu acest prilej, președintele ghanez 
a exprimat cuvinte de apreciere pen
tru atenția acordată de conducerea 
statului nostru conservării unor vechi 
monumente istorice, dezvoltării con
strucțiilor de locuințe și a bazei tu
ristice, asigurării unor condiții din 
cele mai bune de odihnă și recreare 
oamenilor muncii din țara noastră.

în onoarea președintelui Republicii 
Ghana, dr. Hilla Limann, președin
tele Consiliului popular județean 
Brașov, Gheorghe Dumitrache, a o- 
ferit un dejun.

în timpul dejunului, desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, președintele 
consiliului popular județean și pre
ședintele ghanez au rostit toasturi.

Președintele consiliului popular 
județean și-a exprimat bucuria de a 
avea ca oaspeți pe solii poporului 
ghanez și a subliniat convingerea că 
actualul dialog la nivel înalt româno- 
ghanez va deschide noi perspective 
dezvoltării colaborării dintre cele

două țări, în interesul ambelor popoa
re, al cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale. El a toastat in sănăta
tea președintelui Hilla Limann, in 
sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, președintele Republicii 
Socialiste România, pentru o colabo
rare fructuoasă intre cele două țări 
și popoare.

Răspunzînd, președintele ghanez a 
mulțumit pentru căldura cu care 
a fost întâmpinat și și-a expri
mat bucuria de a. vizita România, 
de a fi oaspete al locuitorilor jude
țului Brașov. Apreciind că actuala 
întâlnire la nivel înalt româno-ghane- 
ză va contribui la diversificarea co
laborării și cooperării dintre cele 
două țări și popoare, inaltul oaspete 
a toastat in sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușeseu, pentru noi succe
se in activitatea poporului român 
consacrată înfloririi multilaterale a 
țării.

(Agerpres)
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Sub conducerea Partidului Comunist Român-
o amplă și viguroasă mișcare antifascistă

Repertoriul coral 
și actualitatea

Simpozion consacrat împlinirii a 45 de ani 
de la procesul militanților comuniști 

și antifasciști de la Brașov
Sub egida Academiei de științe so

ciale și politice a Republicii Socia
liste România, Academiei „Ștefan 
Gheorghiu1* *,  Institutului de studii is
torice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R. și Uniunii Tineretului 
Comunist, la Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Româ
nia a avut loc, luni, un simpozion 
consacrat împlinirii a 45 de ani de 
la procesul militanților comuniști și 
antifasciști de la Brașov, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
lej de evocare a unuia din cele mai 
semnificative momente ale luptei 
forțelor revoluționare și democratice 
din țara noastră împotriva pericolu
lui fascismului, pentru apărarea li
bertății și demnității naționale.

• A.R.I.A, (la sala Ansamblului 
„Rapsodia Română" : Spectacol 
extraordinar susținut de Ansam
blul național de cintece și dan
suri din Irak — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(la sala Dalles): Recital Athena

La lucrări au participat oameni ai 
muncii din Capitală, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești, activiști de 
partid și de stat, cadre didactice, cer
cetători, uteciști, studenți și elevi.

A luat parte tovarășul Ilie Rădu- 
lescu, secretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe sociale 
și politice, a subliniat că eveni
mentul de acum patru decenii și ju
mătate pune o dată mai mult în e- 
vidență contribuția activă a tinerelor 
cadre fruntașe ale partidului nostru 
in perioada cea mai zbuciumată a is
toriei sale eroice, din ultima jumăta
te de veac, și detașarea fermă, pe 
acest fundal, a personalității tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., eroul principal al 
procesului militanților comuniști și 
antifasciști de la Brașov.

Relevind lupta împotriva fascismu
lui și războiului, expresie a atitudi
nii democratice, umaniste și patrioti
ce a poporului român, tovarășul Ion 
Popescu-Puțuri, directorul Institutului 
de studii istorice și social politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., a evidențiat 
rolul hotăritor jucat de clasa munci
toare și partidul ei revoluționar in 
intreaga viață politică a țării, con
tribuția muncitorimii, a altor clase și 
categorii sociale, a organizației co
muniste a tineretului, mobilizate de 
Partidul Comunist Român în lupta 
contra primejdiei fasciste, pentru 
apărarea independenței și integrită
ții teritoriale a României.

Vorbitorul a arătat câ, in contextul 
proceselor intentate, spre sfirșitul a- 
nului 1935 și in cursul anului 1936, 
unui număr insemnat de comuniști și 
uteciști, elemente active antifasciste, 
se înscrie și procesul de la Brașov, 
transformat, prin atitudinea militantă 
adoptată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de alți acuzați, într-o 
puternică acțiune de luptă a Parti
dului Comunist Român impotriva 
fascismului și războiului.

Evocind dimensiunile istorice ale 
personalității tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășul Andrei Neagu, 
președintele Comitetuluț foștilor ;
luptători și veteranilor de răz-*  
boi impotriva fascismului, a ară
tat că cel ce conduce astăzi des
tinele României socialiste s-a făcut 
remarcat încă din fragedă tinerețe 
prin activitatea sa neobosită, prin 
dirzenie, abnegație și curaj în înfrun
tările neînchipuit de grele cu orga
nele represive ale regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Vorbitorul a arătat 
că și in timpul procesului de la Bra
șov s-au vădit înaltele trăsături poli
tico-morale ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. care, prin contribuția sa 
esențială ce o aduce astăzi la elabo
rarea și aplicarea politicii partidului, 
prin tot ceea ce a făcut și face pen
tru înălțarea României socialiste, 
pentru demnitatea și fericirea po
porului, și-a cîștlgat dragostea și în
crederea nemărginită ale intregii na
țiuni.

Au mai prezentat comunicări to
varășii Dumitru Badea, secretarul co
mitetului de partid de la întreprin
derea .,23 August" din București, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii, Nicolae Cioroiu, directorul 
Muzeului de Istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, Ion Spălă- 
țelu, ziarist, activist la Secția presă 
și radioteleviziune a C.C. al P.C.R., 
Pantelimon Găvănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., Dumitru 
Ghișe, prorector al Academiei „Ște

31 mai 1936 : străzile Capitalei - simbol al voinței democratice a poporului 
român

1 Mai 1939 : expresie a hotâririi de luptă a muncitorimii noastre împotriva 
fascismului și a războiului Silviu ACHIMt

fan Gheorghiu", și Gheorghe Dolgu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Vorbitorii au înfățișat pe larg rolul 
clasei muncitoare ca principală forță 
a luptei poporului nostru impotriva 
fascismului și a războiului, lupta co
muniștilor, in fruntea clasei munci
toare, a poporului român, împotriva 
primejdiei fasciste, pentru apărarea 
independenței și integrității patriei. 
Au fost relevate momente însemnate 
ale luptei tineretului comunist din 
România, dusă sub conducerea parti
dului, împotriva fascizării țării, pen
tru apărarea suveranității și indepen
denței naționale, precum și contribu
ția pe care tinăra generație o aduce 
astăzi la edificarea societății socia
liste pe pămintul patriei noastre. De 
asemenea, a fost subliniată necesita
tea luptei necurmate pentru comba
terea curentelor și mișcărilor neo
fasciste care încearcă să tulbure din 
nou pacea și liniștea omenirii.

în cadrul comunicărilor s-ă subli
niat contribuția hotărîtoare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la organiza
rea luptei maselor împotriva fascis
mului și războiului, bogata sa acti
vitate revoluționară desfășurată timp 
de aproape 50 de ani pentru liberta
tea și fericirea poporului român. S-a 
relevat, de asemenea, dimensiunea 
internațională a gindirii și acțiunii 
prezente a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și rolul său hotăritor in 
elaborarea și aplicarea liniei politice 
a partidului și statului nostru, în e- 
dificarea societății socialiste multila
teral dezvoltate, în întărirea colabo
rării, păcii și înțelegerii intre po
poare.

în încheierea lucrărilor, partici- 
panții la simpozion au adoptat o 
telegramă adresată TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
in care se spune :

Participanții la simpozionul știin
țific consacrat împlinirii a 45 de ani 
de la procesul militanților comuniști 
și antifasciști de la Brașov vă adu
cem cu acest prilej un fierbinte 
omagiu și vă exprimăm adînca noas
tră recunoștință și admirație pentru 
dirzenia și curajul manifestate atunci 
în fața prigoanei aparatului de repre
siune burghez, pentru întreaga acti
vitate revoluționară desfășurată și 
închinată timp de aproape 50 de ani 
luptei pentru libertatea și fericirea 
poporului român, in apărarea inde
pendenței și suveranității naționale, 
în instituirea unui climat de secu
ritate, înțelegere și pace in lume.

încă din fragedă tinerețe v-ațt 
afirmat ca un revoluționar și patriot 
înflăcărat, situindu-vă in fruntea 
luptelor conduse de partid impotriva 
primejdiei fasciste, pentru apărarea 
drepturilor și libertăților democratice,

manifestări evocatoare
Comitetul județean 

Brașov pentru educa
ție politică Și cultu
ră socialistă, în cola
borare cu Comitetul 
județean U.T.C., au 
organizat in municipiul 
Brașov un șir de ma
nifestări prilejuite de 
împlinirea a 45 de ani 
de la procesul mili
tanților comuniști și 
antifasciști care s-a 
desfășurat in luna mai 
1936 la Brașov. Punc
tul culminant al aces
tor manifestări a fost 
simpozionul ce a avut 
loc duminică 24 mat 
in sala Astra, in cadrul 
căruia s-au evocat mo
mente de seamă din 
trecutul glorios al 
partidului și poporului 
nostru.

Cu acest prilej au 
fost prezentate comu
nicările : „Partidul
Comunist Roman ' — 
conducătorul luptei 
maselor populare im
potriva fascismului, 

pentru apărarea liber
tăților democratice, a 
independenței și suve
ranității patriei" (prof. 
Valentin Bodea, direc
torul Cabinetului jude
țean Brașov pentru 
activitate ideologică 
și politico-educativă), 
„Procesul din mai 1936 
de la Brașov — mo
ment exemplar de e- 
roism și solidaritate 
revoluționară, tribună 
de demascare a fascis
mului (lector univ. dr. 
Emil Poenaru, Univer
sitatea Brașov), „For
ța creatoare a gindirii 
social-politice și con
tribuția hotăritoare a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la edifica
rea socialismului in 
România" (dr. Alexan
dru Crișan, șef de sec
tor la Comitetul jude
țean Brașov al P.C.R.). 
Un simpozion similar 
a avut loc in ziua de 
25 mai la clubul între
prinderii „Rulmentul".

împotriva regimului capitalist de asu
prire și exploatare. Activist de frunte 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
v-ați distins ca un autentic ta
lent organizatoric și animator al 
tineretului in lupta revoluționară, ca 
militant politic neînfricat pentru 
apărarea intereselor vitale ale mun
citorimii, ale poporului nostru, 
însuflețind grupul de tineri co
muniști și antifasciști căruia re
gimul burghez i-a intentat înscena
rea judiciară de acum patru de
cenii și jumătate, prin comportarea 
demnă și neînfricată, prin forța argu
mentelor și tăria convingerilor, ați 
transformat procesul intr-un puternic 
act de acuzare a orînduirii de asu- 

, prire și exploatare capitalistă.
Cu aceeași dăruire și pasiune revo

luționară ați îndeplinit toate sarcinile 
pe care partidul și poporul vi le-au 
încredințat în anii ce au urmat, afir- 
mindu-vă ca un om politic clarvăză
tor, animat de un patriotism nemăr
ginit și dragostea fierbinte pentru 
popor, de un profund umanism și 
spirit creator vizionar.

Ales în fruntea partidului și a ță
rii, ați condus și conduceți cu înțe
lepciune, clarviziune și dinamism o- 
pera de consolidare a orinduirii so
cialiste și de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, de 
înălțare a țării noastre pe cele mai 
înalte trepte de progres economic, so
cial-politic și cultural.

Ne onorează, pe noi toți, pe fie
care cetățean al patriei, prestigiul și 
stima de care se bucură astăzi în 
lume țara noastră datorită politicii 
sale externe, dinamice și clarvăză
toare, la a cărei elaborare și înfăp
tuire aveți un rol decisiv, ceea ce 
v-a afirmat ca o personalitate proemi
nentă și apreciată pe plan mondial.

Cu aceeași hotărîre cu care v-ați 
ridicat în trecut, riscîndu-vă viața, 
impotriva primejdiei fasciste, astăzi 
promovați neabătut lupta hotărită a 
țării noastre față de politica impe
rialistă de dominație, dictat și ames
tec în treburile interne ale altor state, 
contra tendințelor neofasciste și ra
siste, a oricăror acțiuni îndreptate 
împotriva libertăților și drepturilor 
democratice, pentru cooperare, pace 
și securitate internațională, •

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
însuflețiți de hotăririle istorice ale 
Congresului al XII-Iea al partidului, 
de strălucitul dumneavoastră exem
plu, ne vom consacra intreaga noas
tră energie și putere de muncă pen
tru traducerea lor în viață și reali
zarea unei calități noi, superioare, in 
intreaga activitate econornico-socială, 
politico-educativă, în învățămint și 
cercetare, pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

Un alt' moment evo
cator impresionant l-a 
constituit întilnirea la 
Brașov a reprezentan
ților uteciștilor din ju
dețele Argeș. Buzău, 
Covasna, Dîmbovița, 
Harghita, Ialomița, Si
biu, Mureș, Prahova și 
Brașov. In cadrul a- 
cestei acțiuni, membrii 
organizației revoluțio
nare de tineret au vi
zitat locuri care evocă 
evenimentele legate de 
procesul militanților 
antifasciști din mai 
1936. proces in cadrul 
căruia tlnărul utecist 
Nicolae Ceaușescu a 
dat un impresionant e- 
xemplu de patriotism 
și cutezanță revoluțio
nară; o profundă emo
ție au resimțit vizita
torii pășind in imobilul 
unde a avut loc pro
cesul, in clădirea in 
care au fost închiși 
militanții antifasciști. 
(Nicolae Mocanu).

Presa epocii despre grandioasele manifestații populare de la 24 și 31 mai 1936

a ntre momentele imortalizate în 
I prima și ultima fotografie din 
I acest grupaj s-au scurs aproape 
■ trei ani. Căci atît desparte ziua 

de 31 mai 1936, cind mulțimile re
vărsate pe străzile Bucureștilor și-au 
reafirmat năzuințele democratice, 
antifasciste, voința de pace, și ziua 
de 1 Mai 1939, cind 20 000 de munci
tori au străbătut străzile Capitalei, 
făcînd să răsune, odată cu lozincile 
antifasciste și antirăzboinice, adevă
ratele vreri și năzuințe ale poporului. 
Două momente ilustrind cu forță 
deosebită adevărul că acel interval 
de timp, am putea spune chiar în
treg deceniul al patrulea al veacului 
nostru, a fost unul de ample desfă
șurări de forțe muncitorești și de
mocratice pentru salvgardarea liber
tăților cetățenești, pentru apărarea 
neatirnării și integrității patriei.

Ample desfășurări de forțe, al că
ror organizator și suflet viu a fost 
Partidul Comunist Român. O dată 
mai mult, in acei ani — cind nori a- 
menințători se învolburau pe cerul 
patriei, cind unitatea și independența 
națională, bunuri de preț cucerite 
de poporul nostru prin lupta și 
jertfele multor generații, erau pri
mejduite de statele fasciste — partidul 
comuniștilor s-a dovedit forța politică 
hotărită să apere consecvent intere
sele vitale ale poporului, ale patriei.

în ianuarie-februarie 1933. comu
niștii au transformat „Grivița" in
tr-un avanpost <țl luptei revoluționare 
a întregului popor pentru democrati
zarea vieții politice, pentru drepturi 
și libertăți cetățenești largi, pentru 
înlăturarea amestecului străin in tre
burile dinlăuntru ale țării. „Grivița" 
a insera in istoria mișcării munci
torești Internaționale prima bătălie 
proletară de amploare după instaura
rea fascismului la putere în Germa
nia, arătînd că in România existau 
forțe sociale capabile și hotărite să 
dea o ripostă fermă fascismului.

Izbinda politică de la „Grivița" 
avea să lumineze, prin învățăminte
le ei, drumul luptei viitoare; în con
sens cu marea lecție a unității ofe
rită în fierbintele februarie al lui 
1933, partidul comunist și-a înzecit e- 
forturile pentru ca toate forțele vii 

ale neamului, toți cei ce erau ani
mați de sentimentul datoriei și răs
punderii față de soarta prezentă și 
viitoare a țării să se afle de aceeași 
parte a baricadei, formînd un pu
ternic zăgaz in fața fascismului. Din 
inițiativa și sub impulsul P.C.R., în 
anii 1934—1935 s-au realizat acorduri 
de front popular între organizații de
mocratice ale muncitorimii, țărăni
mii și intelectualității, ale oamenilor 
muncii aparținînd naționalităților 
conlocuitoare. Unul dintre aceste a- 
corduri s-a semnat la Țebea, sub 
gorunul secular al lui Horea și lingă 
mormintul lui Iancu, subliniindu-se 
și prin aceasta că semnatarii înțele
gerii de foont popular se considerau 
legatarii năzuințelor pentru care lup
taseră și se jertfiseră cei doi iluștri 
înaintași, că ei înșiși erau ferm ho- 
târiți să facă orice sacrificiu pentru 
ca unitatea națională să dăinuie pen
tru toate veacurile.

Ralierea intr-un larg front a for
țelor democratice, preconizată și ur
mărită cu consecvență de partid, s-a 
dovedit a fi singura cale pentru ba- 
rarea ascensiunii fascismului spre 
putere. Pe această temelie, anti
fascismul poporului român a dobîndit 
in acei ani expresia acțiunii deschi
se, imense mulțimi populare afir- 
mîndu-și, prin ample Întruniri și 
demonstrații de stradă, voința de
mocratică. Asemenea mari întruniri 
s-au desfășurat in zilele de 24 și 31 
mai 1936. Prezenți în coloanele de
monstranților, militanții partidului 
comunist le-au imprimat un puternic 
caracter antifascist. Și tot lor li se 
datorează faptul că pe placardele 
ce fluturau deasupra mulțimilor se 
înscrisese cererea de a se stinge pro
cesele antifasciste (printre care și 
cel de la Brașov aflat în curs de 
desfășurare chiar în acele zile, pro
ces in care s-a afirmat încă o dată, 
încă din anii tinereții, ca un exem
plar revoluționar comunist, tova
rășul Nicolae Ceaușescu), ca luptă
torii judecați acolo să-și reia locul 
in primele rinduri ale luptei anti
fasciste, acolo unde era atîta nevoie 
de energia și puterea lor de muncă.

O mare lecție a unității a fost și 
demonstrația de la 1 Mai 1939 — de
monstrație in organizarea căreia și-a 
ilustrat calitățile organizatorice și spi
ritul militant secretarul general de 
azi al partidului nostru — în masivele 
coloane aflindu-se, umăr lingă umăr, 
muncitori comuniști, socialiști sau 
neinregimentați politic. Și in același 
timp un viguros avertisment că mun
citorimea română este gata să-și 
apere dreptul la viață și, deopotrivă, 
gata să-și îndeplinească sacrele în
datoriri față de țară.

Imagini grăitoare din cronica luptei 
antifasciste conduse de Partidul Co
munist Român. O luptă care a făcut 
ca în țara noastră fascismul să 
nu-și poată aplica, cum și cit ar 
fi dorit, arsenalul practicilor sale 
barbare, așa cum s-a intimplaț în 
alte părți. O luptă care a făcut ca în 
țara noastră fascismul să nu poată 
accede la putere decit în urma pre
siunilor Germaniei hitleriste, deve
nită arbitrul situației europene. Este, 
fără îndoială, unul din marile meri
te ale partidului nostru, una din 
sursele imensului prestigiu pe care 
l-a dobindit, ca exponent al nă
zuințelor celor mai scumpe ale
poporului.

Dacă am dori să do
vedim faptul că, în ul
timii ani, creația co
rală românească s-a 
impus în mod deose
bit, ar trebui să men
ționăm contribuția u- 
nor dirijori de presti
giu ca Marin Constan
tin, Aurel Grigoraș, 
Vasile Pîntea, Ion Pa- 
valache, Al. Racu, Flo
rentin Mihăescu, Voi- 
cu Enăchescu, Gh. co- 
jocaru, DiOdor Nicoa- 
ră, Nicolae Ghiță, 
Doru Murariu, Remus 
Teșcău, Liviu Borlan. 
Am putut asculta cîte- 
va poeme corale de o 
nobilă expresivitate, 
puternic ancorate în 
spiritualitatea contem
porană, variate ca stil, 
dar unitare sub rapor
tul conținutului. Pu
tem vorbi de o nouă 
etapă a școlii româ
nești de compoziție co
rală, in care s-au în
lăturat în mare măsu
ră etnografismul pri
mitiv, lipsa de măies
trie, experimentul gra
tuit A sporit sensibil 
preocuparea multor 
compozitori de a va
lorifica în chip creator 
folclorul nostru. Ni
colae Bodoc, in piesa 
„Fiica ce mi-ți dare", 
ne apare ca un maes
tru al culorii vii, al 
ritmurilor dinamice, al 
scriiturii eficiente, în 
timp ce Remus Geor
gescu cucerește prin 
dramatismul baladesc 
al „Cîntecului din Bi
hor". Sabin Păutza 
ne-a oferit un emoțio
nant exemplu de pu
nere in lumină a for
melor corale ample, 
de tip renascentist, în 
plina de vitalitate 
„Suită corală", iar Va
sile Spătărelu a scris 
un remarcabil poem 
patriotic, „Țara".

Ne permitem să ci
tăm autori și titluri de 
lucrări intrucit nutrim 
convingerea că mișca
rea corală, atît cea 
profesionistă, cit și a- 
matoare, are azi la dis
poziție un bogat reper
toriu, ce merită să fie 
valorificat cit mai 
larg, pentru un număr 
cit mai mare de iubi
tori ai muzicii. Astfel, 
pline de prospețime 
sint lucrările lui Mir
cea Hoinic („Fluier, 
fluieraș"), Grigore Nica 
(madrigalul „Conjuga
rea I" pe versurile Iul 
Valeriu Bucuroiu), ale 
Irinei Odăgescu (ma

drigalul imnic „Nume
le Patriei", pe versurile 
lui Vasile Nicolescu). 
Istoria românilor a 
fost tălmăcită intr-un 
climat sonor evocator 
de creatorul noii școli 
de dirijat coral din 
țara noastră — Dumi
tru D. Botez — intr-un 
sugestiv poem coral, 
vibrant omagiu adus 
viteazului popor dac, 
de Dan Buciu, în in
spiratul poem „Mun
ții", ce are la bază 
versurile lui Marin 
Sorescu, de Laurențiu 
Profeta, in profundul 
imn „Aceasta ți-e cîn- 
tarea țară", con
ceput pe versurile lui 
Mihai Beniuc. Ultime
le poeme ale lui Radu 
Paladi sint dedicate

Opinii de
Doru POPOVIC1

istoriei noastre și au 
la bază versuri de Nina 
Cassian, Nicolae Dra- 
goș. Eugen Frunză. Se 
remarcă in acest con
text și un apreciabil 
simț al „surprizelor 
armonice", de o evi
dentă coloratură neo- 
modală. S-au creat și 
piese ce fac trecerea 
între cintecul de masă 
propriu-zis și madri
gal ; ele aparțin unor 
compozitori ca Lauren
țiu Profeta, Mircea 
Neagu, Anton Dogaru, 
Vasile Timiș, Zaharia 
Popescu.

Trebuie să subliniem 
că, deși s-au scris 
multe și valoroase lu
crări de ample propor
ții, din păcate majori
tatea lor nu s-au pre
zentat in concerte. Lu
crări de această factură 
semnate de Sigismund 
Toduță, Gh. Dumitres
cu, Liviu Comes, Tu
dor Ciortea, Max Eisi- 
kovits, Cornel Țăranu, 
Dinu Petrescu, Sorin 
Vulcu, Felicia Doncea- 
nu, Vasile Herman, 
Liviu Rusu, Eugen 
Popescu nu au fost 
preluate și cîntate pe 
scenele de concert, 
deși ele o merită cu 
prisosință.

Repertoriul coral ac
tual a fost îmbogățit 
substanțial și prin con
tribuția unor tineri 
compozitori de mare 
talent. Menționăm suc
cesele internaționale

_C O TIDIA N_
Relatâri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ Tehnicianul Gheorghe Slujito- 

ru de Io întreprinderea de utilaj pe
trolier din Tîrgoviște a conceput un 
procedeu de recondiționare a ra
melor pentru linia automată de for
mare din secția turnătorie. Urma
rea: comanda făcută de întreprin
dere pentru cumpărarea de rame 
noi în valoare de aproape două mi
lioane lei a fost... contramandată.

■ C.A.P. din comuna Oarga, ju
dețul Argeș, avea un grajd pe malul 
unei ape. care grajd stătea degea
ba. Acum găzduiește 3 500 boboci 
de rață. Care boboci au la dispo
ziție apă... gîrlă I

■ Pentru copiii lucrătorilor de la 
I.A.S. Giurgeni, județul Ialomița, a 
fost deschis un cămin cu program 
săptăminal. Educatoarele au ame
najat clădirea ca într-o foarte fru
moasă... poveste.

■ Nava rapidă „Olănești" a 
început să transporte zilnic pe 
Borcea și pe Dunăre cite 60 de 
călători pe distanța Călărași-Olte- 
nița. Comandamentul portului Că
lărași urează echipajului și pasage
rilor vînt bun din pupa I

■ De mai bine de un an de zile, 
în centrul civic al municipiului 
Vaslui, Io parterul și mezaninul 
unor noi blocuri date în folosință 
se tot fac pregătiri pentru deschi
derea mai multor unități comercia
le și prestatoare de servicii. Pregă
tiri se fac, dar de terminat nu se 
mai termină.

■ Consemnam în rubrica noastră 
inițiativa colectivului de la între
prinderea de sticlărie din Poiana 
Codrului, județul Satu Mare : fa
bricarea din praf de deșeuri de șa- 
motă, pină atunci neutilizat, a spi
ralelor pentru centrale termice, 
Luind cunoștință de această nou
tate, numeroase unități de exploa

ale lui Șerban Nichl- 
for cu piesa „Sorcova" 
sau cu madrigalele in
spirate de poemele 
lui Nichita Stănescu. 
Cristian Petrescu — 
un liric foarte original 
— Violeta Dinescu 
Lucaci, Călin Ioachi- 
mescu, Peter Tiirk 
Teremy sau recent 
premiatul Adrian Pop 
sint nume de tineri 
foarte talentați. Se 
poate vorbi de un se
rios pas înainte în 
madrigalul și in poe
mul coral românesc — 
genuri cu teme majo
re, genuri profunde, 
in dialog cu timpul de 
azi.

In ceea ce privește 
cintecul de masă pro
priu-zis, se cuvine a 
pune sub un con de 
lumină realizările unor 
compozitori ca D. D. 
Botez, Mircea Neagu, 
Zaharia Popescu, Vasi
le Timiș, Emil Leres- 
cu, Gh. Dumitrescu, 
Radu Paladi, Th. Bra- 
tu, Gh. Bazavan, Lau- 
rențiu Profeta, Claudlu 
Negulescu — acesta 
mai ales în genul vocal 
destinat celor mici, dar 
cu „deschideri" rele
vabile — George De- 
riețeanu, Sergiu Ere- 
mia și, nu in ultimul 
rînd, meritele unor 
compozitori de muzică 
ușoară, între aceștia 
impunindu-se cu deo
sebire Elly Roman, 
George Grigoriu, Te- 
mistocle Popa sau 
Radu Șerban.

Cu regret trebuie să 
constatăm că unele 
cîntece de masă sint 
lipsite de acel refren 
generos care să se re
țină și să electrizeze 
masele. Iar sub acest 
raport trebuie semna
lată și prezența unor 
aza-zise poezii lipsite 
de expresivitate și, de 
ce nu am spune-o, de 
profesionism, ajungin- 
du-se pină la... for
mulări agramate. Tot 
atit de adevărat este 
că unii reprezentanți 
ai muzicii folk au iz
butit să ne ofere cin- 
tece de masă valoroa
se, cu adevărat mo
bilizatoare, pornind 
de la poezii minunate, 
demne de o sinceră și 
profundă prețuire. Dar 
nu o dată, melosul a- 
cestei muzici este cam 
simplist, în „diso
nanță" cu versurile.

tare comunală și locativâ din țară 
au solicitat noul produs, pe care 
sătmărenii s-au angajat să-l livreze 
în cît mai scurt timp.

■ Peste 400 de studenți din anii 
I și II de la specialitățile mine, me
talurgie, electromecanică și con
strucții de la Institutul de învăță
mint superior din Baia Mare se 
află în practică productivă pe timp 
de o lună. Unde ? In exploatări mi
niere din Maramureș, precum și la 
Bălan, Aleșd, Leșu Ursului, Oradea. 
Acolo unde vor lucra după absol
vire.

■ „Azur" — este firma uneia din 
unitățile cooperativei „Tricotex" din 
Tg. Mureș, care a anunțat organi
zarea unui serviciu de curățat haine 
în termen de 24 de ore. Firește, la 
un preț ceva mai mare decit cel 
obișnuit De la promisiune pînă la 
realitate, diferența este însă de 
cîteva zile. La același tarif sporit. 
Au descoperit dilatarea timpului, pe 
buzunarul clientului.

■ S-au deschis în București, pe 
strada Virgil Drăghicescu nr. 1 (prin 
bd. Aviatorilor), Radu Vodă nr. 11 
și Sf. Constantin nr. 25, noi unități 
prestatoare de servicii „Ciclop". Po
sesorii de autoturisme se pot adre
sa acestora pentru reparații meca
nice, electrice și caroserii auto. Să 
sperăm că și serviciile vor merge 
ca pe roate I

■ 300 de hectare de teren ale 
consiliului intercooperatist Țaga, ju
dețul Cluj, trebuie ferite de inun
dații. Oficiul județean de îmbună
tățiri funciare a trimis la fața lo
cului un excavator care mai mult 
stă decît funcționează. Intr-o zi 
n-are combustibil, în alta se defec
tează, iar cînd are ce-i trebuie, lip
sește... mecanizatorul.

cinema
o Probleme personale: CAPITOL 
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15.45 ; 
18; 20.15.
• Punga cu libelule: FLOREAS-
CA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
FLAMURA - 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20.
• Spectacolul spectacolelor: PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Detașamentul „Concordia*  : 
PACEA — 15,30; 17,30; 18,30, MUN
CA — 16; 18; 20.

• Cele 12 munci ale lui Asterix
— 9.15; 11; 12,45; 14.30; 16,15; Din
colo de pod — 18; 20 : DOINA.
• Dumas in Caucazi: CENTRAL
— 9: 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Afacerea granatelor: TIMPURI
NOI — 9.30; 11,30; 13,30; 15,30;
17.30: 19.30.
• Tinerețea tatălui meu: VIC
TORIA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
20.
• Shabana : LUCEAFĂRUL — 9; 
12; 16: 19, BUCUREȘTI — 9,45; 13; 
16; 19,15.
• Avarul: SALA MARE A PA
LATULUI — 17,15; 20, SCALA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 20,45, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.

• Campionul: PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,45; 19,30, MODERN — 8,45; 
11,30; 14: 17; 19,45, la grădină — 
21, GLORIA — 8,45; 11,30; 14,15 ; 
17; 19,45, CULTURAL — 9; 11,30; 
14,15; 17: 19,45.
0 Talismanul toreadorului: SALA 
MICA A PALATULUI — 16,30: 19, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Piramida zeului soare; Comoara 
din Iacul de argint : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII - 18.
• Tristan șl Isolds.: GRIVIȚA —
9; ”11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
ARTA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21. 

o Croaziera : STUDIO — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20.
• Castelul din Car păți: VIITORUL 
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Ani tumultuoși: FERENTARI — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Logodnica: COTROCENI — 15;
17,30: 20.
• Dragostea mea călătoare: FLA
CĂRA — 15,30; 17,30; 19,30.
• Amatorul: EFORIE — 9; 11,15; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Sacrificiul din dragoste: BU- 
ZEȘTI — 9; 12,15; 15,45; 19,45, la 
grădină — 21.
• Kojak la Budapesta: DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Par și impar: DACIA — 9; 

11,15; 13.30: 15,45: 18; 20,15, POPU
LAR — 15,30; 17,45; 20, grădina 
LIRA — 21.
• Superman: CIULEȘTI — 9;
11,45; 14.30; 17,15; 20, MIORIȚA — 
8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45, COS
MOS — 15,30; 19.
• îmi sare țandăra: TOMIS — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 21.
• AII Baba și cei 40 de hoți: 
VOLGA — 9; 12; 16; 19.
• Pilne, aur, nagan: AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.
• Love story pe ring: GRĂDINA 
FLACARA — 21.
• Am inttlnit șl țigani fericiți: 
GRĂDINĂ LUCEAFĂRUL — 21.

• Pentru un teanc de bancnote: 
GRADINA MIORIȚA (Casa de cul
tură s. 3) — 20,30.
• In căutarea lui Jupiter: GRĂ
DINA FESTIVAL — 21.

teatre

Florescu — soprană, Sergiu Pop
— tenor, Ștefan Gheorghiu — 
violă — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Mobilă șt durere — 19,30; (sala 
Grădina Icoanei): Judecată in 
noapte — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic: Baladă co
tidiană — 20.
• Teatrul de comedie: Turnul de 
fildeș — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru): Mița in sac — 19,30; (sala 
Studio): Ploaia și anchetatorul
— 19.
• Teatru! Ciulești (sala Majestic): 
Nu ne naștem toți la aceeași 
virstă — 19,30.

• Teatrul evreiesc de stat: EX 
(premieră) — 18,30.
• Teatrul „Constantin Tănase" 
(sala Savoy): Veselie la Tănase
— 19.30.
• Teatru! de Stat — Sibiu (sala 
mică a Teatrului Național): Oedip 
salvat — 17; 19,30; (sala Atelier): 
Tigrul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Dul
cea ipocrizie a bărbatului matur
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Irina 
și Topki — io.
• Circul București: Mondo-clre
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Don 
Quljote — 17.
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Excelenței Sale
Domnului Dr. OSVALDO HURTADO LARREA

Președinte al Republicii Ecuador

QUITO
Am aflat cu tristețe știrea încetării tragice din viață a președintelui 

constituțional al Republicii Ecuador, Jaime Roldos Aguilera.
în numele poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoas

tră și poporului ecuadorian prieten sincere condoleanțe, iar familiei indo- 
liate sentimentele noastre de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Azi vâ informam despre:

BIBLIOTECA CENTRALĂ OE STAT

Odată cu executarea 
parțială a lucrărilor 
de consolidare și res
taurare a Bibliotecii 
Centrale de Stat s-au 
redeschis integral să
lile de lectură din se
diul central al aces
tui lăcaș de cultură, 
situat în strada Ion 
Ghica nr. 4 din Bucu
rești.

In cele opt săli de 
lectură (organizate pe 
principalele domenii 
ale cunoașterii : filo
zofie — științe socia
le ; științe economice ; 
științe tehnice ; știin
țe exacte — medicină, 
biologie, agricultură ; 
științe juridice ; isto- 
rie-geografie ; cultură- 
literatură, lingvistică, 
învățămint) cititorilor 
le este asigurat liberul 
acces la principalele 
lucrări de specialitate 
și de referință ale do
meniilor respective, 
precum și la circa 7 000 
titluri de publicații ro
mânești și străine, a- 
păfute în ultimii doi 
ani. Acestor săli li se 
adaugă, in același se
diu, Cabinetul UNESCO

și Cabinetul de refe
rințe generale. în care, 
tot prin liber acces, 
pot fi consultate pu
blicații ale UNESCO, 
precum și principale
le enciclopedii apărute 
in lume.

Cabinetele și sălile 
de lectură — „colec
ții speciale" — din str. 
Biserica Amzei nr. 
5—7, oferă condiții op
time celor ce doresc să 
cerceteze și să studie
ze cartea veche româ
nească și străină, fon
durile de manuscrise, 
de stampe, fotografii, 
hărți, albume ’ și cărți 
de artă românești și 
străine. Iubitorilor de 
muzică le stau la dis
poziție, în acelașj se
diu, discuri, benzi 
magnetice, partituri și 
lucrări de specialitate.

Ca bibliotecă națio
nală a României so
cialiste, Biblioteca Cen
trală de Stat desfă
șoară o amplă activi
tate de informare do
cumentară, materia
lizată în aproape 50 ti
tluri de publicații spe
cializate, cu 370 apa

riții anuale, care în
sumează peste 130 000 
referințe bibliografice 
și documentare. Spe
cialiști calificați oferă 
consultații competen
te privind producția e- 
ditorială românească, 
principalele articole a- 
părute in presa cen
trală și în revistele 
științifice și culturale 
din întreaga țară, lu
crările străine — cărți 
și publicații periodice 
— intrate în bibliote
cile din România, as
pecte privind fenome
nele cultural-artistice, 
probleme de restau
rare a cărții.

Succinta prezentare 
atestă bogata acti
vitate desfășurată de 
colectivul Bibliotecii 
Centrale de Stat ifi 
sprijinul informării și 
documentării tuturor 
categoriilor de oameni 
ai muncii, al infăptui- 
rii programului de 
creștere a competenței 
tehnico-științifice, al 
ridicării gradului ge
neral de cunoaștere a 
maselor, al formării 
lor multilaterale.

tv

ADUNARE FESTIVĂ CU PRILEJUL „ZILEI 

ELIBERĂRII AFRICII"
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, in Ca
pitală a avut Ioc, luni dupâ-amiază, 
o adunare festivă consacrată sărbăto
ririi „Zilei eliberării Africii" și celei 
de-a XVIII-a aniversări a creării Or
ganizației Unității Africane.

Au luat parte Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii I.R.R.C.S. 
și Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, repre
zentanți ai unor instituții centrale, 
ziariști, numeroși oameni ai muncii.

Au participat, de asemenea, șefi ai 
misiunilor diplomatice ale țărilor 
africane, precum și reprezentanți ai 
mișcărilor de eliberare acreditați la 
București.

Despre semnificația zilei de 25 mai 
în viața popoarelor africane și impor
tanța sa istorică a vorbit Nestor 
Ignat, membru al Comitetului de 
conducere al Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa. 
Evidențiind adîncile prefaceri revo
luționare, naționale și sociale, care 
au schimbat radical harta politică a 
continentului african^ vorbitorul a 
subliniat că poporul român a nutrit 
și nutrește sentimente de simpatie și 
solidaritate activă cu lupta popoarelor 
africane pentru cucerirea și consoli
darea independenței naționale, eradi
carea definitivă a colonialismului, 
apartheidului și rasismului, pentru

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției — 

' Direcția circulație
«Atenție, copii I

în ultima perioadă, aproape zilnic 
au fost accidentați 3—4 copii din rin- 
dul celor care au traversat neregu
lamentar drumurile publice, au apă
rut brusc in fața mașinilor, au fost 
lăsați nesupravegheați sau și-au gă
sit loc de joacă arterele de circulație, 
în Rm. Vilcea, o mamă mergea pe 
trotuarul Bulevardului Tineretului ți- 
nînd de mină pe fiul său în virstă 
de 4 ani. întilnindu-se cu o cunoștin
ță, a schimbat citeva cuvinte cu a- 
ceasta, dar a uitat de copil, care a 
sărit gardul metalic și a apă
rut în fața unui autocamion, al 
cărui conducător nu a putut evi
ta accidentul. Copilul a fost trans
portat in stare gravă la spital.

Este necesar ca automobiliștii care 
se apropie de școli, de grupuri de 
copii sau alte locuri să ia măsuri 
pentru reducerea preventivă a vi
tezei, folosirea în limitele legii a 
semnalelor de avertizare și deplasa
re cu foarte mare prudență.

Virajul la stingă
întîmplare petrecută pe un drum 

național din județul Bacău : tracto
ristul Neculai Fanai te trebuia să in
tre în incinta unui depozit aflat pe 
partea stingă a drumului. în momen
tul angajării în viraj spre stingă, din 
sens opus se apropia autoturismul nr. 
1—BC—2703, care a fost lovit în plin. 
Șoferul autoturismului și doi pasa
geri și-au pierdut viața, iar alți doi 
pasageri au fost grav răniți.

PUCIOASA — o stați
une balneară căutată

Cunoscută cu mai bine de 150 
de ani în urmă, frumoasa loca
litate dimbovițeană Pucioasa se 
înscrie în rindul celor mai cău
tate stațiuni de cură balneară și 
odihnă ale țării. Ea se remarcă 
prin bogăția și varietatea apelor 
sale minerale : sulfuroase, sul
fatate, cl’orurate, sodice, radio
active, care reprezintă tot atîția 
factori naturali de cură și tra
tament de o mare valoare tera
peutică. Aici se obțin rezultate 
deosebit de bune și vindecări 
ale unor afecțiuni cronice ale a- 
paratului locomotor, inclusiv ale 
unor afecțiuni reumatismale, ale 
sistemului nervos și ale celui 
vascular periferic.

Pucioasa dispune de o bază 
de tratament specializată, unde 
cei veniți la cură beneficiază de 
serviciile unui personal cu o 
înaltă calificare, capabil să asi
gure o bună eficacitate curei 
balneare efectuate aici.

în aceste zile, agențiile și fi
lialele oficiilor județene de tu
rism, precum și cele ale I.T.H.R.- 
București oferă bilete pentru 
cură balneară în stațiunea Pu
cioasa.

Virajul la stingă este o manevră 
complexă, care impune o semnalizare 
corectă (cu 50 metri mai devreme în 
localitate și 100 metri in afara aces
teia) și o asigurare temeinică. La 
Virajul la stingă trebuie să se ia in 
calcul și principiile, priorității,, dacă 
nu există o altă reglementare prin 
marcaje ori indicatoare. Cei Care vin 
din sens opus, pentru că vin din 
dreapta, au dreptul șă treacă primii. 
Numai în aceste condiții se poate 
executa un viraj la stingă în deplină 
siguranță.

Condițiile meteorologice
Recomandările au în vedere acele 

zone unde se produc averse locale de 
ploaie, uneori torențiale. De regulă, 
in asemenea împrejurări, au loc un 
număr ridicat de accidente — de la 
tamponări pină la coliziuni violente — 
soldate cu victime omenești. Unii 
ignoră lipsa de aderență sau aderența 
scăzută a pneurilor la sol, ca și con
dițiile de vizibilitate scăzută in 
astfel de împrejurări. La Brașov, 
conducătoarea autoturismului nr. 
1—BV—4034 a rulat, pe ploaie toren
țială, la foarte mică distanță de un 
alt autoturism. A frînat brusc. Ade
rența scăzută a pneurilor și distanța 
mică, viteza neadaptată la condițiile 
concrete de deplasare au dus la tam
ponarea in lanț a mai multor vehicule. 
De aici, necesitatea ca autovehiculele 
să circule numai in bună stare de 
funcționare. De asemenea, se impune

vremea
Timpul probabil pentru 27, 28 29

mai. In țarâ : vreme în general caldă. 
Cerul se va înnora treptat, incepînd 
din vestul țârii șl vor cădea ploi lo
cale, care vor avea și caracter de 
averse, însoțite de descărcări electrice, 
mal întii în Banat, Crlșana, Transilva
nia șl Maramureș, apoi șl in celelalte 
regiuni. Vintul va sufla slab, pină la 
moderat, cu intensificări locale de 
scurtă durată. Temperatura in scăde
re ușoară, in a doua parte a interva
lului. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 8 șl 16 grade, Iar cele 
maxime intre 18 șl 28 de grade, izolat 
mai ridicate în prima zi. izolat, con
diții de grindină. In București : Vre
mea va £1 caldă, îndeosebi in prima 
parte a intervalului. Cerul, mal mult 
senin la început, se va înnora treptat, 
devenind favorabil ploii sub formă de 
averse, însoțite de descărcări electrice, 
Vintul va sufla slab pină la moderat, 
cu Intensificări de scurtă durată. Tem
peratura în scădere ușoară in a doua 
parte a intervalului. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 8 și 10 grade, 
iar cele maxime intre 24 șl 26 de gra
de, mai ridicate la începutul intervalu
lui. Condiții de grindină. (Ileana Mihăi*  
lâ, meteorolog de serviciu).

PROGRAMUL 1
9,00—11,00 TeleșcoaJă

11.00 Film serial : Dallas. Reluarea epi
sodului 7

11.30 Evoluția vieți! pe Pămînt — serial 
științific. Reluarea episodului 6 ; 
„Invazia uscatului"

12,40 Telex
12.30 închiderea programului
16,00 Telex
16,05—17,05 Teleșcoală
17.05 Clubul tineretului
18,00 Almanah pionieresc
18.25 Angajare și răspundere în actul 

politic al conducerii colective. Re- 
portaj-anchetfi

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,45 însemnătatea istorică și semnifica

țiile unul proces de acum 45 de 
ani. Documentar TV

80.15 Imn țării mele, program de ctn- 
tece patriotice Interpretate de an
samblul „Rapsodia română"

80.30 File de cronică revoluționară în 
dramaturgia românească. „Erau 
foarte tineri", scenariu TV de Pop 
Slmion

22.10 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,45 însemnătatea istorică și semnifica

ția unui proces de acum 45 de ani. 
Documentar TV

20.15 Cintarea României. Selecțluni din 
Festivalul „Tinere talente" — Rim- 
nlcu-Vllcea — 1981 (II)

21,20 Teleenciclopedla
22.10 Telejurnal

triumful cauzei libertății și progresu
lui pe întregul continent. în amplifi
carea și diversificarea conlucrării 
româno-africane, a relevat vorbitorul, 
un rol determinant l-au avut vizitele 
istorice întreprinse de președintele 

' Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, intr-un 
mare număr de țări ale continentu
lui, intilnirile și convorbirile avute cu 
șefi de stat și lideri ai mișcărilor 
de eliberare. Prin acordurile și înțe
legerile realizate cu aceste prilejuri 
au fost stabilite bazele unei rodnice 
conlucrări și cooperări, puse în slujba 
cauzei propășirii economice, consoli
dării independenței, întăririi solidari
tății și prieteniei, asigurării păcii și 
progresului în lume.

Au luat apoi cuvîntul Boubker 
Boumahdi, ambasadorul Regatului 
Maroc, și Abdel Salam Dajani, direc
torul Centrului de informare al 
O.N.U. la București. Vorbitorii au 
reliefat pe larg contribuția și spri
jinul multilateral pe care România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, personal, 
le-au acordat și le acordă permanent 
întăririi solidarității cu popoarele 
africane, înfăptuirii năzuințelor lor 
legitime de libertate, independență și 
suveranitate națională, luptei împo
triva politicii colonialiste, neocolonia- 
liste și de apartheid, eforturilor de
puse pentru progres economic și 
social-cultural.

(Agerpres)

adaptarea permanentă a vitezei Ia 
condițiile de drum și trafic, asigura
rea unei vizibilități corespunzătoare 
prin folosirea ambelor ștergătoare de 
parbriz și atenție sporită în aborda
rea sectoarelor de drum pavate cu 
piatră cubică și a curbelor. In caz de 
ploaie torențială este bine ca auto
vehiculul să fie tras pe dreapta și 
semnalizat cu luminile de poziție 
pînă ia încetarea sau diminuarea in
tensității ploii.

Pietonii Ia traversare
Aproximativ 40 la sută din totalul 

accidentelor de circulație cu urmări 
grave se produc din vina pietonilor. 
Cele mai multe evenimente au loc în 
a doua parte a zilei, cînd circulația 
autovehiculelor, dar și a pietonilor 
este mai intensă. Printre cele mai 
frecvente cauze se înscriu : traver
sarea prin fața sau spatele unor mij
loace de transport în comun oprite 
în stații, nerespectarea culorii roșii a 
semaforului electric, apariția bruscă, 
de pe trotuar, pe suprafața carosabi
lă, in fața autovehiculelor care se 
apropie. Adeseori au loc accidente in 
timpul traversării prin locuri neper- 
mise, la numai cițiva metri de mar
cajul pietonal sau în apropierea pa
sajului denivelat. La unele accidente 
generate de pietoni, coautori sînt și 
conducătorii auto, care nu reduc vi
teza pînă la limita evitării oricărui 
pericol.
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„Pulsul" sportului la CălărașiIN CAMPIONATUL EUROPEAN 

DE JUNIORI

Debut victorios 
al echipei României 
MUNCHEN 25 (Agerpres). — Luni, 

în mai multe orașe din R. F. 
Germania a început campionatul eu
ropean de fotbal pentru juniori, la 
care sînt calificate 16 formații, intre 
care și România. In primul meci, in 
localitatea Hamm, echipa României 
a întrecut cu scorul de 3—2 (1—1) for
mația Cehoslovaciei, intr-o partidă 
contind pentru grupa preliminară B. 
In cealaltă înfilnire a aceleiași grupe, 
reprezentativele Poloniei și Suediei 
au terminat la egalitate : 1—1. Urmă
torul meci al echipei române este 
programat miercuri, la Essen : Româ
nia — Polonia.

Iată celelalte rezultate înregistrate: 
grupa A : R. F. Germania — Țara 
Galilor 5—0 ; Belgia — Grecia 2—0 ; 
grupa C : Italia — B’ranța 0—0 ; Bul
garia — Danemarca 2—2 ; grupa D : 
Scoția — Austria 1—0 ; Spania — 
Anglia 2—1.

CLARIFICĂRI IN DIVIZIA B

C. S. Tîrgoviște - 
un pas decisiv 
spre promovare

în seria I a diviziei B, F. C. Con
stanța a învins duminică pe Gloria 
Bistrița cu 3—0, realizînd 46 de punc
te, cu care poate promova in prima 
divizie, chiar dacă ar pierde ultimele 
cinci meciuri !

în seria a Il-a, C. S. Tîrgoviște a 
făcut un pas decisiv spre promovare, 
invingînd, la Cimpina, pe „Poiana", 
cu 2—1, ambele goluri fiind înscrise 
de popularul jucător Nicolae Dobrin. 
Merituoasa echipă dimbovițeană are 
acum 48 de puncte (cel mai bun 
punctaj din divizia B și cel mai bun 
golaveraj) și un meci mai puțin de
cit Petrolul (45 p.), care duminică a 
fost învinsă la București, de Rapid, 
cu 3—2.

în seria a IlI-a, U.T.A. (41 p.) do
mină autoritar întrecerea, avind opt 
puncte in plus față de „secunda",, 
Aurul Brad (33 p.), după victoria la 
scor pe care a înregistrat-o dumini
că, 4—1, in fața C.S.M. Reșița. Deci 
și U.T.A. va juca din nou în divi
zia A 1

Cronica zilei
La București au început, luni, lu

crările celei de-a IV-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-mexicahe de cooperare economică 
și tehnică. Delegația română este 
condusă de Doina Ardare, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar cea mexicană de Manuel Armen
dariz, director general adjunct al In
stitutului de comerț exterior.

în cadrul sesiunii sînt discutate noi 
posibilități de lărgire și diversificare 
a cooperării în diverse domenii de 
interes comun, de intensificare a 
schimburilor comerciale.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Argentina, ambasadorul acestei 
țări la București, Federico Carlos 
Barttfeld, a oferit, luni după-amiază, 
o recepție.

Au participat loan Florea, ministrul 
economiei forestiere și materialelor 
de construcții, Cornel Mihulecea, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Energia Nucleară, Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Doina Ardare, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și co
operării economice internaționale, 
Gheorghe Brehuescu, adjunct al mi
nistrului finanțelor, Gheorghe Nesto- 
rescu, secretar de stat la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
președintele părții române în Comisia 
româno-argentiniană pentru comerț 
și cooperare economică, reprezentanți 
ai altor organizații și instituții cen
trale.

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

★
La Ministerul Agriculturii și In

dustriei Alimentare a avut loc, luni 
dimineața, premierea cîștigătorilor e- 
diției 1980 a concursului profesional 
„Cel mai bun șef de fermă".

Pe baza rezultatelor obținute în 
anul agricol precedent în creșterea 
producțiilor la hectar, în condiții de 
eficiență sporită și livrare la fondul 
de stat a unor cantități mai mari de 
cereale, legume, fructe, produse ani
maliere, au fost desemnați 56 de cîș- 
tigători din unități agricole de stat, 
cooperatiste și din asociațiile econo
mice intercooperatiste.

în numele conducerii ministerului, 
tovarășul ' Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, i-a felicitat pe cîștigători, adre- 
sindu-le, totodată, îndemnul de a fi 
în continuare în primele rînduri în 
lupta pentru recolte bogate, pentru 
îmbunătățirea rezultatelor economi
ce, pentru a face din specialistul a- 
gricol un activist al partidului, care 
să muncească cu abnegație pentru în
deplinirea sarcinilor ce decurg din 
cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al II-lea Congres 
al țărănimii, din obiectivele stabilite 
de Congresul al XII-lea al P.C.R.

(Agerpres)

Oameni harnici, deprinși cu munca 
și ambițioși, călărășenii sînt tot mai 
preocupați de consolidarea econo- 
mico-organizatorică a județului lor, 
dar. deși sint ocupați pînă peste cap, 
nu uită că slnț neam cu zimbetul pe 
buze și neam iubitor de mișcare sau 
relaxare in aer liber. De aceea ori- 
cînd poți auzi de Ia ei o stenică 
vorbă de duh, de aceea in timpul 
liber călărășenii se interesează foarte 
mult și de sport.

La complexul sportiv de lingă 
gara municipiului (stadion de fotbal 
cu tribune pentru 30 mii de specta
tori, alt teren gazonat, încă unul cu 
zgură, sală de volei, baschet și 
handbal, spațioasă și solidă, plus alte 
incinte), animație mare, atit în arene, 
cit și in jurul lor.

Bineînțeles, discuțiile cele mai 
aprinse, controversele cele mai în
delungi se poartă asupra șanselor 
„Dunării" Călărași de a promova în 
divizia „B“ de fotbal și de a rămîne 
acolo. La ora aceasta, echipa con
duce detașat în seria a IV-a din 
„C“. Dar oare — se întreabă ei cu 
temere — vom rezista in „B“ ? 
Văzînd la lucru echipa, poți afirma 
că incă de pe acum „Dunărea" e de 
,.B“ și te intrebi ce caută in „C“. 
Dispune de o formație de bază tî- 
nără (media de virstă 22 de ani și 
jumătate) in care mijlocașul Sandu I 
(un priceput stăpin al balonului și 
un cerebral conducător de joc), îm
preună cu portarul Niculescu (fra
tele fostului portar de la Dinamo 
București și de la Pitești) și cu vir
ilul de atac Nicolae (golgeterul echi-

CAMPIONI Al ^DACIADEI"

Ciștigătorii pentatlonului atletic școlar
Stadionul tineretului din Oradea a 

găzduit finala pe țară a Daciadei la 
pentatlon atletic școlar și concursul 
de ștafete ale elevilor, competiții sub 
egida C.C.. al U.T.C., organizate la 
această ediție de Comitetul județean 
Bihor al U.T.C., in colaborare cu 
Consiliul județean pentru educație 
fizică și sport. La startul întrecerilor 
s-au aliniat peste 500 de tineri atleți 
din toate județele țării și municipiu
lui București. Iată ciștigătorii : 
pentatlon fete : Artamon Netuța (ju

CADRU FERTIL DE AMPLĂ ȘI
MULTILATERALĂ CONLUCRARE
Se împlinesc astăzi șase ani de la 

încheierea Tratatului de prietenie 
și colaborare dintre România și 
R.P.D. Coreeană. Pornind de la ra
porturile de strinsă solidaritate sta
tornicite între țările și popoarele 
noastre, Tratatul semnat la București 
in mai 1975 a dat expresie voinței ce
lor două părți de a conferi conlucrării 
româno-coreene un conținut mereu 
mai bogat, intr-un cadru stabil și de 
amplă perspectivă. Totodată, prin 
consacrarea ca temelie a relațiilor 
reciproce, ca și a raporturilor Româ
niei și R.P.D. Coreene cu celelalte 
țări, a principiilor universal valabile 
ale respectării independenței și suve
ranității naționale, neamestecului in 
treburile interne, 
egalității depline 
in drepturi, avan
tajului reciproc, 
dreptului fiecărui 
popor de a-și de
cide singur soar
ta, această Cartă 
a prieteniei ro
mâno-coreene — 
completată în 1978 
prin semnarea la 
Phenian a Decla
rației comune — 
reprezintă o con
tribuție la cauza 
colaborării și uni
tății țărilor socia
liste, la democratizarea relațiilor din
tre state, Ia promovarea păcii și 
prieteniei între popoare.

Perioada care a trecut nu a făcut 
decit să confirme însemnătatea deo
sebită a acestui document pentru re
lațiile româno-coreene, care s-au am
plificat an de an, cit și pentru con
lucrarea celor două țări în variate 
domenii ale vieții internaționale. In 
acest sens, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, adresîndu-se tovarășu
lui Kim Ir Sen, arăta : „Partidul și 
poporul nostru dau o inaltă prețuire 
relațiilor de strinsă prietenie, colabo
rare și solidaritate militantă româno- 
coreene, care se dezvoltă tot mai 
puternic, in toate domeniile, pe baza 
holăririlor și înțelegerilor convenite 
împreună, în spiritul Tratatului de 
prietenie și colaborare încheiat la 
București". La rîndul său. adresin- 
du-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășul KIM IR SEN releva : 
„Tratatul de prietenie și colaborare 
dintre Corcea și România este un do
cument istoric, care reflectă relațiile 
tovărășești și frățești existente între 
cele două partide, țări și popoare in
dependente ale noastre, pe baza că
ruia relațiile dintre cele două țări au 
cunoscut o dezvoltare deosebit de 
înaltă".

Prin traducerea în viață a preve
derilor tratatului, concretizate în în
țelegerile stabilite în cadrul convor
birilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen — care au 
impulsionat de fiecare dată ansam
blul relațiilor reciproce ■*-  o evoluție 
ascendentă a cunoscut colaborarea 
economică. Exemple concrete in acest 
sens sînt construirea prin cooperare 
a unei întreprinderi de anilon la 
Ham-Hung, căreia i s-a adăugat, la 

Șase ani de la încheierea 
Tratatului de prietenie și 
colaborare dintre România 

și R. P. D. Coreeană

pei) constituie pionii de bază ai unui 
„unsprezece" care mai cuprinde pe : 
fundașii Sandu II, Tănase, Dan Cris- 
tea și Tudor, pe mijlocașii Isacov și 
Catană, pe înaintașii Cernica și Du
mitru. Antrenorul L. Pâunescu, deși 
bucureștean, s-a legat trup și suflet 
de destinul acestei echipe călărășena, 
pe care o pregătește cu competență 
împreună cu profesorul S. Voca (lo
calnic), amindoi preocupindu-se de 
pe acum de consolidarea viitoarei 
divizionare „B“. De real folos le este, 
în această intreprindere. faptul că 
juniorii (atit cei ai „Dunării", antre
nați de Victor Neagu, aflați și ei pe 
primul loc, cit și cei de la Clubul 
sportiv școlar' pregătiți de Tache 
Ionescu) numără in rîndurile lor o 
seamă de talente cu certe perspec
tive. Cițiva dintre ei, vreo cinci, au 
și fost aduși pe lingă seniori.

Viitorul „Dunării" în „B“ va mai 
depinde insă și de modul în care vor 
reuși conducătorii ei să-și întărească 
și să-și omogenizeze lotul pentru 
campionatul următor cu forțe fot
balistice din județ : de la celelalte 
divizionare „0“ (Constructorul, Viito- 
rul-Chirnogi, S. N. Oltenița) și 
chiar de Ia echipele din campionatul 
județean, de va fi cazul. Desigur, 
nu e vorba de o descompletare a 
acestora, dar la prezentarea unei 
divizionare „B“ reprezentative pen
tru județ trebuie să-și dea cu toa
tele contribuția cerută.

Dar sport în județul Călărași în
seamnă numai fotbal ? Evident te 
nu. întrebați care echipe vor putea 
deveni echipe-fanion pentru județ

dețul Tulcea) ; băieți : Roșea Daniel 
(județul Dolj). Ștafete : (800, 400, 200, 
100 m) băieți — reprezentativa jude
țului Bihor. Ștafeta : (400, 300, 200,
100 m) fete — județul Timiș. Șta
feta 4x200 m fete — județul Dolj. Au 
mai fost atribuite Cupa pentru cele 
mai bune rezultate — la băieți — Li
ceul agroindustrial Salonta ; la fete 
— Liceul Nicolae Bălcescu,' din Cra
iova, precum și Cupa pentru organi
zare, decernată Comitetului județean 
Bihor al U.T.C.

Phenian, o importantă unitate a in
dustriei electronice. Acțiuni de coo
perare în producție se desfășoară in 
asemenea ramuri cum sînt industria 
construcțiilor de mașini, extractivă, 
a lemnului și materialelor de con
strucții — domenii in care se află in 
curs de realizare un șir de obiective 
importante pentru economiile națio
nale ale celor două țări. Relațiile re
ciproce vor cunoaște o nouă amplifi
care prin înfăptuirea înțelegerilor 
realizate privind extinderea cooperă
rii in producție pe termen lung in 
electronică și electrotehnică, in do
meniul minier și de foraj petrolier, al 
utilajului energetic și în alte ramuri 
in care valorificarea in comun a po

tențialului tehni- 
co-material, a ex
perienței acumu
late oferă sub
stanțiale avantaje 
celor două țări, 
facilitează înfăp
tuirea programe
lor de dezvoltare 
econom ico-socială 
elaborate de par
tidele noastre.

Poporul român 
se bucură sincer 
de succesele obți
nute de poporul 
coreean pe calea 
înfăptuirii hotări- 

rilor celui de-al VI-lea Congres al 
Partidului Muncii din Coreea, desfă
șurat in octombrie anul trecut. Este 
convingerea fermă a poporului nostru 
că potențialul economic și tehnic in 
continuă creștere, ca și înflorirea 
științei și culturii, ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii din 
R.P.D. Coreeană servesc nu numai 
construcției socialiste din țara priete
nă, dar și măreței cauze a poporului 
coreean — înfăptuirea unității națio
nale.

In spiritul solidarității nedezminți
te cu această năzuință legitimă a po
porului coreean, România socialistă 
sprijină cu fermitate propunerile con
structive formulate de tovarășul Kim 
Ir Sen in vederea reunificării paș
nice și democratice a țării, fără nici 
un amestec din afară, ceea ce ar 
crea noi premise pentru progresul 
întregii națiuni coreene și ar avea o 
mare însemnătate pentru pacea în 
zonă, ar stimula politica de destin
dere și colaborare din întreaga lume.

Adresind calde felicitări poporului 
coreean prieten cu prilejul eveni
mentului aniversat astăzi, poporul 
nostru reafirmă convingerea — ex
primată in repetate rinduri de secre
tarul general al partidului — că rela
țiile de strinsă prietenie și colabora
re dintre România și R.P.D. Core
eană vor cunoaște o continuă dez
voltare in cele mai variate domenii 
— pe plan politic, economic, tehnico- 
științific și cultural — in interesul 
reciproc, al cauzei socialismului, in
dependenței și înțelegerii interna
ționale.

AI. CAMPEANU

în anii ce vin, tovarășii de la 
C.J.E.F.S. mi-au vorbit de baschet- 
baliștii de la Constructorul I.C.M.S.C. 
(talentați, tineri, înalți, născuți pe 
malurile Borcei), care reprezintă 
Călărașiul in „Daciadă" și vor incerca 
să bată la porțile calificării in divi
zia „B",. mi-au vorbit de handba
listele de la „Confecția" (despre care 
se pot spune cam aceleași lucruri 
ca despre baschetbaliști), de boxerii 
de la A. S. Oțelul, cit și de alți 
sportivi de la disciplinele indivi
duale.

Nu „sar" prea departe speranțele 
și șansele călărășenilor in sport — 
după cum se vede. Pentru un județ 
atit de nou constituit este însă bine, 
și va fi binefăcător, că se vădește o 
mare dragoste de sport din partea 
locuitorilor săi, un sprijin permanent 
din partea organelor de partid și de 
stat locale și că dispune de un activ 
obștesc deosebit de... activ în acest 
domeniu.

S-au făcut multe, dar sînt și mai 
multe de făcut. Personal încerc și 
unele sugestii : să se reinnoade firul 
frumoaselor tradiții ale echipei de 
oină „Avîntul" Curcani (altădată 
campioană națională, acum dată 
uitării) ; să se acorde sprijinul cu
venit fostului caiacist vicecampion 
mondial Ion Iacob (mutat nu de 
mult la Călărași) în înființarea unei 
baze nautice pe malul Boroaț ; să se 
amenajeze o serie de terenuri pen
tru tenis, volei, handbal și baschet 
pe spatiile libere din incinta com
plexului „23 August" de lingă gara 
Călărași ; să se organizeze acțiuni 
de depistare și selecție a elevilor cu 
aptitudini sportive din toate școlile 
județului ; să se constituie secții ale 
Clubului sportiv școlar și la Lehliu, 
și la Fundulea. și intr-o serie de 
comune mari ; in general, să fie mai 
bine organizate și observate Între
cerile „Daciadei" (unde, iată, de 
curind călărășenii s-au clasat pe 
locul II la gimnastică artistică și 
s-au calificat in finalele pe țară), 
fiindcă în „focul" acestora pot fi 
depistate și călite nădejdile de mll- 
ne ale sportului călărășean.

Discutînd toate acestea cu to
varășul Mihail Aurelian Rădulescu, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S., am 
înțeles că factorii ce răspund de 
activitatea sportivă în județ știu 
bine ce și cum au de făcut.

Gheorghe M1TRO1

• PREMIERĂ BIOLO
GICĂ. O echipă de cercetători 
maghiari de la Centrul biologic 
din Szeged al Academiei de 
științe a Ungariei a reușit să 
realizeze, în premieră mondială, 
fuziunea celulară între anumite 
bacterii și hibridarea unei ce
lule umane cu o celulă vegetală. 
Anterior, geneticienii de la acest 
centru au creat celule hibride 
vegetale-animale sau bacteriene. 
Celula sintetizată cumulează 
proprietățile celulelor mame, fu
ziunea comportind transferul de 
gene. Experiențele de la Szeged 
demonstrează astfel posibilitatea 
fuziunii între celule ale oricăror 
specii, oricit de diferite ar fi ele. 
Metoda deschide largi perspec
tive în primul rînd în domeniul 
selecției vegetale, recunoașterii 

timpurii și tratării unor mala
dii, precum și in industrie.

• VEHICUL PENTRU 
ZONE MLĂȘTINOASE. 
Constructorii de mașini sovie
tici au realizat un vehicul de 
teren denumit „Tiumeni" desti
nat activității în zone mlăști
noase. Mașina are patru șcmle 
de construcție specială, mai late 
decit cele obișnuite. La o capa
citate de încărcare de 36 de tone, 
presiunea șenilelor pe teren este 

■de numai 300 de grame pe cen
timetru pătrat, adică mai mică 
decit cea a unui schior. Tracțiu
nea se realizează independent 
pe fiecare pereche de șenile, 
ceea ce asigură vehiculul îm
potriva împotmolirilor. Viteza 
realizat^ de mașină este de 15 

kilometri pe oră. Pe platforma 
ei pot fi încărcate un excavator, 
un agregat de sudură, construc
ții metalice, țevi sau alte mate
riale necesare șantierelor, îndeo
sebi celor siberiene.

• ACUMULATOR-GI- 
GANT. Un grup de firme a- 
mericane proiectează un acumu
lator uriaș, care va ocupa o su
prafață de 0,2 hectare și va avea 
o greutate de 2 250 tone. Ele- 
menții acestei neobișnuite ba- 
terii-acumulator vor fi umpluți 
automat Cu electrolit. încărcarea 
superacumulatorului se va face 
în orele de noapte, cînd consu
mul de energie electrică scade, 
iar racordarea lui la rețea — 
în orele de vîrf ale consumului 
de dimineața și seara. Această

□i
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soluție va face posibilă func
ționarea mai echilibrată a cen
tralelor electrice.

• IERARHIE CINEFI
LĂ. In ce măsură sirit france
zii amatori ai marelui ecran și 
ciți dintre ei frecventează săli
le de cinematograf ? In legătu
ră cu această temă au între
prins un sondaj de opinie te
leviziunea franceză și săptămî- 
nalul de specialitate „Telerama". 
Iată cîteva constatări : 36 la
sută dintre cei anchetați n-au 
mai fost Ia cinema de trei ani 
și chiar mai mult, iar 30 la sută 

se duc mai puțin de o dată pe 
lună. în ce privește genurile 
preferate, pe locul intîi se si
tuează comediile, înaintea fil
melor de aventuri și a filme
lor polițiste, iar filmele de dra
goste se situează abia pe locul 
al cincilea. O concluzie a an
chetei este aceea Că francezii 
sînt fideli filmelor „clasice": „Pe 
aripile vintului" a întrunit cele 
mai multe sufragii, cu mult față 
de unele superproducții din ul
timii ani.

• ETAJE REZERVATE 
NEFUMĂTORILOR. Adm1' 

nistrația hotelului „Interconti
nental" din Viena și-a anunțat 
clienții că a pus la dispoziția lor 
un nou gen de serviciu — „aer 
curat" ! Din cele 12 etaje ale 
hotelului, șase sint rezervate... 
nefumătorilor 1 La aceste etaje 
nu există scrumiere, iar perso
nalul este și el nefumător. La 
începutul actualului sezon tu
ristic, administrația a extins 
spațiul rezervat nefumătorilor 
cu încă un etaj.

COMPUTERUL CAM
PION. Deocamdată nimeni nu 
poate întruni condițiile pentru a 
încasa premiul de 100 000 de do
lari instituit de Universitatea a- 
mericană Carnegie-Mellon pen

tru cel ce va crea un pro
gram pentru computere în mă
sură să-l învingă pe cel mai 
bun jucător de șah din lume. 
Totuși, un prim succes in această 
direcție a fost înregistrat de doi 
cercetători de la un laborator al 
companiei „Beli i Telephone". 
Computerul în cauză a ciștigat o 
partidă jucată cu un expert șa- 
hist din statul Arizona, clasifi- 
cindu-se astfel în rindul primilor 
300 de jucători de șah din S.U.A. 
Pentru aceasta, creatorii lui au 
fost distinși cu un premiu de 
1000 de dolari. Marele premiu 
al Universității Carnegie-Mellon 
nu va putea fi atribuit inginte de 
anul 1990 sau chiar 2 000 — apre
ciază Hans Berliner, campion al 
lumij Ia șah prin corespondență.

• CREVETELE Șl 
CENTRALELE ELECTRICE. 
Fauna acvatică din regiunile 
temperate nu poate trăi in ba
zinele de răcire a apei mari
lor centrale termoelectrice, unde 
temperatura apei se apropie de 
40 de grade Celsius. Dar, așa 
cum au dovedit experiențele e- 
fectuate de cercetători de la In
stitutul de zoologie al Acade
miei de științe a R.S.S. Bielo
ruse, apa caldă din aceste ba
zine este tocmai mediul potri
vit pentru o varietate de cre- 
vete din Asia de sud-est. A- 
ceastă delicatesă deosebit de 
gustoasă crește în prezent in 
bazinele de răcire de la termo
centrala Beriozovskaia din re
giunea Brest.



„Politica externă a României răspunde cerințelor 
destinderii, securității și cooperării"

Manifestări și articole consacrate realizărilor României și politicii sale externe

încheierea Congresului P. C. finlandez

Manifestările dedicate României in diferite țări ale lumii, numeroasele 
articole ce apar în presa internațională prilejuiesc reliefarea succeselor 
remarcabile obținute in anii socialismului in toate domeniile de activitate, 
a politicii externe de pace și colaborare promovate de partidul și statul 
nostru, a semnificațiilor unor momente cruciale din istoria poporului 
român.

Cel mai important cotidian din 
Peru, „El Comercio", publică (însoțit 
de fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu) un amplu articol sub titlul 
„Politica externă a României", re- 
levind că la „elaborarea și promova
rea aqesteia un rol decisiv îl are 
președintele Nicolae Ceaușescu" și că 
ea „urmărește statornicirea unor con
diții internaționale de destindere, 
securitate și cooperare".

Articolul arată că „statul român 
acordă o atenție deosebită amplifică
rii relațiilor cu țările in curs de dez
voltare și nealiniate" și se reamintește 
participarea României la realizarea a 
zeci și zeci de obiective economice in 
diferite țări de pe toate continentele, 
între care și Peru.

Revista „East European Trade", din 
India, publică, la rîndul său, articolul 
„Cote calitative in dezvoltarea eco
nomiei românești", subliniind că 
„Cele mai remarcabile realizări au 
fost obținute după Congresul al 
IX-lea al P.C.R.".

Presa din Siria inserează, în pagi
nile sale, ample articole referitoare la 
obiectivele economice construite în 
această tară în cooperare cu Româ
nia și care se află, în prezent, în 
fază de finalizare și recepție. Astfel, 
„Al Saura" și „Syrian Times" au 
consacrat ample spații rafinăriei de 
la Banias, una dintre construcțiile 
industriale cele mai îndrăznețe reali
zate in Siria. „Al Saura" reliefează 
importanța deosebită a acestui obiec
tiv pentru economia siriană și fap
tul că este unul dintre cele mai mari, 
de acest gen, din întregul Orient 
Mijlociu.

La Centrul de studii naționale din 
San Jose, Costa Rica, Jose Figueres, 
fost președinte al Republicii Costa 

iordania: Inaugurarea unei linii electrice 
construite în cooperare cu România

În pregătirea alegerilor parlamentare 
din Franța

• Consultările președintelui Francois Mitterrand cu liderii prin
cipalelor partide politice • Convenția P.S. France?

Nu I - proiectelor de amplasare 
a noi rachete nucleare pe continent 

Largă mișcare împotriva cursei înarmărilor în Europa occidentală: 
„Pentru liniștea și pacea popoarelor - să se renunțe la noile arme 

de distrugere în masă!6‘
In expunerea prezentată cu prilejul aniversării a 60 de ani de la fău

rirea P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu fermitate cerința 
opririi cursei înarmărilor, in primul rind a înarmărilor nucleare, necesi
tatea luptei unite in acest scop a forțelor sociale celor mai largi, a tuturor 
popoarelor lumii. Secretarul general al partidului, președintele republicii, 
a relevat că opinia publică, oameni politici, cercuri guvernamentale din 
toate statele iau poziție tot mai fermă impotriva sporirii cheltuielilor mi
litare, a proiectelor de intensificare a cursei înarmărilor. Sînt semnificative 
în acest sens acțiunile de masă care au loc în diverse țări ale Europei 
occidentale.

Rica, a ținut conferința „România, 
ample relații cu toate țările".

La centrul cultural românesc din 
Stockholm a avut loc o seară româ
nească, in cadrul căreia secretarul 
Asociației de prietenie Suedia — 
România, Sven Oesterberg, s-a refe
rit la dezvoltarea schimburilor cul- 
tural-artistice dintre cele două țări.

La Biblioteca română din capitala 
Italiei a avut loc o manifestare cul
turală, in cadrul căreia prof. Hadrian 
Daicoviciu, de la Universitatea din 
Cluj-Napoca, a conferențiat despre 
„Statul dac în politica externă a 
Imperiului roman". A fost organizată 
o expoziție de carte, la loc de frunte 
aflîndu-se lucrările dedicate vieții și 
personalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și lucrările to
varășei Elena Ceaușescu.

La Universitatea din Padova a fost 
organizată o manifestare științifică 
sub genericul „Cultura și literatura 
română pe meridianele lumii".

în orașul Caii, capitala departa
mentului Valle del Cauca, Columbia, 
a avut loc inaugurarea Casei de cul
tură româno-columbiană.

Au participat guvernatorul depar
tamentului Valle del Cauca, dr. 
Humberto Gonzalez Navarez, alte 
oficialități locale, oameni de știință 
și artă, precum și un numeros public.

în Argentina, doamna Nelinda 
Giorgio de Viola, soția președintelui 
republicii, a vizitat expoziția-tîrg de 
artă și artizanat românesc deschisă 
la Muzeul „Jose Hernandez" din 
Buenos Aires și a făcut aprecieri 
elogioase față de bogăția artei popu
lare românești, măiestria și simțul 
artistic ale poporului nostru.

Postul de radio „Municipal" din 
Buenos Aires, în colaborare cu re

colaborării economice rodnice româ- 
no-iordaniene.

Au fost făcute aprecieri deosebit 
de pozitive asupra nivelului tehnic 
al execuției, al bunei cooperări din
tre specialiștii celor două țări, pre
cum și in legătură cu relațiile de 
prietenie care s-au statornicit in 
activitatea lor comună. Linia pusă 
in funcțiune va fi urmată de alte 
două tronsoane de linie, destinate 
să alimenteze cu energie electrică 
partea de sud..a țării, întregul obiec
tiv fiind de o importanță majoră 
pentru economia Regatului Hașemit 
al Iordaniei, 

cesul stingii la alegerile legislative", 
a adăugat el.

Președintele francez a conferit, de 
asemenea, cu Jacques Chirac, prima
rul Parisului, lider al partidului Adu
narea pentru Republică, cu Jean 
Lecanuet. președintele partidului 
Centrul Democraților Sociali, precum 
și cu Lionel Jospin, prim-secrețar al 
Partidului Socialist.

★
La Paris s-au desfășurat, duminică, 

lucrările primei convenții a Partidu
lui Socialist Francez, după alegerea 
lui Franțois Mitterrand in funcția de 
președinte al Franței. Dezbaterile au 
fost consacrate definirii strategiei 
socialiștilor francezi în perspectiva 
alegerilor generale, programate pen
tru luna viitoare.

europene față de escaladarea cursei 
înarmărilor, atrag atenția asupra 
consecințelor grave pe care Ie poate 
avea aceasta asupra climatului poli
tic și a securității generale, inclusiv 
în ce privește agravarea fenomenelor 
crizei economice. O idee centrală care 
se regăsește in toate aceste luări de 
poziție este aceea că singura cale 
rațională de natură să evite noi 
escaladări ale cursei înarmărilor o 
constituie asigurarea unui echilibru 
al armamentelor la niveluri mereu 
mai coborite.

„După Danemarca și Norvegia, 
care au respins de la bun în
ceput ideea introducerii noilor 
rachete nucleare, R.F.G., Olanda, 
Belgia și Marea Britanie sînt 

■ martore ale unui val de proteste 
antinucleare, al căror impact 
politic este de pe acum conside
rabil. Astfel, in Belgia, această 
problemă a determinat căderea 
mai multor guverne ; în R.F.G. 
se constată o adevărată „revol
tă" a aripii de stingă a Partidu
lui Social-Democrat, de guvernă
mânt ; in Marea Britanie. liderul 
Partidului Laburist, Michael Foot, 
s-a pronunțat pentru dezarmare 
unilaterală, ceea ce a contribuit 
la scindarea intervenită în 
partid ; in Olanda, coaliția din
tre liberali și creștin-democrați, 
actualmente la putere, riscă să 
piardă alegerile de la 26 mai in 

favoarea Partidului Muncii, care 
a adoptat o poziție hotărîtă im

vista „Diplomatica", a difuzat o emi
siune dedicată țării noastre.

în orașul St. Maurice, capitala can
tonului Valais, din Elveția, a fost 
prezentată expoziția „Carpații vor
besc despre daci".

La Arnsberg, R.F.G., oraș înfrățit 
cu Alba Iulia, a avut loc vernisajul 
expoziției „Viața și munca tinere
tului din Republica Socialistă Româ
nia".

La Galeriile de artă din Freiburg 
(R.F.G.) a avut loc, sub auspiciile 
centrului Rombach, vernisajul expo
ziției sculptorului Vasile Rus Batin.

La Universitatea statului Washing
ton, din Seattle, S.U.A., a fost orga
nizată o seațjî culturală românească, 
la care au participat numeroși pro
fesori și studenți americani. Au fost 
reliefate realizările obținute de 
România socialistă și au fost prezen
tate filme documentare, urmărite cu 
multă atenție și interes de cei pre
zență

Tot în S.U.A., în cadrul acțiunilor 
prilejuite de centenarul nașterii lui 
George Enescu, la Universitatea din 
Ypsilanty a avut loc un concert sus
ținut de orchestra simfonică din Ann 
Arbor. A fost interpretată Rapsodia I 
de George Enescu.

La Biblioteca centrală din Tel 
Aviv» Israel, a avut loc deschiderea 
unei expoziții de carte românească, 

' organizată sub auspiciile primăriei 
municipiului și ale Asociației de 
prietenie Israel-România. La loc de 
frunte se află lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei 
Elena Ceaușescu.

în Brazilia, sub titlul „Romani
zarea Daciei", a fost tipărit studiul 
profesorului Atico Vilas Boas da 
Mota cu privire la istoria veche a 
României.

în orașul -Antsirabe, Madagascar, a 
avut loc vernisajul expoziției de 
fotografii „București — capitala 
României".

(Agerpres)

Întrevederi 
româno-siriene

DAMASC 25 (Agerpres). — La invi
tația ministrului sirian al justiției, 
Khaled Al-Malki, o delegație a Minis
terului Justiției al Republicii Socia
liste România, condusă de loan Ce- 
terchi, ministrul justiției, a efectuat 
o vizită în Republica Arabă Siriană.

în cadrul bunelor relații de priete
nie și colaborare existente între 
România și Siria, al înțelegerilor și 
hotăririlor convenite la nivel înalt, 
delegațiile celor două ministere s-au 
informat reciproc asupra activității 
organelor judiciare și a dezvoltării 
legislației in diferite domenii ale 
construcției economice și sociale.

Aspră condamnare 
a politicii de apartheid
PARIS 25 (Agerpres). — Cu prile

jul „Zilei eliberării Africii", la sediul 
UNESCO din Paris — unde se des
fășoară Conferința internațională 
plivind sancțiunile impotriva R.S.A. 
— a avut loc o adunare festivă, la 
care au luat parte secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, președin
tele sesiunii in curs a Adunării Ge
nerale, Riidiger von Wechmar, și di
rectorul general al UNESCO, Ama
dou Mahtar M’Bow.

în cuvintările rostite in cursul adu
nării, secretarul general al O.N.U., 
precum și alți vorbitori au condamnat 
politica de discriminare rasială, ex- 
primîndu-și solidaritatea și sprijinul 
față de lupta impotriva rasismului și 
apartheidului, pentru deplina elibe
rare a Africii și decolonizarea între
gului continent. Totodată, a fost con
damnat regimul minoritar sud-afri- 
can pentru politica sa de apartheid 
și discriminare rasială.

potriva rachetelor nucleare" — 
scrie într-un amplu articol, în 
legătură cu aceasta, revista pa
riziană „LE POINT", care con
chide că „niciodată, în cursul 
ultimilor 30 de ani, Europa occi
dentală n-a cunoscut un curent 
atit de puternic in favoarea pă
cii de la «mișcarea impotriva 
bombei atomice» (Apelul de la 
Stockholm), inițiată în 1950“.

La rîndul său, ziarul londonez 
„DAILY MIRROR" consideră că 
„aceste manifestări de dezaprobare 
față de intensificarea cursei înarmă
rilor sînt îndreptățite", avînd în ve
dere faptul că in ce privește Marea 
Britanie, de pildă, numai hotărirea 
de a înlocui sistemul de rachete „Po
laris" cu cele „Trident" urmează să 
coste pe contribuabili, după cum a 
recunoscut însuși ministrul apărării, 
John Nott, peste 5 000 milioane lire 
sterline, ceea ce va insemna poveri 
și mai grele pe umerii populației.

„Cu două săptămini în urmă — re
leva deputatul laburist britanic Bob 
Litherland — Ia Manchester a avut 
loc un marș la care au participat 
3 000 persoane ; acum, la manifesta
țiile din oraș in sprijinul ideii dezar
mării participă zeci de mii. Nu va 
trece mult timp și in întreaga țară 
vor participa la marșuri milioane și 
milioane de cetățeni pentru a-și face 
auzit glasul in favoarea păcii și 
dezarmării".

Dealtfel, ultimul sondaj de opinie, 
organizat de asociația „Marplan", o- 
glindește în mod clar starea de spirit 
a populației britanice ; în favoarea 
modernizării armamentului nuclear 
nu s-au pronunțat decît 18 la sută din 
cei chestionați, in timp ce 53 la sută 
au respins programul de înarmare cu 
rachete „Trident" și s-au pronunțat 
categoric împotriva amplasării de 
rachete nucleare americane pe teri
toriul țării.

AARNE SAARINEN, REALES
HELSINKI 25 (Agerpres). — La 

Helsinki s-au încheiat, duminică, lu
crările celui de-al XIX-lea Congres 
al Partidului Comunist Finlandez. 
Partidul Comunist Român a fost re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășa Alexandrina Găinușe, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Congresul a ales noul Comitet 
Central. în prima sa ședință, Comi
tetul Central a desemnat componen
ța Biroului Politic și Secretariatului. 
Președinte al P.C. Finlandez a fost 
reales tovarășul Aarne Saarinen, iar 
în funcția de vicepreședinți — Taisto 
Sinisalo și Maija-Liisa Halonen. Se
cretar general a fost reales Arvo 
Aalto.

Președintele P. C. 
delegația

HELSINKI. Tovarășul Aarne Saa
rinen, președintele Partidului Comu
nist Finlandez, a primit delegația 
Partidului Comunist Român partici
pantă la lucrările celui de-al XIX-lea 
Congres al P.C. Finlandez, condusă 
de tovarășa Alexandrina Găinușe, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost 
transmise lin salut cordial și cele 
mai bune urări tovarășului Aarne 
Saarinen.

Mulțumind, președintele Partidu
lui Comunist Finlandez a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu călduroase salutări și cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire, de noi succese in activitatea 
P.C.R., in opera de edificare a socie
tății socialiste in România.

în timpul întilnirii s-a procedat la

Convorbiri prietenești la Roma
ROMA 25 (Agerpres). — Secretarul 

general al Partidului Socialist Italian, 
Bettino Craxi. l-a primit pe tovară
șul Marin Rădoi, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost trans
mise un cordial și tovărășesc mesaj 
de salut, urări de succese in activita
tea socialiștilor italieni pentru înfăp
tuirea hotăririlor recentului congres.

Exprimind sentimente de gratitu
dine pentru mesaj, Bettino Craxi a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutul călduros, 
prietenesc din partea sa, a întregu
lui partid socialist, cele mai bune 
urări de sănătate și noi succese în 
înaltele sale responsabilități, precum 
și bunăstare și progres poporului 
român.

în cadrul convorbirii, desfășurătă 
intr-o atmosferă deosebit de cordia
lă, s-au evidențiat relațiile bune

Președintele Ecuadorului și-a pierdut viața 

într-un accident de avion
QUITO 25 (Agerpres). — Președin

tele Ecuadorului, Jaime Roldbs 
Aguilera, și-a pierdut viața in urma 
unui accident de avion petrecut in 
apropierea localității Guachanama, 
situată la circa 600 km sud de capi
tală.

împreună cu șeful statului ecuado- 
rian, in accident au murit, de ase
menea, soția sa, ministrul apărării, 
Marco Aurelio Subia Martinez, și so
ția acestuia, doi însoțitori militari și 
cei trei membri ai echipajului.

Potrivit prevederilor constituționa
le, funcția "de președinte pentru ur
mătorii trei ani — pină la termina
rea mandatului Jde cinci ani — a fost

Partizanii păcii din Sussex demonstrînd cu pancarte pe care stă scris : „Vrem 
pace!"; „Dați păcii o șansă!" - cuvinte care exprimă dorința fierbinte 
a unor cercuri tot mai largi ale opiniei publice din Europa Occidentală, 

ca și din întreaga lume

Un element semnificativ al tuturor 
acestor acțiuni pentru pace și dezar
mare, desfășurate în ultimul timp, 
este faptul că la ele participă perso
nalități marcante ale diferitelor parti
de politice, organizații de masă și 
obștești, ale sindicatelor și cultelor și 
— fapt cu totul inedit — militari su
periori în retragere. Un alt element 
important îl constituie tendința di
feritelor grupuri în sprijinul dezar
mării din diferite țări de a se orga
niza intr-o „MIȘCARE EUROPEANA 
PENTRU DEZARMARE" — sub egi
da căreia s-a desfășurat, dealtfel, 
marea manifestație din fața reședin
ței N.A.T.O. de la Bruxelles. în iunie, 
mișcarea intenționează să organizeze 
un mare marș care, pornind de la 
Copenhaga, își va avea punctul final 
la Paris.

Exprimind o stare de spirit gene
rală, cu prilejul unei mari adunări 
populare desfășurate la Plymouth, 
lordul Fenner Brockway declara : 
„Este ușor să transformăm în ce
nușă civilizația cu tot ceea ce a creat 
geniul uman, dar va fi imposibil 
să facem ca din cenușa atomică ea 
să renască la fel ca pasărea Phoenix".

Ziarele inserează numeroase luări

PREȘEDINTE AL PARTIDULUI
în încheierea dezbaterilor congre

sului, tovarășul Aarne Saarinen a 
făcut o analiză a acestora, subliniind 
importanța întăririi rolului conducă
tor și a influenței Partidului Comu
nist Finlandez în rîndul maselor de 
oameni ai muncii, pentru mobili
zarea lor în lupta pentru extinderea 
libertăților democratice, pentru in
tensificarea eforturilor vizînd dezar
marea, destinderea și pacea.

Congresul a adoptat Documentul 
politic, Hotărirea privind întărirea 
unității și activității organizatorice a 
partidului, precum și Apelul congre
sului privind politica de pace și de 
garantare a securității.

Finlandez a primit e 
P. C. R.

o informare reciprocă asupra activi
tății celor două partide în diverse 
domenii și la un schimb de păreri 
cu privire la unele probleme ale 
mișcării comuniste și muncitorești, 
ale situației internaționale, subli- 
niindu-se necesitatea conlucrării tu
turor forțelor democratice, progresis
te, antiimperialiste in lupta pentru 
pace și progres social, pentru dezar
mare, securitate, pentru democrație 
și colaborare intre toate popoarele.

Evocindu-se bunele relații de prie
tenie și solidaritate existente între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Finlandez, s-a expri
mat dorința comună de a le^ezvolta 
și adinei in continuare, în interesul 
celor două țări și popoare, al cauzei 
păcii și socialismului.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a luat parte ambasadorul României 
la Helsinki, Maria Stănescu.

dintre P.C.R. și P.S.I., care au cunos
cut noi impulsuri după întilnirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Bettino Craxi, exprimîndu-se tot
odată dorința de a amplifica aceste 
raporturi care contribuie la adîncirea 
bunelor relații dintre Italia și Româ
nia, la întărirea solidarității interna
ționale în lupta pentru apărarea 
libertății și independenței popoarelor, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă.

★
Tovarășul Marin Rădoi s-a întilnit 

cu tovarășii Giancarlo Pajetta, mem
bru al Direcțiunii Partidului Comu
nist Italian, șeful Secției internațio
nale, și cu Gianni Giadresco, mem
bru al C.C. al P.C.I. Au fost discu
tate probleme privind preocupările 
actuale pe plan intern ale celor două 
partide, precum și unele aspecte ale 
situației internaționale.

La întîlnire a participat ambasado
rul țării noastre la Roma, Ion Măr- 
gineanu.

preluată de vicepreședintele țării, 
Osvaldo Hurtado.

într-o alocuțiune radiotelevizată, 
noul șef al statului a adresat națiunii 
ecuadoriene un apel la unitate, pen
tru înfăptuirea idealurilor de demo
crație, dezvoltare și dreptate socială.

De asemenea, la Quito a avut loc 
o sesiune de urgență a guvernului.

★
Noul președinte, Osvaldo Hurtado, 

în virstă de 41 de ani, este liderul 
Partidului Democratic Popular care, 
împreună cu Alianța Concentrarea 
Forțelor Populare, a cîștigat majori
tatea in scrutinul prezidențial din 
aprilie 1979.

de poziții și din partea cetățenilor de 
rind, publicînd scrisori de la cititori 
pe aceste teme de importantă ma
joră pentru viitorul întregii omeniri. 
Astfel, un cititor al ziarului „Guar
dian", Keith Spence, din Norwich, a 
trimis o scrisoare redacției în care 
subliniază : „într-o lume supraaglo
merată de arme, care amenință per
manent însăși existența planetei 
noastre, popoarele pot trăi mai liniș
tite numai dacă vor dispărea noile 
arme de distrugere. Statele lumii tre
buie să se întreacă nu in arme tot 
mai modeme, ci in reducerea nivelu
lui înarmărilor, contribuind astfel la 
soluționarea problemelor care con
fruntă sute de milioane de oameni 
de pe Pămint".

Sau, cum sună refrenul unui cîntec 
interpretat de cunoscuta actriță Julie 
Christie cu prilejul unor mari mani
festații în zonele unde ar urma să se 
creeze noile baze pentru rachetele 
„Cruise" :
„Nu mai vrem arme, pentru că 

armele înseamnă moarte.
Dorim să trăim in pace cu toate 

popoarele de pe Pămint".
Nicolae PLOPEANU

DUPĂ ZBORUL ORBITAL ROMĂNO-SOVIETIC

FESTIVITĂȚILE DIN ORĂȘELUL 
COSMONAUȚILOR

Răspunsurile lui Dumitru Prunariu și Leonid 
Popov la conferința de presă

MOSCOVA — Trimisul Agerpres, 
I. Dumitrașcu, transmite : Orășelul 
cosmonauților a cunoscut, la 25 mai, 
o animație deosebită, in așteptarea e- 
roilor primei misiuni cosmice româ- 
no-sovietice, Dumitru Prunariu și 
Leonid Popov.

La ora 12. pe pista aeroportului 
din apropierea orășelului aterizează 
avionul care i-a adus pe cosmonauți 
de la Baikonur.

Prunariu și Popov sînt întîmpinați 
de o numeroasă asistență. Sînt de 
față Traian Dudaș. ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică, 
membrii delegației A.R.L.U.S., con
dusă de Florian Balaure. prorector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", mem
bru al Biroului Consiliului General 
A.R.L.U.S. Un grup de pionieri ro
mâni oferă frumoase flori lui Pru
nariu și Popov. Revederea lui Pru
nariu cu cei dragi — părinții, soția, 
copiii — este emoționantă.

Potrivit tradiției, cei doi cosmo
nauți se*  opresc la Monumentul lui 
Iuri Gagarin, primul om care a zbu
rat, in urmă cu două decenii, în Cos
mos, unde depun flori și păstrează 
un moment de reculegere.

AMMAN 25 (Agerpres). — In ca
pitala iordaniană a fost pusă sub 
tensiune linia electrică de 132 kV, 
cu dublu circuit Amman-Katra- 
na-Karak-Gorsafi, construită de 
specialiști români al întreprinderii 
„Romelectro" și ai trustului „Elec- 
tromontaj". Linia are o lungime 
de 142 km.

Inaugurarea a constituit un prilej 
de satisfacție pentru specialiștii 
români și iordanieni, care conside
ră acest obiectiv — ca dealtfel și 
celelalte construite aici in cooperare 
cu România — ca o nouă dovadă a

PARIS 25 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Francois Mitterrand, 
și-a început luni seria consultărilor 
cu conducătorii principalelor partide 
politice in legătură cu desfășurarea 
campaniei electorale și a alegerilor 
legislative programate pentru luna 
iunie. Prima întrevedere a avut-o cu 
secretarul general al Partidului Co
munist Francez. Georges Marchais, 
care, părăsind Palatul Elysee, a de
clarat, intre altele, că i-a confirmat 
președintelui poziția P.C.F. privind 
viitoarele alegeri. „Sintem gata să 
ne asumăm responsabilitățile care ne 
revin la toate nivelurile guvernului, 
punind în aplicare politica așteptată 
de francezi", a spus Georges Mar
chais. Comuniștii exprimă voința „de 
a acționa astfel incit să confirme suc

„Mișcarea populară împotriva 
cursei înarmărilor, a prezenței arme
lor și rachetelor nucleare pe conti
nent a căpătat o amploare fără pre
cedent in toată Europa occidentală" 
— scrie ziarul britanic „GUAR
DIAN", care, la fel ca și alte publi
cații occidentale, inserează constant 
în coloanele lui știri, comentarii și 
fotografii de la marile demonstrații, 
marșuri și mitinguri de protest care 
au loc in majoritatea țărilor vest- 
europene.

Semnalul a fost dat de ampla ma
nifestație desfășurată nu de mult la 
Bruxelles, în fața sediului N.A.T.O., 
unde mii de cetățeni, veniți din di
verse țări vest-europene, și-au mani
festat vehement opoziția față de de
cizia Pactului nord-atlantic de a se 
amplasa noi rachete nucleare în une
le țări din Europa occidentală. Timp 
de două zile, străzile capitalei Belgiei 
au fost străbătute de demonstranți, 
pe ale căror pancarte erau scrise lo
zincile : „NU — ÎNARMĂRILOR !“ ; 
„ESTE MAI UȘOR SA PREVENIM 
PRODUCEREA DE NOI ARME DE- 
CÎT SA DETERMINAM SCOATE
REA LOR DIN ARSENALE DUPĂ 
CE AU FOST FABRICATE !“ ; „SA 
OPRIM CURSA ÎNARMĂRILOR, 
ÎNAINTE CA ARMELE SA DIS
TRUGĂ OMENIREA ; „SA SE 
TREACA ACUM LA MASURI CON
CRETE DE DEZARMARE!".

Numeroase luări de poziție, co
mentariile presei internaționale ex
primă îngrijorarea popoarelor vest-

Pe platoul din fața Muzeului Cos
mosului are loc apoi adunarea con
sacrată încheierii cu succes a zboru
lui. Se intonează imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și U- 
niunii Sovietice.

Au luat cuvintul pilotul-cosmonaut 
Piotr Klimuk, V. Șatalov, conducă
torul programului de pregătire a 
cosmonauților sovietici, G. Beregovoi, 
șeful Centrului de pregătire a cos
monauților, academicianul V. Glușko, 
Traian Dudaș, ambasadorul României 
la Moscova, și cosmonauții Dumitru 
Prunariu și Leonid Popov.

Vorbitorii au menționat că zborul 
echipajului comun româno-sovietic 
este o expresie relevantă a colaboră
rii rodnice dintre țara noastră și U- 
niunea Sovietică pe multiple planuri, 
inclusiv tehnico-științific, înscriin- 
du-se in ansamblul relațiilor priete
nești ce se dezvoltă continuu în spi
ritul înțelegerilor convenite cu pri
lejul dialogului româno-sovietic la 
nivel înalt.

Primiți cu bucurie și sentimente de 
prețuire a eforturilor depuse de ei 
în Cosmos, iau cuvintul Dumitru 
Prunariu și Leonid Popov. Ei dau 
expresie profundei gratitudini față 
de conducerile de partid și de stat 
din cele două țări, personal față de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leo
nid Brejnev, pentru grija deosebită 
cu care au fost înconjurați.

„In calitate de comunist, spune 
compatriotul nostru Dumitru Pruna
riu, sint onorat că am putut să consa
cru eforturile mele pentru pregătirea 
și realizarea acestui zbor in Cosmos 
celei de-a 60-a aniversări a făuririi 
Partidului Comunist Român, condu
cătorul incercat al poporului român 
in lupta pentru realizarea idealuri
lor sale de libertate, pace și pro
gres, ctitorul României socialiste 
de azi".

în legătură cu decernarea, prin 
decret prezidențial, a titlului de o- 
noare suprem „Erou al Republicii 
Socialiste România", Dumitru Pru

r
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e scurt

O CONFERINȚĂ SINDICALĂ A ȚĂRILOR EUROPEI DE NORD, consacrată 
problemelor actuale ale luptei împotriva unui război nuclear și a cursei 
înarmărilor, a avut loc la Olborg (Danemarca). Conferința a fost convocată 
din inițiativa unor sindicate daneze. Au participat peste 1 200 de delegați 
din Danemarca, Suedia, Norvegia, Islanda și Finlanda. Rezoluțiile reuniunii 
cheamă la intensificarea luptei pentru pace, impotriva cursei înarmărilor, 
pentru crearea unei zone denuclearizate în nordul Europei, împotriva 
amplasării în această regiune de trupe și baze militare străine.

PLENARA C.C. AL PARTIDU
LUI POPULAR REVOLUȚIONAR 
MONGOL, in cadrul căreia a fost 
examinat și aprobat Raportul de 
activitate a Comitetului Central al 
P.P.R.M. pentru Congresul al 
XVIII-lea al P.P.R.M., a avut loc 
la Ulan Bator. Plenara a aprobat, 
de asemenea, documentul „Direc
țiile principale de dezvoltare a 
economiei naționale și culturii 
R. P. Mongole în perioada 1981— 
1985", care urmează să fie dezbă
tut de congres. Raportul pe mar
ginea documentelor examinate și 
adoptate a fost prezentat de Jumja- 
aghiin Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al P.P.R.M.

FESTIVITĂȚILE DE LA KHAR
TUM. în capitala Sudanului s-a 
desfășurat luni o paradă militară, 
organizată cu prilejul aniversării 
Zilei Revoluției, Ziua națională a 
Republicii Democratice Sudan.

REUNIUNE LA NIVEL ÎNALT 
A CONSILIULUI DE COOPERA
RE A GOLFULUI. în capitala E- 
miratelor Arabe Unite au început, 
luni după-amiază, lucrările la ni
vel inalt ale Consiliului de coope
rare a Golfului (C.C.G.). Participă 
șefii de stat ai Arabiei Saudite, 
Kuweitului, Emiratelor Arabe Uni
te, Bahreinului, Qatarului și Oma
nului. Pe agenda reuniunii figu
rează discutarea posibilităților de 
constituire a unor organisme de 
cooperare ale C.C.G., inclusiv a 
unui Consiliu Superior, ce va fi 
prezidat pe rind de șefii statelor 
membre, precum și crearea unui 
fond comun in valoare de 6 mili
arde dolari.

UN PUTERNIC CUTREMUR DE 
I PĂMINT, avind magnitudinea de 

7,5 grade pe scara Richter, s-a pro- 
1 dus. Iun if la ora 5,37 GMT. într-o 

insulă puțin populată din Pacific, la 
circa 500 km sud de Noua Zeelandă. 

| Potrivit serviciilor geofizice ame
ricane și nipone, nu șe cunosc date 

I despre pagubele provocate de acest 
fenomen seismic — care este cel 
mai puternic din ultimele șapte 

Lluni, după cutremurul de 7,7 grade 
care s-a produs în Algeria la 10 
octombrie 1980. 

nariu a spus: „Vă rog să mă credeți 
că sint mai emoționat decit in orice 
moment al zborului cosmic. Mulțu
mesc foarte mult Partidului Comunist 
Român, Comitetului său Central, per
sonal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, pentru înalta distincție 
decernată. Mulțumim foarte mult 
pentru încrederea acordată echipaju
lui nostru de a indeplini primul zbor 
comun româno-sovietic".

Cosmonautul român a adresat, tot
odată, calde mulțumiri Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., tova
rășului Leonid Brejnev, pentru acor
darea înaltului titlu de „Erou al U- 
niunii Sovietice", a Ordinului Lenin 
și a Medaliei „Steaua de Aur".

Leonid Popov a declarat : „Mulțu
mim tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Partidului Comunist Român, între
gului popor român, pentru înalta 
distincție acordată. Mulțumesc incă 
o dată. Sint foarte, foarte bucuros și 
fericit".

în aceeași zi a fost organizată o 
conferință de presă, în cursul că
reia Prunariu și Popov au relatat 
despre pregătirile lor dinaintea zbo
rului, ca și despre activitățile de
puse în timpul misiunii cosmice.

Membrii echipajului româno-sovie
tic s-au referit la rezultatele experi
mentelor științifice întreprinse în la
boratorul spațial „Saliut-6“ șl la im
portanța pe care o are acest zbor 
pentru rezolvarea unor probleme 
tehnico-științifice și tehnologice ma
jore.

„M-am concentrat foarte mult a- 
supra pregătirii și am considerat că 
de aceasta depinde înfăptuirea cu 
succes a zborului — a spus, intre al
tele, compatriotul nostru. în tot a- 
cest timp am simțit o grijă deose
bită din partea conducerii de partid 
și de stat. Am aflat cu deosebită 
bucurie și emoție că acest prim zbor 
comun româno-sovietic a fost apre
ciat la cel mai inalt nivel in țară de 
către conducerea de partid și de 
stat, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Aș dori ca și de aici, din Orășe
lul cosmonauților, să exprim încă o 
dată profunda recunoștință pentru a- 
precierea rezultatelor noastre, pentru 
încrederea acordată de a efectua a- 
cest prim zbor cosmic româno-so
vietic".

La rîndul său, Popov a evidențiat 
calitățile lui Prunariu, hotărirea, foar
te buna pregătire de specialitate și 
ca pilot, faptul că el a dovedit cu
noștințe multiple și serioase.

întilnirea a constituit un prilej de 
manifestare a satisfacției pentru reu
șita deplină a zborului cosmic co
mun, de subliniere a importanței lui 
pentru extinderea continuă a rapor
turilor de strînsă colaborare și soli
daritate dintre P.C.R. și P.C.U.S., din
tre România și U.R.S.S., dintre po
poarele român și sovietice. Ea a pri
lejuit, de asemenea, reafirmarea do
rinței reciproce de a amplifica con
lucrarea rodnică româno-sovietică in 
toate domeniile de activitate, de a 
folosi cuceririle științei și tehnicii, in
clusiv rezultatele cercetărilor spația
le. în interesul dezvoltării construc
ției socialiste din țările noastre, al 
cauzei progresului și păcii.

î

LUCRĂRILE REUNIUNII MI
NISTERIALE A O.P.E.C. (Organi
zația țărilor exportatoare de petrol) 
s-au deschis luni la Geneva. Prin
cipalele probleme înscrise pe agen
da reuniunii se referă la stabilirea 
unui preț unificat pentru țițeiul ex
portat de membrii O.P.E.C. și con
venirea unor cuantumuri ale ex
tracției și vînzărilor de petrol.

DETURNAREA UNUI AVION AL 
COMPANIEI AERIENE TURCE. Un 
avion de pasageri de tip DC-9 apar- 
ținînd companiei aeriene turce, care 
circula pe ruta Istanbul-Ankara, cu 
112 pasageri și cinci membri ai echi
pajului la bord, a fost deturnat de 
patru teroriști înarmați, membri ai 
organizației extremiste turce „Dev 
Sol", aterizînd pe aeroportul din 
orașul Burgas, R. P. Bulgaria. Au
torii actului de deturnare a avio
nului au condiționat punerea în li
bertate a călătorilor și a membrilor 
echipajului de grațierea de către 
autoritățile turcești a unor teroriști 
arestați și de obținerea unei sume 
de bani. Guvernul turc a respins, 
în termeni categorici, condițiile te
roriștilor. Agenția B.T.A. a anunțat, 
luni după-amiază, că autorii aten
tatului au fost făcuți inofensivi. Cî- 
țiva pasageri, precum și unul din
tre teroriști au fost răniți.

EXPLOATARE PETROLIFERA. 
Președintele Republicii Elene, Con
stantin Karamanlis, a inaugurat 
exploatarea petroliferă Prinos, din 
Marea Egee. Petrolul extras din 
această exploatare va acoperi 13 la 
sută din nevoile țării.

din Barcelona, ocupată 
37 de ore de un grup de 
de extremă dreaptă, și a 
astfel pe cei peste 200 de 
deținuți de extremiști —

O FORMAȚIUNE A FORȚELOR 
SPECIALE DE INTERVENȚIE 
ALE POLIȚIEI SPANIOLE a pre
luat controlul asupra clădirii Băncii 
centrale 
timp de 
teroriști 
eliberat 
ostatici 
informează agenția spaniolă de pre
să E.F.E. Teroriștii ceruseră autori- | 
taților, între altele, eliberarea a | 
patru dintre ofițerii acuzați de 
participare la tentativa militară de I 
lovitură de stat de la 23 februarie. I
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