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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe scriitorul italian Ugo Ragozzino

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, pe scriitorul ita
lian Ugo Ragozzino, directorul pu
blicației „La Gazzetta del Mattino", 
autorul volumului apărut de curînd 
în Italia „Da, Ceaușescu !“, ce com
pletează suita volumelor tipărite in 
această tară dedicate personalității 
șefului statului român.

Exprimînd gratitudinea pentru în
trevedere, pentru invitația de a vi
zita România, oaspetele a rugat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să pri
mească, în semn de profund omagiu, 
această carte care s-a bucurat de 
deosebit interes și apreciere din 
partea oamenilor politici și a opiniei 
publice italiene. Relevind înalta con

siderație ce se acordă în Italia ac
tivității șefului statului român — 
personalitate proeminentă a vieții 
politice contemporane — consacrată 
propășirii poporului român, cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării intre 
toate națiunile lumii, scriitorul Ugo 
Ragozzino a subliniat semnificația 
deosebită a publicării acestei lucrări, 
care oferă cititorului italian o in
formare cuprinzătoare asupra figurii 
luminoase a conducătorului unei țări 
prietene, al unei țări spre care lumea 
întreagă iși îndreaptă privirile cu 
deosebit interes, asupra rolului ac
tiv pe care șeful statului român il 
are în cele mai arzătoare probleme 
ale vieții internaționale contem
porane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu • 
mulțumit pentru volumul ce i-a fost 
oferit și a relevat că editarea lui in 
Italia, alături de alte cărți dedicate 
României, se înscrie în cadrul gene
ral al bunelor raporturi de prietenie 
și colaborare care se dezvoltă con
tinuu între țările și popoarele 
noastre.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat, de asemenea, că noua carte 
reprezintă o contribuție importantă 
la mai buna cunoaștere a României, 
a politicii sale de pace și înțelegere 
între națiunile lumii, la dezvoltarea 
prieteniei dintre poporul român și 
poporul italian.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

0 SARCINĂ ECONOMICĂ MAJORĂ A OAMENILOR MUNCH DIN INDUSTRIE Planul - îndeplinit ritmic și integral la fiecare produs, la fiecare sortiment!
Obișnuim să scriem destul de des 

despre una din cerințele majore, 
situate constant de conducerea 
partidului în centrul preocupărilor 
colectivelor de oameni ai muncii : 
realizarea ritmică și integrală a 
pianului la producția fizică. Este o 
sarcină economică fundamentală, 
de înfăptuirea ei integrală depin- 
zind buna funcționare a mecanis
mului echilibrat al economiei na
ționale, asigurarea materiilor pri
me, resurselor energetice, mașinilor 
și utilajelor necesare întregii activi
tăți industriale și de investiții, a 
fondului de marfă pentru export și, 
bineînțeles, aprovizionarea cores
punzătoare a pieței cu bunuri de 
consum. Este suficient ca o unitate 
minieră să nu iși realizeze în în
tregime planul la producția de căr
bune energetic, pentru ca termo
centrala care așteaptă acest cărbu
ne să nu funcționeze la întreaga ca
pacitate, cu toate repercusiunile ce 
pot decurge pentru echilibrul siste
mului energetic ; după cum e sufici
ent ca o singură unitate angrenată in 
mecanismul cooperării interuzinale 
să nu iși realizeze la timp planul 
la un singur reper sau subansam- 
blu contractat și așteptat de bene
ficiar, pentru ca întreaga activita
te de finalizare a producției să fie 
simțitor dereglată. Sau șl mai 
limpede pentru fiecare dintre noi : 
nu credem că trebuie aduse prea 
multe argumente pentru a înțelege 
ce implicații poate avea pentru 
buna aprovizionare a pieței nerea- 
lizarea integrală a planului — can
titativ și pe sortimente — la anu
mite bunuri de consum.

Cu atit mai imperioasă este ce
rința realizării integrale și ritmice 
a planului producției fizice la o se
rie de produse vitale pentru întrea
ga activitate productivă, pentru în
treaga dezvoltare economică în ac
tuala etapă. Avem în vedere, în pri
mul rînd, producția de cărbune și pe
trol, la care S-au înregistrat rămi- 
neri în urmă în primele patru luni 
ale anului. Efectul? Nerealizin- 
du-se integral producția de cărbu
ne planificată, nu a putut fi înde
plinit nici planul la producția de 
energie electrică pe bază de cărbu
ne. Iar pentru a suplini această 
restanță a fost necesară depășirea 

prevederilor la producția de ener
gie electrică realizată pe bază de 
hidrocarburi, ceea ce a însemnat 
consumuri suplimentare de petrol. 
Petrol ale cărui prețuri sînt in con
tinuă creștere pe piața mondială. 
Iată dimensiunile materiale și fi
nanciare ale unei nerealizări 1

Poate fi îndeplinit planul in acest 
sector vital al producției de materii 
prime, de resurse energetice ? , Să 
luăm pe rînd factorii de care dis
punem : avem, în majoritatea uni
tăților din industria extractivă, o 
dotare tehnică de înalt nivel (deși 
sint încă multe de făcut, mai ales 
din partea constructorilor de mașini, 
pentru realizarea 'programului de 
mecanizare). Avem o tradiție acu
mulată atit în minerit, cit și în in
dustria petrolieră, avem numeroase 
detașamente de muncitori și specia
liști cu înaltă pregătire profesiona
lă. Și, mai mult decit in oricare alt 
domeniu al economiei, tocmai ți- 
nind seama de importanța deose
bită a acestor sectoare in asigura
rea. bazei de materii prime și ener
getice a țării, conducerea partidului 
a stabilit măsuri concrete de stimu
lare suplimentară pentru fiecare 
depășire de plan. Dacă, de pildă, 
s-ar realiza suplimentar față de 
plan un milion de tone de petrol, 
aceasta ar însemna ca oamenii 
muncii să primească circa 35 mili
oane lei peste drepturile normale 
de retribuție, dealtfel substanțiale. 
Dispunem așadar, deopotrivă, de 
condiții tehnice și forțe umane, 
avem și un bun sistem de cointere
sare materială. Esențial este ca 
aceste condiții să fie mai bine fruc
tificate printr-o activitate organiza
torică exemplară, printr-o discipli
nă muncitorească de fier, printr-o 
muncă educativă menită să declan
șeze resorturile înaltei conștiințe 
patriotice pentru realizarea neabă
tută a sarcinilor de plan.

Avem suficiente motive pentru a 
aprecia că, în ansamblu, în primele 
patru luni ale anului s-au obținut 
rezultate bune in realizarea planu
lui în industrie. Practic, așa cum 
rezultă din sintezele statistice de 
dată recentă, planul pe 4 luni a fost 
depășit Ia producția marfă indus
trială, iar in primul trimestru — la 
producția netă și Ia productivitatea 
muncii calculată pe baza producției 
nete. îndeosebi, in ultimele două 

luni, s-a înregistrat un reviriment 
îmbucurător, în majoritatea între
prinderilor și județelor, în ce pri
vește gradul de indeplinire a planu
lui la producția fizică. Dar aces
tea sint cifrele globale, valorice : 
ele însumează plusuri mari la unele 
produse — nu întotdeauna cele mai 
solicitate de economie și la export 
— și minusuri la altele, de strin
gentă necesitate. Economia naționa
lă are nevoie de toate produsele 
prevăzute în plan, care trebuie rea
lizate ritmic, în cantitățile și sor
timentele stabilite. Oricit de mari 
ar fi depășirile la unele produse, 
ele nu pot acoperi nerealizările la 
altele. Nerealizări care, în primele 
patru luni ale acestui an, vizează 
în principal diferite tipuri de lami
nate, Strunguri, utilaje tehnologice, 
locomotive, motoare electrice, auto
turisme, vagoane, îngrășăminte chi
mice, anvelope, mobilier ș.a.

Așa cum au dovedit în ultimul 
timp colectivele dintr-un șir de 
unități economice, restanțele la 
producția fizică pot fi recuperate. 
O posibilitate care trebuie fructifi
cată din plin și de alte colective 
aflate in postura de restanțieri, in 
așa fel ca, în întîmpinarea Con
gresului consiliilor oamenilor mun
cii, pină la sfirșitul acestui semes
tru toate rămînerile in urmă să 
fie lichidate. O sarcină mobiliza
toare, o sarcină economică majoră, 
pentru înfăptuirea căreia organiza
țiile de partid, colectivele de oa
meni ai muncii- din unitățile res
pective nu trebuie să precupețeas
că nici^in efort.

Depinde numai de noi, de 
disciplina și spiritul organizatoric 
de care dăm dovadă, de măsurile 
ce se iau în fiecare unitate pentru 
a se lucra cu întregul potențial de 
care dispunem și, mai presus de 
orice, de calitatea muncii noastre 
pentru ca, zi de zi șl ceas de ceas, 
să sporim cantitatea și calitatea bu
nurilor materiale pe care le pro
ducem, să realizăm riguros produc
ția fizică planificată, să asigurăm 
livrarea ei corespunzător contracte
lor încheiate, cu convingerea că pe 
această cale contribuim direct la 
sporirea avuției întregii țări, la creș
terea venitului național — baza 
trainică pentru ridicarea nivelului 
de trai al întregului popor.

La întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie"-București 
există o tradiție a bunelor re
zultate în producție. Consecvent 
cu el însuși, colectivul întreprin
derii se situează și după patru 
luni din acest an pe locul III 
în întrecerea socialistă dintre 
unitățile de același profil. In 
fotografie - imagine dintr-una 

din secțiile întreprinderii 
Foto : E. Dichiseanu

ORADEA : Instalație 
de mare complexitate 

tehnică
La întreprinderea mecanică de 

piese de schimb — I.M.P.S. din Ora
dea a fost realizată, după o concep
ție originală, mașina automată de 
sudat și placat — instalație de 
mare complexitate tehnică destinată 
construcției de utilaje pentru indus
tria chimică. Noua mașină a fost 
testată, in unități industriale de pro
fil, intre care — „Grivița Roșie" din 
București, întrunind în final apre
cieri elogioase. (Al. Peti).

ACTUALITATEA
In agricultură

Asigurarea densității optime de plante la hectar constituie o con
diție esențială pentru valorificarea maximă a potențialului productiv al 
solului. Decretul Consiliului de Stat privind normele pentru executarea 
lucrărilor agricole de bază Ia culturile de cereale și plante tehnice sta
bilește, in mod diferențiat pe culturi, ce număr de plante să rezulte la 
recoltare. La insămințările de primăvară s-a ținut seama de aceste re
glementări. Ele trebuie avute în vedere în continuare și la lucrările de 
întreținere a culturilor pentru că, este știut, o densitate mare, științific 
determinată, dă rezultate bune numai acolo unde se respectă corespun
zător toate regulile agrotehnice. Cum se acționează in această direcție, 
acum, la întreținerea culturilor, în unitățile agricole din județul Ia
lomița ?

Cele relatate în rîndurile care ur
mează vin să demonstreze avantaje
le unor densități optime de plante 
la hectar, să combată anumite men
talități greșite care s-au manifestat 
în trecut la unele cadre din agricul
tură — și anume că un număr spo
rit de plante nu ar corespunde po
tențialului productiv al pămîntului. 
Vom exemplifica prin ceea ce s-a 
făcut și ce se întreprinde acum in 
județul Ialomița pentru a se obține 
recolte mari de floarea-soarelui. Nu
meroase cooperative agricole din a- 
ceșt județ — Gheorghe Doja, Mi- 
loșești, Iazu, Smirna — au realizat 
anul trecut în jur de 3 000 kg se
mințe de floarea-soarelui la hectar. 
Care este factorul hotărîtor care a 
determinat asemenea rezultate bune? 
Cei cărora le-am pus întrebarea — 
cadre de conducere și specialiști din 
unitățile agricole — ne-au dat același 
răspuns : asigurarea densității opti
me de plante la hectar. Și tot ei au 
ținut să precizeze că densitatea se 
hotărăște nu numai la semănat, ci 
și acum, la lucrările de întreținere a 
culturilor. Ce se face pentru ca în 
toate cooperativele agricole să se 
realizeze producții de floarea-soare
lui la nivelul celor obținute de uni
tățile fruntașe ?

Cum este și normal, ancheta noas
tră am inceput-o in cooperativa a- 
gricolă Gheorghe Doja, unitatea care, 
în cincinalul care a trecut, a obți
nut o producție medie anuală de 
3 232 kg floarea-soarelui la hectar. 
Prin urmare, nu-i vorba de o recoltă 
realizată accidental, intr-un an. După 
cum și suprafața cultivată în acești 
cinci ani nu-i mică, ea însumînd 
2 246 hectare, ceea ce înseamnă o 
medie anuală de aproape 459 hecta
re. „Membrii cooperativei agricole 
din comuna Gheorghe Doja au în
drăgit mult floarea-soarelui — ne 
spunea tovarășul Ion Spătărelu, pre
ședintele acestei unități. De ce ? 
Pentru că această plantă tehnică a- 
duce venituri mari. Foarte mulți din 
cei care vizitează cooperativa noas
tră mă întreabă : care sint factorii 
care asigură recolte mari de floarea- 
soarelui la hectar ? Răspunsul este 
unul singur : densitatea de peste 
50 000 plante la hectar. Dar, spre 
convingere, să vedeți cum sa pre

Lucrările de întreținere 
a culturilor

zintă acum cultura, sîntem tocmaț 
în toiul prășitului".

Pe tarlalele cultivate cu floarea- 
soarelui erau zeci de oameni care 
prășeau manual, pe rînd, după ce 
mecanizatorii executaseră prima pra- 
șilă mecanică. în urma lor, terenul 
răminea curat, fără buruieni, iar 
plantele de floarea-soarelui, benefi-

La floarea-soarelui:
DENSITATEA PLANTELOR 

HOTĂRĂȘTE 
NIVELUL RECOLTEI

ciind șl de lngrășămintele naturale 
care au fost administrate pe această 
suprafață, cresc viguroase, au o tul
pină solidă. Președintele scoate din 
pămînt un fir de floarea-soarelui șl 
apreciază: „Sper să obținem și în 
acest an 3 500—3 600 kg la hectar. Pe 
ce mă bazez? Pe faptul că acum doi 
ani am realizat, în medie la hectar,
3 575 kg, iar pe o tarla — chiar
4 200 kg".

Pentru ca asefrienea niveluri de pro
ducție să se realizeze într-un număr 
cît mai mare de unități agricole, în 
județul Ialomița se acordă cea mai 
mare atenție lucrărilor de întreținere 
la floarea-soarelui, bineînțeles, fără 
a se neglija celelalte culturi. Refe- 
rindu-se la aceste lucrări, tovarășul 
ing. Dumitru Bordei, director cu pro
ducția vegetală la direcția agricolă 
județeană, ne spunea: „Comitetul ju
dețean de partid a organizat încă din 
iarnă o ședință de lucru în problema 
culturii florii-soarelul, la care cer
cetătorii de la Fundulea au lămurit 
toate aspectele legate de cultura a- 
cestei plante. Pregătirea terenului și 
semănatul s-au executat cu cea mai 
mare răspundere. Iar uniformitatea 
densității s-a realizat încă de la 
semănat. Dacă te cîrpești, însămîn- 
țînd golurile — așa ca să vadă lumea 

că lanul este uniform — nu ai făcut 
mare lucru. în oricare parte a jude
țului veți merge veți vedea lanuri 
frumoase".

N-am mers în partea de nord a ju
dețului, in zona cooperativelor agri
cole recordiste la producția de floa
rea-soarelui, ci in cele din consiliul 
agroindustrial Movila, unde recolte
le au fost mai mici cu 1 000 kg la 
hectar față de cele realizate Ia coo
perativa Gheorghe Doja. „Puteți 
vedea oricare tarla, sintem în 
toiul prășitului — afirma tovarășul 
Nicolae Duma, președintele consiliu
lui. Peste tot este un suflu de muncă 
nou, responsabil. Chiar șl la coope
rativa agricolă din Platoneștl, unde 
in ultimii ani treburile șchiopătau, 
prin alegerea unui președinte destoi
nic, lucrurile s-au schimbat, toți coo
peratorii participă la muncă". Ne în
dreptăm spre o solă de 400 hectare 
cu floarea-soarelui aparținînd coope
rativei agricole din Platoneștl. Cimpul 
era împinzit de oameni. Mecanizato
rii încheiaseră prima prașilă ma
nuală, iar acum era rîndul coopera
torilor să distrugă cu sapa ultima 
buruiană. La ferma nr. 2, din 111 co
operatori erau prezenți 109. La în
trebarea — care este densitatea? — 
șeful fermei, ing. Iosif Tomotaș, nu 
dă un răspuns la general, ci calcu
lează. „Alegeți un rînd", ne în
deamnă. Fixăm unuL Șeful fermei 
marchează cu piciorul un semn, apoi 
măsoară 14 pași și face alt semn. 
Numără plantele aflate între cele 
două semne și ne spune: „Peste 
70 000 plante la hectar. Prin rărit, 
vom ajunge la densitatea optimă. Te
renul este amenajat pentru irigat și 
nu peste multă vreme vom face pri
ma udare. Prin efectuarea cu răs
pundere a tuturor lucrărilor vrem 
să ajungem și noi la nivelul frun
tașilor".

în oricare parte a județului Ialo
mița ți-ai îndrepta privirea vezi 
tractoarele înaintind printre rînduri
le de plante, sute și mii de oameni 
■completînd ceea ce nu au putut face 
mecanizarea și erbicidarea. Este un 
avînt general. Iată ce ilustrează da
tele ce ne-au fost furnizate Ia di
recția agricolă. Pînă la 27 mai s-a 
terminat prima prașilă mecanică ți 
manuală pe cele 17 000 hectare cu 
sfeclă de zahăr și pe cele 37 000 hec
tare de floarea-soarelui. Din cele 
108 000 hectare cultivate cu porumb, 
90 000 hectare au fost prășite meca
nic, iar 65 000 hectare — manual. 
Așadar, eforturi susținute pentru ca 
în acest an Bărăganul ialomițean să 
dea recolte și mai mari.

Ioan HERTEG 
Mihal V1ȘO1U
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IN ZIARUL DE AZI : ® Un pictor al realităților 
românești — centenar Marius Bunescu • De 
la „picăturile" neglijenței la afluenți ai risipei 
• Rubricile noastre : Scrisori ale oamenilor 
muncii adresate conducerii partidului ; Faptul 
divers ; Carnet cotidian ; Sport ; De 

pretutindeni

• • •Poate copiii 
gîndeau altfel...
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secția turnătorie a unei

O EMOȚIONANTĂ ȘTAFETĂ 
A TINEREJII REVOLUȚIONARE

Armoniile
și certitudinile frăției

Am fost zilele trecute in 
mari întreprinderi constructoare de mașini bucureștene. 
Era zor mare : concomitent cu producția, care trebuia 
să decurgă normal, se turnau fundații, se montau noi 
utilaje. La acest loc de muncă, practic se reorganiza 
riguros, după o concepție tehnică și tehnologică moder
nă, întregul flux de fabricație. Preocupați să finalizeze 
grabnic ceea ce și-au propus. oamenii lucrau fără 
contenire. Am cunoscut, printre acești entuziaști, cițiva 
muncitori, intre care unul, proaspăt absolvent al li
ceului seral, iar altul, după cum se exprima el, a 
primit aici, în uzină, „brățara de aur“ a meseriei, un 
ma.stru destoinic cu peste 25 de ani de muncă in 
această secție, un inginer inimos, „autor" al mai multor 
soluții tehnice valoroase.

Cu maistrul am discutat mai mult despre problemele
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producției, care — îmi spunea — „sint multe sau pu
ține, mari sau mici, după cum le pui la inimă". „Dar 
să vă povestesc o intimplare care m-a frămintat mult, 
mi-a dat ceasuri de neodihnă. Știți, la noi vm des 
să ne viziteze elevi de scoală, cu clasa. Scopul e cu
noscut : încă de mici să se deprindă cu munca, să 
fie sprijiniți să-și aleagă profesiile viitoare. De fiecare 
dată ni se umple inima cind ii vedem, ii primim cu 
drag și le arătăm tot ce ni se pare mai interesant 
pentru virsta lor. Nu de mult, s-a aflat printre noi 
un asemenea grup vesel și gălăgios de copii. Erau 
însoțiți de o învățătoare spilcuită, care tot timpul a 
ținut batista la nas. Copiii, ca toți copiii : au pus în
trebări, au făcut ochii mari și rotunzi la vederea jer
belor de scintei pe care le produce metalul in timpul 
turnării, au bătut din palme cind din forma de nisip 
a ieșit la iveală o piesă complicată de fontă. La sfirșit, 
m-a luat de mină un băiețel vioi, dar neastimpărat, 
care-și cam murdărise uniforma și, pină la poarta 
uzinei, nu m-a slăbit cu întrebările : «De ce scoate 
scintei, nene, metalul cind curge ? Cum poate curentul 
să topească fierul ? Ce faceți cu piesele scoase dir. 
forma de nisip ?»

Dincolo de poarta uzinei. învățătoarea a strins in 
jurul ei grupul de copii Mărturisesc, eram curios să 
aflu ce le spune. De aceea, despărțindu-mă de micii 
prieteni, nu am grăbit pasul. Și ce credeți că mi-a 
fost dat să aud ? «Copii ! — le spunea învățătoarea — 
ați văzut ? Daeă n-o să invățați bine, acolo o să 
ajungeți !•>

Multă vreme nu am fost în stare să cred că am 
auzit bine acele vorbe. Citeva perechi de ochișori, 
priritre care și cei ai băiețelului care mă ținuse de 
mină, mă priveau de după grilajul porții cum mă de
părtez. Poate gîndeau altfel decit insoțitoarea lor“.
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Corneliu CARLA.N

„Veteranii" 
de la Bumbești 
și Salva veniți 

să lucreze, 
umăr la umăr, 

cu tînăra generație 
de constructori 
ai Canalului 

Dunăre — 
Marea Neagră

Foto : Mihail Șerbănescu

Că tinerețea fără bătrine- 
țe leagă dezideratul folclo
rului de realitatea noastră 
cotidiană o dovedește cu 
prisosință exemplul acestor 
60 de veterani veniți. prin- 
tr-un emoționant volunta
riat, la plămădirea Canalu
lui Dunăre — Marea. Nea
gră. Mezinul are 47 de ani, 
iar cel mai vîrstnic, 71 — se 
cheamă Simion Gherman. 
Foștii lui tovarăși de pe 
șantierele anilor 1948—1950 
au vrut să-1 cruțe neinte- 
grîndu-1 în lot, dar el a 
făcut demersuri la toate fo
rurile competente și a ame
nințat că se va urca in 
tren și va veni totuși pe 
șantier să-și încerce pute
rile. așa că, pină la urma 
urmei, grupul de inițiativă 
a cedat și patriarhul de 
vîrstă muncește acum cot 
la cot cu brigadierii lui de 
odinioară. Iată-i, așadar, cei 
mai mulți cu o căruntețe 
pronunțată, săpînd în ta- 
luzul canalului din tronso
nul afectat lor, celor ce-și 
trăiesc a doua tinerețe în 
frumoasa sfidare a vîrstei. 
Or, ce și-ar dori un muri
tor mai mult !

primele șantiere de muncă 
patriotică de reconstrucție 
a patriei : Agnita-Bo-
torca, Salva-Vișeu, Lunca 
Prutului, Bumbești-Li- 
vezeni, ca să le. numim 
numai pe cele mai vestite. 
Ei, care în zorii construc
ției socialiste, urmînd che
marea partidului, au des

foarte apropiată de finisa
re, parte betonată, parte 
ajunsă cu săpăturile la 
prund (la cota zero, cum se 
spune în limbajul tehnic). 
Pe unele porțiuni s-a și 
semănat iarbă, iarbă care a 
crescut și a îmblănit poe
tic viitoarea construcție ar
monios logodită cu arta. La

de Al. ANDRIȚOIU

Cei 60 de veterani sînt
cu toții foști brigadieri pe

chis drumuri, prin munți 
și văi, au ’ avut de curînd 
inițiativa să se constituie 
într-o brigadă a veterani
lor, omagiind a 60-a ani
versare a partidului prin 
roadele muncii lor la con
strucția magistralei albas
tre ce va lega Dunărea de 
Mare. Și sînt cu toții veniți 
din județul Mureș, de pe 
țărmul marelui rîu ale că
rui ape vor ajunge și ele să 
străbată, în deschiderea 
festivă, albia canalului.

însoțit de Andrei Con
stantin, comandantul ad
junct de pe Șantierul na
țional al tineretului, pa- 
noramăm. din mers, albia 
canalului, pe o porțiune

o depărtare bine vizibilă, 
inginerul Eugen Gavra de 
la „Navrom" — Constanța 
îmi arată o porțiune verde 
a taluzării unde au lucrat 
tfnerii noștri bihoreni, 
printre care o seamă de 
consăteni de-ai noștri, din 
Vașcău. Opera celor de pe 
Crișuri, deci de pe alte 
rîuri ce-și vor trimite spre 
aici apele, este de mare ți
nută și-mi umple inima de 
mîndrie. în fine, apar si
luetele veteranilor. Bate 
un spic de vînt și pletele 
lor cărunte contrastează lu
minos cu clisura brună a 
pămîntului. Ajungem la ei, 
și emoția mă străfulgera 
cînd o voce mă salută :

— Bună, tovarășe Andri- 
țoiu 1 Ne întîlnim și aici 1

Ne recunoaștem. Briga
dierul cărunt este confe
rențiarul universitar dr. 
Ion Rlstea de la Institutul 
medico-farmaceutic din 
Tirgu Mureș, pe care îl cu
noscusem eu, în orașul său 
adoptiv (e oltean de origi
ne). împreună cu colegul 
său de catedră, dr. Ștefan 
Nemeș, foști, amindoi, ca 
elevi, brigadieri pe șantie
rele de cu peste 30 de ani 
în urmă, au venit să-și 
justifice amintirile cu ini
ma și uneltele, între paran
tezele de azur dintre Du
năre și Mare.

Cot la cot cu medicii — 
inginerii. Chiar cei me
niți să tragă linia fină ca 
de geană sau de sprinceană 
a arhitecturii, cum este 
Mihai Țintea de la siste
matizare. piteștean prin 
obîrșie. Numesc localitățile 
pentru că un județ polari
zează economic oameni din 
toată țara. Aici, pe canal, 
în lotul județului Mureș, 
sînt, în fond, prezenți oa
meni din toată țara. Gro-
(Continuare în pag. a Il-a)

S-a nimerit, mai zi
lele trecute, să că
lăuzesc prin Tîrgu 
Mureș pe un oaspete 
care a plecat din ora
șul meu la începutul 
anilor ’40, ajungînd 
departe, dincolo de O- 
cean. Oaspetele, care 
nu-și văzuse de foarte 
mult timp orașul na
tal, se mira întruna, 
nu-și mai revenea. 
Căuta de fapt orășelul 
provincial de altădată, 
liniștit, oprit din dez
voltare undeva pe la 
începutul secolului, cu 
cei 25 000—30 000 de lo
cuitori ai săi, pe a- 
tunci in majoritate co- 
vîrșitoare mici mese
riași și funcționari, 
profesori și elevi ; 
căuta străzile Înguste, 
șerpuitoare, pline de 
noroi, ulițele strimte, 
cocioabele de la peri
ferie, căsuțele din 
chirpici construite 
chiar în poalele dealu
lui : locuințele prole
tarilor.

Nu-i venea să-și 
creadă ochilor cînd în 
locul orășelului pro
vincial, al bîlciurilor 
săptămînale a găsit un 
oraș modern, cu in
dustrie dezvoltată și 
cultură înfloritoare, cu 
peste 100 000 de locui
tori, un cămin minu
nat. rezultatul muncii 
creatoare comune, la 
fel de mîndre. a ro
mânilor și maghiari
lor : un Tîrgu Mureș 
cu totul altul, cu o 
nouă fizionomie. Noi, 
cei ce trăim de dece
nii în acest oraș, stră- 
bătîndu-i zilnic străzi
le, aproape că nici nu 
mai observăm înnoiri
le. Ni se pare firesc 
ca, an de an, deseori 
lună de lună, orășelul 
nostru atit de mult le
gat de suflet să se îm
bogățească mereu ma
terial și spiritual. De 
fapt cunoșteam bine, 
cum era să nu știm că 
Tîrgu Mureșul — ase
menea celorlalte ora
șe. localități, așezări 
ale tării — s-a dezvol
tat în ritm rapid, mai 
ales în ultimul dece
niu și jumătate.

Pe locul cocioabelor 
de pe maidanele peri
feriei — cartiere noi, 
mari și sănătoase ; pe 
locul porumbiștei și 
gropii de gunoi — uzi
ne modeme : „Metalo- 
tehnica", fabrica de 
piele și mănuși, com
binatul chimic sau fa
brica „23 August", 
care furnizează mobilă 
stil in toată Europa ; 
pe locul pieței îmbîc- 
site de altădată — mîn- 
dria orașului : Piața 
trandafirilor, cunoscu
tă pentru răsadurile 
sale îngrijite exem
plar ; pe locul ulițelor 
înguste, cu case dără-

Insemnărl
de HAJDU Gyozo

pănate, al parcurilor 
imbătrînite și neîngri
jite, al grădinilor — 
citadela nouă a spiri
tualității ; una din 
cele mai frumoase
noi clădiri ale tării : 
complexul teatrului, 
unde interiorul ele
gant, modern a fost 
realizat in fabricile și 
uzinele orașului. Sta
tuile care împodobesc 
piețele orașului fac 
parte componentă din 
imaginea urbanistică 
a Tîrgu Mureșului de
venit un modern oraș 
industrial ; ele subli
niază simbolic că, oda
tă cu dezvoltarea eco
nomică, în centrul șco
lar și universitar Tîrgu 
Mureș se dezvoltă tra
dițiile minunate ale 
frăției, ale solidarită
ții prin creație, care 
servesc dezvoltării spi
rituale, educației so
cialiste multilaterale a
maselor, satisfacerii e- 
xigențelor culturale 
crescute ale populației 
române și maghiare, 
în municipiul nostru 
au fost Înălțate statui 
înfățișîndu-i pe Emi- 
nescu, pe cei doi Bo
lyai. pe Bălcescu, Ko- 
rosi Csoma Săndor, 
Papiu Parian, Avam 
Iancu. Ele exprimă un 
mare adevăr : faptul

că, datorită politicii 
naționale revoluționa
re a partidului, sint 
cultivate tradițiile cele 
mai nobile, atit ale 
poporului român, cît 
și ale naționalităților 
conlocuitoare ; eie do
vedesc că lumea noas
tră e lumea umanis
mului și a democrației 
de cea mai neîntrecu
tă calitate, iar patria 
noastră — vatră Înflo
ritoare a frăției și e- 
galității în drepturi. 
Sintem o țară și un 
popor. Sub bolta ceru
lui ei senin omul res
piră liber.

întregul șir al eve
nimentelor istorice i- 
lustrează faptul că 
ideea frăției este, pe 
acest pămînt, cu ade
vărat multiseculară. 
Dar adevărata idee a 
frăției și egalității a 
fost implantată în su
fletele noastre de că
tre Partidul Comunist 
Român, forța revolu
ționară care, depășind 
chiar și speranțele re
voluționare nutrite de 
marii noștri înaintași 
Bălcescu și Petofi, a 
înfăptuit pe acest pă
mînt o viață demnă, o 
adevărată libertate, 
frăție și egalitate în 
drepturi.

Egalitate și frăție ce 
sînt roadele politicii 
partidului, care pune 
mai presus de toate 
omul, multiplele posi
bilități de afirmare a 
personalității sale : 
politică a cărei elabo
rare științifică și 
transpunere revolu
ționară în practică sînt 
organic legate de pu
ternica personalitate, 
de neobosita activita
te creatoare a secre
tarului general al par
tidului nostru.

Nucleele active de 
creație SDirituală din 
Tîrgu Mureș oglindesc 
și ele. în mic — ase
menea unei picături în 
ocean, dar cu fidelita
te — egalitatea depli
nă In drepturi In toa
te domeniile : faptul
(Continuare 
in pag. a IlI-a)
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Frumos, 
muncitorește

Muncitorul lăcătuș loan Rotă- 
rescu ne istorisește o intimplare 
petrecută in Întreprinderea de 
confecții metalice Bocșa, unde 
lucrează. Un muncitor, Ilie Spo
rea, s-a dus la lada cu gunoi, in 
care și-a scuturat geanta de 
ghemotoacele de hirtii și resturi
le de mincare. După o vreme, 
un alt muncitor, lăcătușul loan 
Șabea, s-a dus și el să arunce 
un ghemotoc la lada cu gunoi. 
Fără să vrea, a zărit in ladă 
niște bani — 1 500 de lei — plus 
un libret de economii cu depu
neri insumind 32 000 let A citit 
numele depunătorului : colegul 
său Ilie Sporea. A luat libretul 
și banii numerar — pe care 
Sporea ii luase de-acasă pentru 
a-i depune in ziua aceea la 
C.E.C. — și i-a dus imediat 
păgubașului.

Gest simplu, firesc, muncito
resc.
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„Avem ce învăța
Primim o scrisoare semnată de 

mai mulți elevi de la o școală 
profesională din Vaslui. Sau — 
cum iși spun ei — „elevi- 
brigadieri" pe șantierul Canalu
lui Dunăre—Marea Neagră.

Ce ne scriu acești elevi- 
brigadieri 1 Ne scriu că se simt 
bine, că muncesc cu însuflețire, 
ci se străduiesc să-și însușească 
și mai bine deprinderile meseri
ilor pentru care se pregătesc.

Și ne mai scriu despre mais- 
trul-instructor Mihai Popa : „un 
pasionat al șantierelor de con
strucții, un bun îndrumător și 
sfătuitor, care se mindrește cu 
faptul că multi din foștii săi 
ucenici și elevi sint astăzi stu- 
denți sau muncitori de nădejde. 
Și noi dorim ca, peste ani și 
ani, să fie mîndru de noi, așa 
cum sintem noi acum mindri de 
el că se află tot timpul in 
mijlocul nostru și ne ajută cu 
vorba și cu fapta să devenim 
constructori... la înălțime !".

Răspunsul din... 
lădiță

învățătorul pensionar din Tur- cinești ........... - . . .
auzise 
fusese 
un soi 
ductiv, 
o scrisoare 
zice el — Direcției agricole ju
dețene Satu Mare. „Și nu mică 
mi-a fost bucuria cind, in loc 
de cițiva lăstari pe care ruga
sem să mi-i trimită pentru 
altoit, am primit o lădiță în
treagă, cu o mulțime de pache
țele cu lăstari din cele mai alese 
soiuri de mere. Bâ nidi mult :

I avea lingă el și 
__  _...... . din soiul respectiv. 
Am aflat că le-a trimis inginerul 
Teodor Pop din localitatea săt- 
măreană Cehal, căruia ii aduc 
și pe această cale cele mai vii
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analizate și soluționate in concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii fată de om

Locul specialiștilor—pe teren,

nu in birouri

Răspunzînd unei scrisori adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind folosirea necorespunzătoare a 
cadrelor de la întreprinderea de 
exploatare a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare Caracal, Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimen
tare, căruia i s-a încredințat sesi
zarea spre soluționare, precizează 
că aspectele semnalate au fost ana
lizate la fața locului, împreună cu 
biroul organizației de bază, biroul 
executiv al C.O.M. și comitetul sin
dicatului din unitate. Pornind de 
la faptul că în scrisoare se afirma 
că specialiștii, cadre de conducere, 
stau mai mult prin birouri și nu 
știu ce să mai facă pentru a trece 
timpul, răspunsul subliniază că s-a 
dezbătut amănunțit modul in care 
este folosit timpul personalului 
tehnic și administrativ din între
prindere, stabilindu-se măsuri fer
me pentru încadrarea cu sarcini 
efective a fiecăruia. S-a stabilit un 
program concret de muncă, în spe
cial pentru deplasarea pe teren a

fiecărui cadru tehnic și economic. 
Cel puțin 20 de zile pe lună aceș
tia vor lucra efectiv pe teren, luînd 
în primire cite p formație de iri
gații sau cite un sector hidro.

în ceea ce privește sectorul 
mecanic s-a analizat amănunțit 
modul in care este organizată 
activitatea și este folosit per
sonalul muncitor. S-au stabilit nor
mative de lucru și un program 
de introducere a muncii in acord. 
Pentru cazurile de indisciplină se
sizate și care au fost confirmate 
s-au luat măsuri de sancționare. în 
același timp, conducerii întreprin
derii — directorul, inginerul-șef și 
contabilul-șef 
vații în scris 
sizăte.

în ședința 
s-a atras atenția tuturor cadrelor 
cu muncă de răspundere asupra 
măsurilor pe care trebuie să le în
treprindă pentru Întărirea ordinii 
și disciplinei în muncă.

tnembrl ai C.O.M. De sancțiune n-a 
scăpat nici președintele C.O.M. Se 
precizează că s-au aplicat sancțiuni 
disciplinare severe pentru fapte 
minore sau pentru învinuiri gene
rale, fără o analiză temeinică și 
fără discernămîntul necesar, elu- 
dindu-se organul colectiv de condu
cere.

Concluziile cercetării scrisorii au 
fost discutate in secretariatul Co
mitetului județean Vaslui al P.C.R. 
și cu conducerea forului tutelar al

— i s-au adus obser- 
asupra lipsurilor se

de analiză efectuată

Cind se atrofiază simțul măsurii...

— Gorj, Vasile Berindei, 
că In județul Satu Mare 
premiat, la un concurs, 
de măr deosebit de pro- 
gustos, aromat A trimis 

„la noroc", cum

I suiu-ii ne iibcrv.
fiecare pachețel 
cite un măr din

I
I mulțumiri. Am rămas uimit de 

cită dragoste și omenie pot încă
pea intr-o lădiță".

| Un record nedorit
Nicola Bică d n comuna Oboga, 

județul Olt, are 38 de ani. E 
sănătos tun, dar de muncit nu-i 
place să muncească. Și nici să 
trăiască in bună pace și înțele
gere cu cei din jur. în mai multe 
rinduri a fost condamnat pentru 
huliganism, scandaluri, bătăi. 
Din cei 38 de ani pe care-i are, 
aproape 15 (cincisprezece) i-a 
petrecut in închisoare.

Și tot nu s-a potolit. Căutînd 
gilceavă cu luminarea, el l-a 
lovit pe mecanizatorul agricol 
Gheorghe Dumitru, om pașnic, 
fiind necesară o perioadă mai 
mare de îngrijiri medicale. Re
cidivistului — autor al unui ne
dorit record — i se va prescrie 
un nou... tratament adecvat. Mă
car de-ar fi ultimul, care să-l 
vindece o dată pentru totdeauna.

Otaru 
socrului 
Vrancea

chisă... L-au ajuns din 
oamenii legii, care nu se 
„de-a v-ați ascunselea".

unui ginere
Dumitru 

i-a dăruit 
torești — 
setofon. Tare s-a 
socrul lui Olaru :

— Ei, așa ginere mai zic și 
eu I

La fel de mîndru a răspuns și 
cind oamenii legii l-au intrebat, 
la puțin timp, de 
mindrețea de aparat

— Cum de unde ? 
nerele meu. Am 
să-mi trăiască !

— Să trăiască, dar sd trăiască 
așa cum trebuie și să nu mai 
facă daruri de la... alții.

Cind a aflat tata-socru că gi
nerele său furase respectivul ra- 
diocasetofon, 
pară

din Rușchița 
tău din Nis- 
un radioca- 

mai bucurat

unde are

De la gi- 
un ginere,

t-a făcut foc și 
c-a ajunt de ocară.

O făcea 
pe curiosul

ln ... ____
(1—NT—6324) pentru a-i acor
da primul ajutor unei fetițe pe 
care o accidentase. Petru Her- 
lea din Piatra Neamț a apăsat 
pe accelerație și s-a făcut nevă
zut.

Nevăzut și nu prea,, pentru că, 
după puțină vreme. Petru Her- 
lea s-a întors la locul faptei, dar 
nu cu mașina, ci în calitate de 
pieton. De trecător oarecare.

Oarecare și nu prea, pentru că 
s-a arătat tare curios să afle și 
el despre ce e vorba. Dar „cu
riosul" a fost recunoscut de un 
băiețel. în clipa următoare. P.H. 
a rupt-o la sănătoasa ascunzin- 
du-se sub masa din casa unui 
cetățean care-și lăsase ușa des- 

urmă 
joacă

loc să oprească mașina

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii
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Fabrica de nutrețuri combinate 
Bîrlad. O Întreprindere al cărei co
lectiv de oameni ai muncii se stră
duiește să-și realizeze sarcinile, să 
gospodărească cu grijă materia
lele, mijloacele tehnice și finan
ciare, pentru ca rezultatele muncii 
lui să fie tot mai bune. Dar, oricît 
ar părea de ciudat, directorul uni
tății, Pavel Melnic, are comportări 
care distonează cu aceste preocu
pări ; mai mult, săvîrșește abuzuri 
și ilegalități, cu repercusiuni nega
tive asupra avutului obștesc, Îm
parte în stingă și-n dreapta sancți
uni, amenzi, fără temei legal. Des
pre toate acestea a scris secretaru
lui general al partidului ing. Cos- 
tică Luncu din întreprindere. Fiind 
vorba despre fapte deosebit de 
grave, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca scrisoarea să fie dată 
spre soluționare secretarului de re-

sort al C.C. al P.C.R. și președinte
lui Colegiului central de partid. 
Verificată la fața locului de acti
viști ai C.C. al P.C.R., sesizarea s-a 
dovedit adevărată. După ce rela
tează că s-au încălcat normele le
gale privind folosirea rațională a 
combustibililor, păstrarea avutului 
obștesc, încadrarea unor persoane, 
raportul de cercetare arată, totodată, 
că a fost nesocotit in mod frecvent 
principiul muncii și conducerii co
lective ; membri ai C.O.M. nu 
aveau curajul să-și spună punctul 
de vedere, fiind etichetați de di
rector ca „necompetenți". Se mai 
arată că acesta se comporta brutal 
în relațiile cu oamenii, le adresa 
cuvinte jignitoare, amenințări, in
jurii. Anul trecut, din numărul de 
79 de oameni ai muncii, cîți sint 
ta fabrică, 73 au primit sancțiuni 
disciplinare. între aceștia, 8 erau

Un pictor al realităților 
românești

Întreprinderii, hotărindu-se desti
tuirea lui Pavel Melnic din func
ția de director ; organizația de bază 
l-a sancționat cu „vot de blam cu 
avertisment". S-au mai adoptat 
măsuri pentru reanalizarea sancți
unilor aplicate, pentru recuperarea 
pagubelor aduse unității ; Comite
tul municipal Bîrlad al P.C.R. 
mează să asigure un sprijin 
concret organizației de partid 
Întreprindere.

Munca politică

in pas cu surcinile economice

De la un timp, treburile In coo
perativa agricolă de producție Se- 
cuieni, județul Neamț, nu merg 
bine, ceea ce face ca și veniturile 
noastre să nu crească pe măsura 
condițiilor de care dispunem — se 
afirma într-o scrisșare adresată to
varășului Nicolae 
numele mai multor 
comună. în sectorul 
pierderi, vitele dau 
iar în cîmp producțiile nu au cres
cut ca la Trifești sau Moldoveni, 
cooperative vecine. în scrisoare se 
aprecia că aceasta se datorește și 
ajutorului nesatisfăcător pe care 
îl dau organizațiilor de partid 
din comună tovarășii Constantin 
Bădărău și Constantin Stîngu — 
secretarul comitetului comunal de 
partid și, respectiv, secretarul ad
junct cu problemele de propagan
dă ; datorită slabei activități desfă
șurate, munca politică și ideologică 
nu ține pasul cu sarcinile econo
mice.

Comitetul județean Neamț al 
P.C.R., care a cercetat faptele din 
sesizare, precizează în răspunsul 
său că, Intr-adevăr, in ultimii doi 
ani, C.A.P. Secuieni și Butnărești 
nu și-au realizat principalii indica
tori economico-financiari, aceasta 
și din cauza slabei activități desfă
șurate de organizațiile de partid și 
consiliile de conducere ale C.A.P. 
Arătind că planul economic — în 
sectorul gospodăriilor populației și 
la cooperativa de consum — a fost 
realizat și depășit, răspunsul pre-

Ceaușescu, in 
locuitori din 

zootehnic sint 
producții mici,

cizează că răminerile ln urmă ale 
celor două cooperative se datoresc, 
in principal, lipsurilor manifestate 
în folosirea fondului funciar și a 
bazei tehnico-materiale. Totodată, 
se arată ca fiind reală aprecierea 
că nu se acordă un ajutor concret 
organizațiilor de partid în pregă
tirea și desfășurarea adunărilor ge
nerale de partid și în activitatea 
politico-ideologică. 
unele organizații de 
ținut cu regularitate 
nerale și unele lecții 
tul politico-ideologic.

Față de lipsurile

Anul trecut 
partid nu au 
adunările ge- 
la Invățămîn-

Față de lipsurile constatate ln 
problemele vieții interne de partid, 
in munca de îndrumare și control 
al activităților economice din co
mună, secretariatul comitetului ju
dețean de partid l-a sancționat pe
Constantin Bădărău cu „vot de
blam". De asemenea, au fost sanc
ționați de către plenara comitetu
lui comunal de partid, care a 
dezbătut constatările reieșite din 
controlul efectuat, cu „vot de blam" 
și eliberați din funcția de secretari 
ai organizațiilor de bază tovarășii 
Constantin Dascălu și Eremia Sam
son pentru slaba activitate desfă
șurată. A fost sancționat, totodată, 
cu mustrare tov. C. Stingu pentru 
ajutorul Insuficient acordat organi
zațiilor de partid in munca politi
co-ideologică. Au fost adoptate și o 
seamă de măsuri privind Întărirea 
muncii de partid și politico-ideolo-

Marius Bunescu Copilul cu căluțul alb

De la „picăturile" neglijenței
f f f ■ • • • • •la afluenți ai risipei

LA ÎNCEPUT DE SEZON CALD, DESPRE PREȚUL UNOR „MICI 
ȘI „BANALE" ANOMALII ÎN UTILIZAREA APEI POTABILE

New York, recepție in imensa clădire de beton, oțel și sticlă :
— Good luck (noroc bun) — Cin, cin 1
Și se ciocnesc paharele. Nu cu șampanie, nu cu whisky, nu cu vin. 

Ci... cu apă. Aceasta a fost singura băutură servită demnitarilor la re
centa recepție de la O.N.U. cu prilejul lansării „Deceniului apei potabile" 
Toastind cu apă, administratorul „Programului O.N.U. pentru dezvoltare", 
Branford Max, a ținut să sublinieze valoarea unui pahar cu apă curată, 
declarind „să fim fericiți că încă

Un singur sfert de ceas dacă apa 
lipsește la robinete — și se declan
șează un șuvoi de nemulțumiri, în
trebări iritate și reproșuri. Faptul că, 
zi și noapte, apa stă la îndemînă 
printr-o simplă răsucire a bușonului 
ni se pare atit de firesc încît uităm, 
adesea, că și ea reprezintă o valoare.

Pentru un metru cub plătim doar 
40 de bani. Dar pentru ca același 
metru cub — adus, cum e cazul 
Bucureștiului, de la o sută de kilo
metri depărtare, prin conductă — să 
devină apă potabilă se investesc 300 
de wați energie electrică, anumite 
cantități de substanțe chimice, la 
rindul lor consumatoare de energie 
electrică, alte materiale.

în general, in Capitala noastră nu 
există o „problemă" a alimentării cu 
apă. . ’ ' ’ “ , ‘
este momentul să reflectăm ceva 
mai ___
pentru că, in jurul nostru, prin curți 
și terenuri virane, în incinta majo
rității întreprinderilor au apărut și 
apar grădini de legume. Din stratu
rile lor vom culege, la timpul po
trivit. roade extrem de necesare. 
Dar, oricine știe, grădinile au ne
voie de apă. Chiar în condițiile aces
tei primăveri ploioase, consumul de 
apă a crescut cu 50 000 mc pe zi față 
de perioada corespunzătoare a anului 
trecut, diferență care se va accentua 
mai mult ca sigur, odată cu urcarea 
mercurului in termometre. Legat de 
aceasta ne-am adresat tovarășului 
Virgil Zărnescu. directorul exploată
rii apei din cadrul I.C.A.B., cu între
bările : „Ce trebuie să știe bucureș- 
teanul despre apa de care dispune 7 
Se poate vorbi despre spirit civic in 
folosirea acestei resurse, de care se 
face atita caz pe plan mondial ?"

Ne-am referit, după cum se vede, 
la București, orașul cu cel mai mare 
consum de apă potabilă, dar conclu
ziile sint desigur valabile pentru orice 
oraș din țară.

Ni s-a răspuns :
— La un consum mediu zilnic de 

350—450 litri calculat pe locuitor, pe 
plan mondial, parizianului îi revin 
500 litri, locuitorului orașului Tokio 
400 litri, iar bucureșteanului... 600 de 
litri ! întrebarea e dacă acești 600 
de litri reflectă un grad de uti
lizare mai mare sau... o risipă mai 
mare ? Pentru că, din constatările 
noastre, rezultă că bucureștenii risi
pesc mult apa. Așadar, pentru a se 
evita orice neplăceri în perioada cal
dă, nu ar fi necesară nici o restrîn- 
gere a consumului, ci doar înlătu
rarea risipei și a pierderilor de apă, 
destul de importante la ora actuală.

Ce se 
Un duș 
dar nu 
schimb 
bărbații 
timp ce se bărbieresc, fără ca aceasta 
să afecteze calitatea rasului, așa cum 
la bucătării, la spălatul vaselor

Dar, in a'ceastă primăvară.
mult la consumul de apă

Înțelege prin risipă de apă ? 
înseamnă 80 de litri de apă, 

vom renunța la duș. In 
— ca un exemplu simplu — 

pot închide robinetul ln

o mai avem".
gospodinele nu-și pun problema 
deschiderii robinetului doar cit este 
necesar. Aparent s-ar crede că e 
vorba de cazuri minore, dar, in rea
litate, acestea se multiplică de sute 
și sute de mii de ori, avînd de aceea 
o mare pondere. Apoi, de ce să nu 
fim mai zgirciți cu jetul de apă po
tabilă — subliniem, apă potabilă — 
cu care... spălăm curtea, balconul sau 
autoturismul, gindindu-ne ce impor
tante cantități se scurg în canal fără 
posibilitatea recirculării ? Manevrate 
cu nepăsare, utilajele grele ale con
structorilor provoacă pierderi mari 
de apă. Lucrătorii de la salubritate 
nu au totdeauna grijă să închidă hi- 
dranții pe care-i folosesc, astfel că 
apa gilgîie ore ta șir, revârsîndu-se 
pe trotuar. De o parte din risipă 
sint vinovați înșiși gospodarii 
I.C.A.B.-ului ; nu rareori conductele 
sparte mustesc prin pămînt sau prin 
pavaj ore și chiar zile întregi pînă 
să se intervină.

Dar — și acesta e un adevăr puțin 
bănuit de cetățeni — cele mai im
portante cantități de apă irosită sint 
rezultatul direct al instalațiilor de
fecte din locuințe Specialiștii apre
ciază că 18 la sută din apa pompată 
pe conducte se scurge neutilizată din 
cauza acestor „mici" defecțiuni. Este 
enorm. O banală garnitură uzată la 
un robinet provoacă pierderea a 150 
mc într-o lună, adică o sută cinci-1 
zeci de mii de litri! Și cite aseme
nea robinete nu sint! Din verificările 
întreprinse într-un eșantion de 16 000 
de apartamente din diferite cartiere 
ale orașului a rezultat că, la circa 
2 000 dintre acestea, instalațiile de 
apă erau defecte.

Am efectuat și noi un sondaj cu 
specialiștii de la I.C.A.B. in mari 
blocuri de locuințe din zona Gării de 
Nord și Militari. în blocul M 24 din 
Aleea Cetățuia 4, din 26 de aparta
mente de pe o singură scară, pe care 
le-am vizitat, în 16 am găsit robinete 
care curg, flotoare stricate, țevi 
sparte.

Motivele invocate sint puerile : 
„chiar acum s-a stricat" ; „e adevă- 
vărat că e defect robinetul, dar noi 
nu-1 folosim" ; „am chemat instala
torul, dar n-a venit" etc., etc. Cum 
s-or fi descurcat ceilalți locatari în 
a căror casă toate erau în bună stare 
de funcționare 7 Unii — puțini — 
sint meseriași pricepuți la toate și-și 
fac ei înșiși reparațiile. Alții, cei mai 
mulți, apelează la serviciile instala
torilor de profesie, la vecini sau în
vață cum se înlocuiește o garnitură, 
cum se pune un flotor, ceea ce, la 
urma urmei, nu este o mare filozo
fie. Principalul e că bunul gospodar 
găsește totdeauna mijloace. Dar ce 
motive „obiective" poate să aibă lo
catarul apartamentului 38, din blo
cul M 24, el însuși instalator, unde 
controlorul I.CA.B.-ului constată că 
toate instalațiile de apă sint defec-

„Realitatea noastră 
— cea prezentă, cea is
torică — e atit de bo
gată, atit de tulbură
toare, incit este adesea 
de ajuns să deschizi 
bine ochii și să parti
cipi cu toată inima la 
vibrația ei, pentru a 
dobindi emoția cea 
mai înaltă", scria, in 
ultimii ani ai vieții, 
pictorul Marius Bu
nescu. Recitite acum, 
în preajma sărbători
rii unui secol de la 
nașterea sa, cuvintele 
ii definesc nu numai 
atitudinea față de pro- 
pria-i creație artistică, 
față de frumusețea 
peisajului românesc, 
ci și față de valorile 
artei și culturii noas
tre. Căci Marius Bu
nescu face parte din
tre acei artiști care, cu 
dăruire și modestie, au 
desfășurat o foarte 
importantă activitate 
organizatorică pe tă- 
rim cultural și social. 
Membru fondator al 
societății „Arta româ
nă" (1919), secretar al 
Sindicatului artiștilor 
plastici. înființat în 
1921, prlmill director 
al Muzeului Simu, 
donat in 1927 statului 
(„era pentru prima 
oară cind cineva de Ia 
noi încă in viață fiind 
Iși dăruia poporului 
bunurile sale, fără 
să-i ceară statului 
vreo compensație", 
scria Marius Bunescu 
în memoriile sale), 
director in Ministerul 
Artelor din 1941. mem
bru al comitetului de 
acțiune al artiștilor 
patrioți care, după 
23 August 1944, cereau 
înființarea unei aso
ciații profesionale pe 
baze democratice, 
rector al Galeriei 
ționale, începind din 
1946 — iată doar 
va din etapele 
bogate activități 
dealtfel, i-au 
foarte mult din timpul 
de lucru.

Format in atmosfe
ra artistică agitată 
dintre cele două răz
boaie, intr-o perioadă 
în care academismul 
coexista cu cele mai 
îndrăznețe căutări ale 
unor noi modalități de 
exprimare, Marius Bu
nescu, asemenea crea
torilor noștri de va
loare, care au știut să 
continue în 
proprii marile tradiții 
ale artei românești, 
s-a impus in contex
tul picturii noastre 
printr-o muncă tena-

ce și pasionată. Ase
menea unor creatori 
precum Gh. Petrașcu, 
N. Dărăscu sau J. Al. 
Steriadi, Bunescu s-a 
oprit cu predilecție a- 
supra peisajului ro
mânesc, mai ales a ce
lui urban și maritim.

Ca și in cazul lui 
I. Iser, coloritul 
ternic, atmosfera vi
brantă a litoralului 
dobrogean au exerci
tat o puternică in
fluență asupra creației 
lui. Peisajele pictate 
aici, ca și acelea de 
la Comănești (unde a 
lucrat ca desenator la 
minele de cărbuni) co
munică privitorului de 
azi un simț aproape 
clasic al echilibrului. 
Un echilibru între

pu-

el eu crengi neatinse, 
încărcate de roade 
pirguite, pe care ar
tistul le culege cu vo
ioșie și le pune în ta
blourile sale".

Marius Bunescu a 
fost o prezență con
stantă în viața artistică 
bucureșteană. A parti
cipat, de asemenea, la 
mari manifestări de 
artă in străinătate : 
Bienala de la Veneția 
(1924), Salon des 
Tuilleries, Paris (1926), 
Expoziția universală 
de la Barcelona (1929), 
unde a obținut marele 
premiu și medalia de 
aur, Expoziția univer
sală de la Paris (193J), 
unde a primit, de ase
menea, medalia de 
aur.

Artist al unei evo
luții ferme, aproape 
lineare, el a creat o 
pictură întemeiată pe 
o construcție solidă, o 
artă care a respins de
opotrivă sentimenta
lismul și pitorescul de
corativ. Lucrările rea
lizate in ultima parte 
a vieții reflectă 
eași predilecție 
tru peisaj, 
de tablouri j 
„București 
strucție", ,. __
teii", „La strinsul 
finului", „Cherhana in 
Deltă", „Meci la Bor- 
sec", o lucrare ca 
„Șantierul noii Săli a 
Palatului" este fără 
îndoială una din cele 
mai cunoscute. „Am 
făcut zeci de schițe, a- 
proape pentru fiecare 
dintre zecile de mun
citori sau grupuri, 
pentru numeroasele 
excavatoare, pentru 
variatele acțiuni ce se 
efectuau in toate păr
țile. Trebuie să adaug 
că nu am intervenit cu 
fantezie intru nimic, ci 
am respectat cit mâi 
mult realitatea, care 
era atit de bogată și de 
vie incit pentru a 
ajunge la ceva cu ade
vărat expresiv nu 
aveam altceva de făcut 
decit să adincesc și să 
o oglindesc in imagi
ne, firește, organizată 
după cerințele unui ta
blou", scria Marius 
Bunescu în 1959. Cu
vintele ii exprimă en
tuziasmul cu care, toa
tă viața, pină la o 
vît-stă 
mereu 
boală, 
tegrat 
conjurătoare.

formule

Marina PREUTU

ci te- 
unei 
care, 
răpit

înaintată, 
încercat 

artistul s-a 
realităților

deși 
de 
in- 
in-

di- 
na-

Neculal ROSCA

Rodica SERBAN

te ? Pe aceeași alee pe care este 
situat blocul M 24 se află și o uni
tate a cooperativei „Instalatorul". 
Așa cum ne spune responsabilul uni
tății, Dumitru Bochiș, doar 7 dintre 
locatarii acelui bloc i-au solicitat în 
cursul unei luni serviciile.

Există o hotărire a Consiliului 
popular al municipiului București — 
nr. 15 din 26 decembrie 1980, care a 
intrat in vigoare la\26 ianuarie anul 
acesta cu privire la prevenirea risipei 
de apă. Articolele și paragrafele aces
tei hotăriri sint menite să ducă la buna 
întreținere și funcționare a „siste
mului circulator" al apei In Capitală, 
la buna gospodărire a resurselor și, 
implicit, la asigurarea apei potabile 
necesare tuturor, inclusiv grădinilor 
de legume. Primăria municipiului, 
primăriile sectoarelor au, firește, 
mari răspunderi in această privință. 
Dar concursul tuturor locuitorilor, 
aportul organizațiilor obștești și, in 
primul rind, al asociațiilor de loca
tari sint de cea mai mare importan
ță pentru înlăturarea oricăror caren
țe ce au ca efect pierderi de apă, 
pentru educarea spiritului de econo
mie, chiar dacă, de data aceasta, 
obiectivul acțiunilor educative este
— in ochii unora, minor, și anume
— prevenirea risipei de apă.

(Urmare din pag. I)
sul brigăzii 11 formea
ză muncitorii și țăranii 
județului. Desigur, munci
torii, cei mai mulți. Vete
ranul veteranilor, Simion 
Gherman, este țăran din 
comuna Vătavu (pe atunci 
de 37 de ani), iar mezinul 
Petre Nemeș este munci
tor la „Electromureș" (pe 
atunci de 14 ani).

Cu ei, inimă lingă inimă, 
în constelația celor 60 de 
inimi, ca un omagiu adus 
celor 60 de ani de existen
ță a partidului, au venit 
Francisc Kozi de Ia „Ima- 
tex". Alexandru Farkaș de 
la „Electromureș" și alții. 
Munca lor are și intimele 
ei sărbători. De pildă, as
tăzi. brigadierul Karol Kon
drath iși sărbătorește cea 
de-a cincizeci și una ani
versare muncind la taluz, 
lăsînd ospeția pentru acasă. 
In tabără. Va fi, probabil, 
ca sarcina de-a organiza 
modestul ospăț să cadă pe 
umerii ospitalieri ai lui Io
sif Huszăr, comandantul . 
grupei întîi din ceata ta
tii a veteranilor. De ce 
această împărțire ? Pentru 
că veteranii noștri s-au or- 
ganlzat după vechiul lor 
tipic din anii ’48, în cite 3 
cete a cite 20 de oameni. 
Fiecare ceată cuprinzînd

cîte două grupe a cite 10 
oameni. Iar cintecul cu care 
s-au revărsat pe șantier a 
fost vechiul „Hei, rup !“.

Veteranii și-au îmbrăcat 
vechile uniforme cu nostal
gia cu care, la nunta de ar
gint, mirele și mireasa iși 
îmbracă fostele veșminte 
de nuntă. Văd pe mîneca 
lor stingă o stemă colorată 
cu inscripția in oval : 
„P.C.R. 60 de ani. Brigada 
de veterani Tîrgu Mureș 
1948—1981".

Văzind, cu privirea des
chisă ca de descălecător, 
stolul terestru al mașinilor- 
unelte moderne. Ion Ristea. 
șeful lotului, remarca struc
turala deosebire dintre fos
tele lor șantiere sprijinite 
pe sapă și lopată și actuala 
ținută a șantierelor. La lo
tul 324 de pe kilometrul 45. 
el cu al lui au făcut, in nu
mai 6 zile, un kilometru de 
taluzări. Tinerețea nu e a 
virstei... Și ca munca lor, a 
veteranilor, să fie mai rod
nică și mai frumoasă, ei 
și-au adus cu ei și un teh
nician horticol, un florar, 
un zeu lumesc al florilor, 
în persoana lui Radu Miu, 
„carele au pus pînă și în 
tabăra veteranilor flori de 
jur împrejur", ar scrie cro
nicarul.

Ar fi trebuit să închei 
aici. Și să mă bucur că, in

amonte, lucrează o colonia 
de elevi. Și să spun că ve
teranii Ie istorisesc despre 
eroismul primilor brigadieri 
din reconstrucția țării. Nu
mai că se întîmplă și triste 
anomalii. De pildă, recent, 
dintr-un lot bucureștean 
nu toți elevii au ajuns pe 
șantier. Cam multe și cam 
bătătoare la ochi scutiri cu 
certificate medicale... Prin
tre cei scutiți prin „incapa
citate de muncă" se află in
clusiv sportivi de per
formanță. Dar noi avem 
oameni zdraveni, morali, 
entuziaști. în prelungirea 
exemplului veteranilor, e- 
levi din toate școlile 1 De 
la oraș și de la țară. Și 
din toate județele, de toate 
naționalitățile. La chema
rea partidului, a secretaru
lui general au venit aici 
toate zonele țârii și. exem
plar, toate generațiile. Iar 
dacă deschidem arcul vîr- 
stei dinspre adolescența ele
vului pînă la cei 71 de ani 
ai piscului de vîrstă avem 
intr-adevăr imaginea unei 
participări plenare, anima
te de spirit revoluționar.

Visul meu Vede un drum 
albastru intre Dunăre și 
Mare tacă de pe acum. Și 
o primă corabie ce o să-l 
străbată plină de cintece și 
flori...

CENTENAR 
MARIUS 

BUNESCU
principiul realității șl 
acela al creativității, 
în acești ani de 
început, pictura lui 
Marius Bunbscu păs
tra Încă austeritatea 
meșteșugului dobin- 
dit în academiile 
mtincheneze. Tablouri 
ca „Gara din Constan
ța", „Pomi frînți de 
zăpadă", „Căutători de 
monede la Constanța", 
„Reflexe", „Drumețul" 
marcau insă, totodată, 
0 apropiere, o înțele
gere plină de sensi
bilitate a principiilor 
impresionismului. Ta
blourile pictate mai 
tîrziu în Delta Dună
rii. pe străzile Bucu
reștiului de odinioară 
sau pe laguna ve- 
nețiană reprezintă de
altfel popasuri a că
ror amintire se impri
mă adine in memoria 
vizuală a privitorului. 
Pictorul a știut să se 
oprească asupra ele
mentelor definitorii, 
caracteristice ale aces
tor peisaje. Dialogul 
său cu motivele, răb
darea de a reveni a- 
supra aceleiași arii 
tematice, descoperin- 
du-și de fiecare dată 
alte resurse expresive, 
dezvăluie rivna de a 
întrupa în imagini 
semnificative și grăi
toare aspecte ale 
realității înconjură
toare. „Marius Bunes
cu este un culegător 
de frumuseți, scria AI. 
Busuioceanu. Lumea 
lui se Îndreaptă către

ace- 
pen- 

Alături 
precum 

în con- 
„Casa Scin- 

,La

Avantajele economisirii la C.E.C 
în contul curent personal

Contul curent personal 
constituie un instrument de 
economisire și de plată mult 
solicitat de către populația de 
la orașe.

Avantajul specific al aces
tui instrument de economi
sire îl constituie faptul că 
asigură. titularilor efectuarea 
de plăți periodice și ocazio
nale din sumele depuse in 
cont fără ca aceștia să fie 
nevoiți să se deplaseze per
sonal la casieriile întreprin
derilor sau instituțiilor pres
tatoare de servicii.

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni efectuează plățile 
în limita soldului existent in 
cont, in mod gratuit, acordind 
in plus titularilor 
curente personale 
dă anuală.

Depunerile și 
contul curent personal se pot 
face în numerar sau prin 
virament. Plățile in numerar 
se pot face pe bază de cecuri 
semnate de titular sau de 
persoanele Împuternicite de 
acesta (cel mult două per
soane).

Plata ln numerar a cecu
rilor obișnuite se poate efec
tua de către sucursala sau 
filiala C.E.C. la care s-a 
deschis contul, precum și de

de conturi 
și o dobin-
plățile din

o altă unitate C.E.C. — sta
bilită de titular — iar plata 
în numerar a cecurilor din 
carnetul de cecuri cu sumă 
limitată se face de oricare 
sucursală, filială sau agenție 
C.E.C. din țară.

Plățile prin virament din 
conturile curente personale se 
fac, din dispoziția titularilor, 
de către unitățile C.E.C. la 
care acestea sint deschise.

Este de reținut că titularii 
de conturi pot solicita virarea 
din cont a unor sume pentru 
plăți periodice reprezentind 
abonamentul de telefon, 
radio, televizor, costul con
sumului de energie electrică 
și de gaze, chirie, impozite 
și a diferitelor plăți ocazio
nale.

Contul curent personal se 
poate deschide oricărei per
soane majore la sucursalele 
și filialele C.E.C. din întreaga 
țară pentru o depunere ini
țială minimă de 100 de Iei.

Din cele de mai sus rezultă 
că a fi titularul unui cont 
curent personal la C.E.C. în
seamnă a avea asigurată 
achitarea în termen a diferi
telor plăți, iar pe lingă eco
nomisirea banilor se realizea
ză și o importantă economie 
de timp.
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Plecarea tovarășului Santiago Carrillo
Miercuri dimineața a părăsit Capi

tala tovarășul Santiago Carrillo, se
cretar general al Partidului Comunist 
din Spania, care, la invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
a făcut o vizită prietenească tn țara 
noastră.

Cronica zilei LUCRĂRILE CELUI DE-AL XVIII-LEA CONGRES AL P.P.R.M.
La plecare, pe aeroportul Otopenl, 

secretarul general al P.C. din Spania 
a fost salutat de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghlzela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

■ Specialiștii de la întreprinderea 
chimică Mărășești au elaborat o 
tehnologie de fabricație a înlocuito
rului de colofoniu, care asigură o 
înaltă productivitate a muncii, redu
cerea consumurilor de materii prime 
șl eliminarea substanțelor nocive. 
Noua tehnologie constituie o pre
mieră în industria chimică româ
nească.

■ Colectivul întreprinderii de 
confecții Tg. Secuiesc a transpus in 
viață mai multe măsuri cuprinse 
intr-un program privind perfecțio
narea organizării producției și a 
muncii. Eficiența acestora în primele 
cinci luni die anului : peste 8,5 mi
lioane lei.

■ In comuna Malu eu Flori, Ju
dețul Dîmbovița, a fost dată in fo
losință o centrală telefonică auto
mată. In acest fel vom afla mal 
ușor vești de la harnicii locuitori al 
comunei, care au primit Ordinul 
Muncii clasa I acordat pentru ob
ținerea locului I in întrecerea pe 
țară dintre consiliile populare co
munale.

■ In orașul Ai ud s-a desfășurat 
faza județeană a concursului pro
fesional „Stăpin pe volan”. Cîști- 
gătorii sînt loan Coteț din Abrud 
și loan Ciorea din Cîmpeni. Ambele 
orașe sint din Țara Moților. Cineva 
remarca : moții au fost obișnuiți cu 
drumurile. Da, dar abia ocum și-au 
dat... drumul la adevărata lor pu
tere.

■ Un cititor din București, E. Ga
lan, strada Someșul Rece 31, ne 
scrie : „M-om trezit intr-o zi cu un 
cetățean la poartă care mi-a cerut 
o cămașă, susținînd că unitatea 
„Nufărul"-Băneasa mi-a dat-o mie, 
dar că de fapt este a lui, iar a lui 
este a mea. Asemenea „pete" nu 
stau bine unei curățătorii și vino
vății merită o săpuneală". Sub
scriem.

■ Specialiștii din Galați au rea
lizat o instalație de tip robot pen
tru controlul conductelor subterane. 
Instalația este dotată cu televiziu
ne în circuit închis, permițînd de
pistarea eventualelor defecțiuni ale 
conductelor. In acest fel, interven
țiile sînt mai operative, mai efi
ciente.

■ După ce au încheiat eu două 
luni în avans construcția halei prin
cipale a noului laminor de 20 țoii 
de la întreprinderea de țevi dirr 
Roman, constructorii au început 
turnarea fundațiilor la principalele 
utilaje, lucrare pe care vor s-o ter- 
rxiine tot înainte de termen.

■ La faza pe minister a con
cursului pe meșerii (mine, petrol,

geologie), care a aVut loc la Pi
tești șî la care au participat Ana
liștii din 22 de grupuri școlare din 
întreaga țară, elevii Liceului indus
trial din Sînnicolau Mare au ob

ținut premiul special al C.C. al

U.T.C., premiul I (mecanici), pre
miul II (mecanici mașini și utilaje 
foraj-extracție) șl premiul III (sudori- 
forjă). Pregătire temeinică, răsplată 
binemeritată.

■ In comuna Suatu, județul Cluj, 
a fost amenajată și dată în folo
sință o pepinieră piscicolă moder
nă. încă în acest an, din bazinele 
de reproducere se vor „pescui" 
5 milioane pui de crap pentru 
eleștee și pentru popularea altor 
bazine piscicole din județ.

■ O epigramă semnată de dr. 
Nicolae Lupescu in ziarul „Tribuna 
Sibiului" inspirată de starea pre
cară a unor drumuri din Sibiu : „La 
examen, la română / A răspuns 
elevu-alene : / Groapa-i opera lui 
Barbu / Gropile sînt... sibiene".

■ In timp ce lucra la izolarea 
unui acoperiș, loan Fieraru, de la 
Trustul județean de construcții Dolj, 
a căzut de la 18 metri înălțime și 
a suferit fractură de coloană verte
brală. Cauza : nu s-a asigurat 
centura. ~ 
protecție

■ Din 
acest an 
transport 
tru vizitarea Deltei Dunării cu peste 
1 200 de călători pe zi, iar în satul 
de vacanță Crișan s-a amenajat un 
popas turistic și se pot face plim
bări de agrement cu zeci de am
barcațiuni.

■ De la o vreme, magazinul 
„Aroma" din Tg. Mureș și-a făcut 
un obicei din a juca farse cumpă
rătorilor. Deunăzi, mai mulți cetă
țeni ne-au sesizat că in pachetele 
cu cafea boabe ambalate de 
I.C.R.A. au dat și peste cite un pa
chet de țigări. Ca să fie tacîmul 
complet I

■ Intr-o construcție modernă în 
zona Podu Roș din lași s-a dat in 
folosință o unitate „Gospodina" cu 
bucătărie de bloc, care va distribui, 
la cerere, și mîncare caldă la... do
miciliu.

■ In noul cartier de locuințe 
„Ecaterina Teodoroiu" din municipiul 
Slatina s-au recepționat noi blocuri 
de locuințe. In final, el va avea 
peste 900 de apartamente. De men
ționat că în Slatina s-au construit 
și dat în folosință în ultimii ani 
peste 15 000 de apartamente.

■ Sîntem informați că la Galați 
nu există capsule pentru autosifon. 
Șl nu de azi, de ieri, ci de luni de 
zile. Păi să nu-ți sară... sifonul ?

■ Constructorii montori ai unul 
cuptor de la fabrica nr, 2 de var 
de pe platforma Combinatului si
derurgic Galați au aplicat o nouă 
tehnologie de sudare â tronsoane
lor prin folosirea a două mașini au
tomate de sudat. Noua tehnologie 
a redus la jumătate timpul ope
rației. Felicitările li se cuvin insă in 
întregime.

Noul mers
în ziua de duminică 31 mal, la ora 

zero, intră in vigoare noul „Mers al 
trenurilor de călători și marfă", va
labil pînă la 22 mai 1982.

Coordonat cu întregul sistem de 
transport din țară, noul plan de mers 
al trenurilor urmărește utilizarea la 
un nivel superior și cu eficiență spo
rită a vagoanelor și locomotivelor, a 
capacității de transport a căilor fe
rate în ansamblul lor, In condițiile 
reducerii consumurilor de combusti
bil și energie electrică și satisfacerii, 
în același timp, a cerințelor de trans
port ale economiei naționale în tra
ficul de călători și mărfuri.

Și de data aceasta „Mersul trenu
rilor" a fost corelat cu ora oficială, 
așa incit trecerea de la ora normală 
la ora de vară, și invers, se poate 
face fără a mai fi necesare alte mă
suri de adaptare, atît pentru traficul 
Intern, cît și pentru cel internațional. 
La elaborarea graficului de circulație 
a trenurilor de călători o atenție 
deosebită a fost acordată transportu
rilor de navetiști, cererilor și sesiză
rilor oamenilor muncii, care repre
zentau interesele majorității călăto
rilor, sporindu-se simțitor numărul

al trenurilor
curselor muncitorești și crelndu-se 
condiții pentru o circulație mai bună 
a acestora. Tot pentru aceste trans
porturi, un număr de peste 350 de 
trenuri de persoane au fost afectate 
pentru efectuarea de curse muncito
rești pe anumite distanțe de parcurs, 
avîndu-se in vedere sarcinile de fo
losire rațională a mijloacelor și ca
pacităților de circulație. De aseme
nea, în vederea satisfacerii transpor
turilor ' ‘ .
rioada de vîrf de trafic s-au prevă
zut 50 
locuri, care vor circula zilnic în pe
rioada de vară (iunie-august) ; din 
acestea, 12 trenuri sînt afectate nu
mai pentru 
din țară spre 
100 de trenuri, 
au destinația 
trafic in zilele de sărbători legale.

Noile măsuri privesc tn același 
timp realizarea unei pregătiri teh- 
nico-sanitare corespunzătoare a tre
nurilor de călători, precum și utiliza
rea intensivă a întregului parc de lo
comotive și vagoane.

sezoniere de călători și în pe-
de trenuri cu circa 50 000

transporturile de copil 
și dinspre litoral. Alte 
cu circa 100 000 locuri, 
preluării vîrfurilor de

(Agerpres)

Miercurl, la amiază, a avut loc 
festivitatea de închidere a celui de-al 
VII-lea Program de perfecționare tn 
domeniul industriei petrochimice, or
ganizat sub'egida O.N.U.D.I. de că
tre Centrul cpmun O.N.U.D.I. — 
România și Centrul de perfecționare 
a lucrărilor din industria chimică. La 
program au participat ingineri din 
11 țări în curs de dezvoltare din Asia. 
Africa și America Latină.

Timp de 6 săptămîni. bursierii au 
audiat expuneri teoretice, au partici
pat Ia activități practice tn centre 
petrochimice și au efectuat vizite de 
studii și documentare in principalele 
unități petrochimice din țara noastră.

★
La Baia Mare s-au încheiat, 

miercuri, lucrările celui de-al V-lea 
simpozion național de informatică 
medicală. Timp de trei zile, partici- 
panții — specialiști din domeniile 
medicinii și informaticii din toate 
județele țării — au dezhătut proble
me privind realizările și perspecti
vele informaticii medicale In țara 
noastră, utilizarea calculatorului în 
programarea și urmărirea efectelor 
controalelor medicale periodice, ro
lul calculatorului in diagnoza medi
cală, urmărirea morbidității, optimi
zarea consumului de medicamente in 
ambulator și in alte domenii". Au avut 
loc, cu acest prilej, și două mese 
rotunde: „Priorități românești în in
formatica și cibernetica medicală" și 
„Perspective ale informaticii medi
cale", care au oferit participanților 
efectuarea unui fructuos schimb de 
idei și experiență. (Agerpres)

Raportul prezentat de tovarășul

Jumjaaghiin Țedenbal

CU 
daO cerință elementară

a muncii.
Tulcea ni se anunță că 
a sporit capacitatea 
a navelor de turism pen-

t V • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
In 
de PROGRAMUL 1

9,00—11,00 Teleșcoală 
11,00 “ ■Roman foileton. Karl Marx — anii 

tinereții. Reluarea episodului 2 
Vatră folclorică.
Angajare și răspundere tn actul 
politic al conducerii colective.

. Telex »
16,05—17,10 Teleșcoală 
17,10 Reportaj pe glob. In țara 

lor semețe (Nepal)
17.25 Viața culturală 
18,35 Desene animate : Povestiri

durea verde. Episodul 7 
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică 
19,45 ora tineretului
20.30 Evoluția vieții pe Pămtnt.

științific. Episodul VII : Cucerito
rii uscatului

21.30 Cîntarea României. De pe marea 
scenă a țării pe micul ecran. Or
chestre In concurg

22,05 Telejurnal

12,03
12,25
16,00

plscurt-

dtn pă-

Serlal

PROGRAMUL i
19,00 Telejurnal
19,25 Concertul orchestre! simfonice ■ 

Radlotelevizlunll.
21,00 Fapte de eroi al muncii șl vieții 

socialiste. Puterea colectivului.
91,15 Din muzica șl dansurile popoarelor
22,05 Telejurnal

vremea
Tlmpu! probabil pentru zilele de 29,

30 și 31 mal. In țară : Vreme în gene
ral instabilă. Cerul va ti temporar no- 
ros. Vor cădea ploi locale, care vor avea 

. > ■ șl. caracter de averse însoțite de .descăr
cări electrice și Izolat de grindină. Pe. 
alocuri ploile vor putea aveai . caracter 
torențial, depășind 25 litri', pe metru pă
trat tri 24 de ore. VInt moderat cu In
tensificări locale, predominînd din sec
torul vestic. Temperatura în scădere 
ușoară, tanimele vor fl cuprinse Intre 
8 și 18 grade și cele maxime între 16 
șl 26 de grade, local mal ridicate la 
Începutul Intervalului.

Armoniile și certitudinile frăției
(Urmare din pag. I)
că înflorirea noii culturi socialiste 
românești presupune dezvoltarea li
beră a culturii în limba maternă a 

- naționalităților conlocuitoare. Partidul 
nostru a creat toate condițiile, atît 
materiale, cit și politico-ideologice, 
pentru dezvoltarea și înflorirea vieții 

! literare și artistice a oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară.
.Este nevoie oare de o realitate mai 

grăitoare decit varietatea vieții noas
tre vii, efervescente, în spirit crea
tor, desfășurată in cadrul instituții
lor noastre literare, cultural-artisti- 
ce, care string laolaltă activitatea 
făuritoare de frumos, in deplină ar
monie frățească, atît a creatorilor 
români, cît și a celor de națio
nalitate maghiară — scriitori, com
pozitori, artiști plastici, actori, pă
pușari, recitatori, dansatori, cîntă- 
reți etc. ? Mă gindesc la Teatrul Na
țional, la Teatrul de păpuși, la In
stitutul de artă teatrală „Szentgyor- 
gyi Istvăn", cu secțiile sale română 
și maghiară, munca lor frățească 
fiind încununată de succese cunos
cute în toată țara. Să amintesc de 
Filarmonica din Tîrgu Mureș, de un 
nivel artistic superior, de entuzias
tul ansamblu de dansuri populare 
„Mureșul", ansamblu foarte iubit, la 
spectacolele căruia publicul — indi
ferent de ce naționalitate ar fi el — 
vine cu același entuziasm ? Să înșir 
ca exemplu viu, în afara cotidiane- 
lor de limbă română și maghiară, 
revistele cultural-literare care apar 
în orașul nostru : „Vatra", care și-a 
sărbătorit nu de mult cel de-al ze
celea an de la apariția primului nu
măr, revista 
lunară 
de ani 
ghiară 
revistă

„Igaz Szo“, 
cu o vechime de 
a scriitorilor de 

din România, sau 
în limba maghiară editată de

F.D.U.S. ? Să vorbesc despre 
artiștilor plastici reprezentînd 
ternică forță artistică pe plan 
rial, unde lucrează împreună, 
armonie exemplară, pictori,

publicație 
aproape 30 
limbă ma- 
„Uj Elet",

tabăra 
o pu- 
națio- 
într-o 
grafi-

cieni, sculptori români, maghiari și 
germani ?

Da, acestea toate și multe altele 
sînt fapte cu care ne mîndrim cu în
dreptățire. Ele dovedesc mai mult 
decit orice munca noastră adevărată, 
frățească, bazată pe unitatea noastră 
de nezdruncinat, fiindcă aceste fap
te, aceste realizări de excepție întru
chipează minunat politica culturală 
revoluționară a partidului nostru. 
Această armonie frățească se hră
nește din seva izvorîtă din inima, 
din întreaga ființă a noastră ; acest 
sentiment de apartenență comună, 
dătătoare de căldură, această armo
nie sînt întărite mereu de „călăuza 
noastră interioară" : credința noas
tră neclintită în partidul nostru, 
Partidul Comunist Român, credință 
care ne face mai frumoși, mai 
umani.

Iată dovezi vii ale armoniei noas
tre creatoare frățești : publicul nu
meros al celor mici poate admira la 
spectacolele Teatrului de păpuși și 
în limba maghiară operele minunate 
ale marelui povestitor român Crean
gă ; secția maghiară a teatrului pre
zintă un număr de spectacole cp 
„Punguța cu doi bani", iar secția ro
mână prezintă cu sucees „Jupîn 
Vulpache Viclenescu", capodopera 
clasicului maghiar Mdra Ferenc ; 
creația intitulată „Baladă pentru 
șapte cerbi", realizare comună a ce
lor două secții, a repurtat un frumos 
succes nu numai acasă, ci și în In
dia, Iran, Iordania și Pakistan. Atît 
Teatrul de păpuși, cît și Teatrul Na
țional au avut un număr impresio
nant de premiere în ultima vreme. 
Piese pentru cei mici scrise de Mi
hai Sin, Mihai Crișan, Bajor Andor, 
Mehes Gyorgy, precum și piesele lui 
Paul Everac, Csăvossy Gyorgy, Szi- 
gyârtd Săndor atrag, seară de seară, 
un mare număr de spectatori. 
tra“ a devenit un
un leagăn al muncii creatoare comu
ne, in care, alături de scriitorii, oa
menii de știință români, prezența și 
participarea cotidiană a poeților, pu-

„Va-
adevărat cămin,

bliciștilor, oamenilor de litere ma
ghiari și germani sînt de la sine în” 
țelese, naturale, întocmai ca și acti
vitatea creatoare depusă de talentata 
generație de traducători, în urma 
căreia au apărut în limba lui Emi- 
nescu o serie de volume excepționa
le ale scriitorilor maghiari din Româ
nia intr-un timp relativ scurt.

Constituie, de asemenea, o trăsă
tură foarte firească a vieții noastre 
spirituale faptul că spectacolele sec
ției române a Teatrului Național, e- 
xemplarele revistei „Vatra" sînt pri
mite cu aceeași dragoste și stimă ca 
și spectacolele secției maghiare sau 
numerele revistei „Igaz Sz6“.

Aș putea continua înșiruirea exem
plelor grăitoare ale activității crea
toare desfășurate în conlucrare fră
țească de creație. A acelei unități 
frățești care ne este mai scumpă 
decit orice pe lume, pentru că ea 
conține una din izbinzile de impor
tanță istorică ale partidului nostru 
glorios in decursul celor 60 de ani 
ai săi de existență : soluționarea re
voluționară a problemei naționale.

Consider un simbol practic al uni
tății și frăției noastre cele ce am 
văzut în atelierul din Tg. Mureș al 
sculptorului nostru Izsâk Mărton : 
două minunate statui. Una din ele 
îl înfățișează pe centenarul Enescu, 
cealaltă pe centenarul Bartok Băla. 
Ce simbol înălțător, adevărat și_no- 
bil : Enescu, 
tok, geniul 
strîngîndu-și 
prietenia lor 
statuile care 
noastre. Ele 
nență la unitatea noastră frățească, 
fierbinte, frumoasă, umană la care 
ei au visat atît de mult.

Acestor visuri le-au dat întruchi
pare trainică pe meleagurile noastre 
revoluția. Partidul Comunist Român, 
care, născut acum șase decenii, îl 
are în frunte astăzi pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, creatorul unei 
Românii moderne cu adevărat, ce se 
dezvoltă an de an în ritmuri înalte, 
spre binele și fericirea tuturor 
fiilor ei.

geniul român, și Bar- 
maghiar, se întîlnesc 
mina, iar soarta lor, 

se vor transmite din 
vor împodobi piețele 
exprimă acea aparte-

sînt necesari si arbitri
Dl- 
ex- 
luat 
ieri 
sta- 
din

(0—0), succes al militarilor cu

„PREMIERĂ" ENER
GETICĂ în localitate»
Adrano, din Sicilia, a fost inau
gurată oficial prima centrală 
solară din lume conectată la o 
rețea națională de electricitate. 
Este vorba, precizează agenția 
France Presse, de o centrală 
experimentală, avînd o putere 
de numai un megawat, dar ea 
revoluționează tehnicile exis
tente deoarece permite con
versiunea energiei solare în 
electricitate. „Eurelios", cum a 
fost denumită de constructorii 
săi, este formată dintr-un nu
măr de 182 de oglinzi dispuse 
sub cerul liber, care reflectă 
convergent razele soarelui asu
pra unui imens cazan situat în 
vîrful unui turn înalt de 55 
metri. Căldura transformă apa

cazanului în vapori la o tem
peratură de 512 grade, care pun 
în funcțiune o turbină și un 
alternator. Electricitatea pro
dusă acoperă necesitățile a o 
mie de familii. Centrala de la 
Adrano este prima dintr-o 
serie de cinci care urmează - să 
intre în funcțiune in cursul 
acestui an. Ele vor fi instalate 
în Japonia, Ia Shikoku (1 MW), 
in Șpania, la Almeira (două 
centrale a cite 1 MW și 0.5 MW) 
și in Franța (centrala Themis 
de 2 MW).

• AERODROMURI... 
IN AER? Dat fiind că aerodro
murile internaționale devin tot 
mai aglomerate, că sînt zgomo
toase, că prețul întreținerii este 
ridicat etc., specialiștii și-au pus

problema ce soluție poate fi În
trevăzută pentru a se face față 
acestor probleme. Răspunsul pe 
care-1 dă N.A.S.A. (Agenția 
americană pentru aeronautică și 
spațiul cosmic) este cît se poate 
de insolit : să se înlocuiască 
aerodromurile terestre cu aero
dromuri... aeriene. Concret ar fi 
vorba de construirea unor uria
șe „aripi zburătoare" puțind 
transporta fiecare cite o sută de 
pasageri și care se vor roti în 
permanență deasupra vechilor 
aeroporturi. Mici avionete vor 
transporta de pe pămînt pe a- 
ceste „aerodromuri rotitoare" 
pasagerii, care vor fi îmbarcați 
pe avioanele propriu-zise de 
transport — sau debarcați de pe 
acestea — chiar in timpul zbo
rului. Avioanele de transport vor 
fi aprovizionate cu carburant tot

Fotbal, echipe, jucători, 
' dar...

Cu toate că au privit meciul 
namo — F.C. Argeș 2—1 (0—1) 
clusiv din unghiul camerei de 
vederi, telespectatorii s-au aflat 
in avantaj față de publicul de la 
dion, pentru că reluarea fazei
minutul 87 a fost efectuată de citeva 
ori cu încetinitorul. In asemenea con
diții prielnice, s-a observat clar că 
mingea trimisă puternic din apro
piere l-a lovit pe Zamfir la Înche
ietura brațului cu umărul, dar că în 
nici un caz piteșteanul nu jucase in
tenționat balonul cu mina... Se știe că 
absența elementului intențional ex
clude regulamentar acordarea lovitu
rii de pedeapsă, totuși, arbitrul Olo- 
geanu a dictat penalti. După Salomir, 
Rainea și alții, iată încă un arbitru 
care viciază grav rezultatul final. Se 
vede treaba că tocmai perioada de În
cheiere a campionatului este nefastă 
pentru unii arbitri. Păcat, meciul Di
namo — F.C. Argeș fusese interesant 
ca spectacol de fotbal, cu dominare 
a bucureștenilor și multe ocazii ra
tate de aceștia, cu obișnuitul joc in 
deplasare al argeșenilor, plin de 
capcane, joc pentru care ar fi me
ritat un punct. De la gazde, cu toate 
că s-au aflat aproape mereu In atac, 
s-âu evidențiat Dinu și fundașii la
terali Stredie și Mărginean ; de la 
piteșteni, care au pus accent pe apă
rare, firește, portarul Ariciu, dar și 
înaintașii Radu, Turcu, Băluță.

Dincolo, în cealaltă 
fruntea etapei, Corvinul — Universi
tatea Craiova 4—3 (4—li), liderul cla
samentului era să se aleagă cu' o th- 
frîngere usturătoare : tn minutul 31, 
scorul devenise 4—1. PInă la urmă, 
craiovenii au reașezat pe tabela .de 
marcaj cifre mal rezonabile, 
poate, Intr-adevăr, liderii sînt 
obosiți ; ceilalți, hunedorenii, 
mație de talente șl joc frumos, 
tinuă prestații contradictorii, 
vina pentru aceasta nu credem 
poartă numai insuficienta maturitate 
fotbalistică.

în etapa de ieri, o singură ex
cepție de la regula victoriei gazde
lor, F.C.M. Brașov — Steaua 0—1

o 
contribuție decisivă semnată de por
tarul Iordache. Celelalte rezultate : 
F.C. Olt — Sportul studențesc 1—0, 
Progresul Vulcan — Politehnica Ti
mișoara 3—0, A.S.A. — Politehnica 
Iași 5—1, Jiul — Universitatea Cluj- 
Napoca 3—0, S.C. Bacău — F.C. Baia 
Mare 2—0, Chimia — F.C. Galați 
3—1.

în fruntea clasamentului, ordinea 
e neschimbată : 1. Universitatea Cra
iova (39 p), 2. Dinamo (37 p), 3. F.C. 
Argeș (33 p), Steaua (31 p) avansa
tă pe. locul al patrulea. Dar, în zona 
retrogradării, rămine un nou semn 
de întrebare în privința locului al 
16-lea, pe care, deocamdată^ s-a re
așezat Politehnica Iași. Bine măcar 
că știm despre F.C. Constanța, C.S. 
Tîrgoviște și U.T.A. că vor reveni cu 
siguranță în prima divizie. (O veste 
care interesează pe mulți amatori de 
fotbal ne spune că, de la 1 iunie a.c., 
Rapid redevine echipa feroviarilor, 
mai exact, va fi tutelată de 
ceea ce îi va spori puterea 
sele de promovare).

Etapa viitoare a diviziei A 
loc la 6 iunie.

ULAN BATOR 27 (Agerpres). — In 
raportul prezentat Congresului de 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., se relevă că al 
XVlII-lea Congres al partidului are 
loc în anul aniversării a 60 de ani de 
la crearea Republicii Populare Mon
gole. In aceste șase decenii ale pu
terii populare — a spus el — oamenii 
muncii din Mongolia au Înfăptuit 
transformări cu adevărat Istorice în 
toate sferele vieții. Ele sint legate în 
mod indisolubil de rolul conducător 
al partidului, de transpunerea in 
practică a liniei sale generale.

Referi ndu-se la rezultatele dezvol
tării economico-sociale a Mongoliei, 
vorbitorul a relevat că „transforma
rea Mongoliei, țară, cîndva înapoiată 
și feudală, fntr-un stat socialist cu 
dezvoltare dinamică și cu o economie 
multilaterală modernă, cu o cultură 
înfloritoare și cu bunăstarea poporu
lui în creștere constituie rezultatul 
principal al activității partidului și 
muncii pline de abnegație a po
porului". El a subliniat că în ultimii 
40 de ani producția industrială a 
Mongoliei a crescut de peste 30 de 
ori.

Caracterizînd politica economică a 
P.P.R.M., Raportul Comitetului Cen
tral relevă că, în noul cincinal, parti
dul trasează sarcini mai mari in do
meniul dezvoltării economice și so
ciale, al creșterii bunăstării poporu
lui. Aceste sarcini sint expuse în „Di
recțiile principale ale dezvoltării eco
nomiei naționale și culturii Republi
cii Populare Mongole pe anii 
1981—1985", al căror proiect va fi pre
zentat congresului de către Comite
tul CentraL

Sarcina principală a celui de-al 
7-lea cincinal — se relevă în raport 
— constă în asigurarea dezvoltării 
producției sociale, creșterea eficien
ței ei pe calea sporirii permanente a 
productivității muncii, introducerii 
realizărilor tehnico-științifice și ex
perienței avansate, îmbunătățirii ca
lității muncii în toate sectoarele, fo
losirii eficiente a capacităților de 
producție și tuturor resurselor.

Partidul continuă să acorde o aten
ție deosebită dezvoltării agriculturii, 
în noul cincinal se prevede asigura
rea unei creșteri stabile a producției, 
prin Întărirea bazei tehnico-materia- 
le a agriculturii, îmbunătățirea orga
nizării producției, aplicarea experien
ței înaintate și a cuceririlor științei; 
in comparație cu cincinalul prece
dent, producția medie anuală va creș

te, In această perioadă, cu 22—26 la 
sută, punîndu-se accent pe dezvolta
rea continuă a zootehniei.

Referindu-se la dezvoltarea Indus
triei, Jumjaaghiin Țedenbal a relevat 
că producția globală a acesteia va fi, 
în 1985, cu 52—58 la sută mal mare 
decit cea realizată în 1980. O sarci
nă importantă este adîncirea conti
nuă a procesului de industrializare a 
țării.

Noul cincinal — se arată In raport 
— va fi o etapă a creșterii continue 
a bunăstării poporului. Veniturile 
reale ale populației vor crește cu 
10—12 la sută. Se prevede să se con
struiască locuințe cu o suprafață to
tală de aproximativ 850 000 metri pă- 
trați. Fonduri importante se alocă 
pentru dezvoltarea asistenței medi
cale, a învățămîntului, asigurărilor 
sociale.

în capitolul referitor la partid, în 
raport se arată că, exprimind intere
sele vitale și voința poporului mon
gol, P.P.R.M. este inspiratorul și or
ganizatorul tuturor victoriilor sale. 
Baza activității partidului a fost și 
este legătura indisolubilă cu poporul, 
în perioada la care se referă rapor
tul, partidul s-a întărit și mai mult 
din punct de vedere ideologic și or
ganizatoric. în prezent, în rinduril» 
P.P.R.M. se află 76 240 comuniști.

Referindu-se la direcțiile principale 
ale activității internaționale a 
P.P.R.M., raportorul a subliniat jus
tețea liniei promovate, de apropiere a 
Mongoliei de țările socialiste. în con
text, el a relevat dezvoltarea cu 
succes a relațiilor cu țările socialis
te europene.

După ce a arătat că situația din 
lume a devenit mai complexă din 
cauza cercurilor imperialiste și reac
ționare, primul secretar al C.C. al 
P.P.R.M. a subliniat că „Mongolia va 
contribui și în viitor la afirmarea 
principiilor coexistenței pașnice și 
nefolosirii forței în relațiile cu alte 
state".

Lucrările Congresului al XVIII-lea 
al P.P.R.M. continuă cu dezbateri pe 
marginea Raportului Comitetului Cen
tral, prezentat de Jumjaaghiin Țe- 
denbal. în luările de cuvint, delegații 
la congres își exprimă adeziunea la 
tezele' cuprinse in raport, fac propu
neri concrete privind transpunerea 
In viață a prevederilor sale. Delegații 
pun un accent deosebit pe sarcinile 
ce revin organizațiilor de partid pen
tru asigurarea creșterii eficienței ac
tivității în industrie și agricultură.

M.T.Tc., 
și șan-

va avea

V. M.
MUNCHEN 27 (Agerpres). - In 

ziua a doua a campionatului euro
pean de fotbal pentru juniori, ce se 
desfășoară în mai multe orașe din 

partidă din R.F. Germania, s-au înregistrat ur- 
' “"ara

la-

dar 
cam 
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con- 
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că o

mâtoarele rezultate : grupa Ă i'Ta: 
Gâlno'f-i- Grricfa<l—0 ; R.F. Gerrnu 
tiia — Bblgiâ"3—2f; grupa B i-Lă’ Es
sen : Polonia — România 3—1 (1—0) ; 
Suedia — Cehoslovacia 1—1 ; grupa 
C : Italia — Bulgaria 1—0 ; Franța — 
Danemarca 2—1 ; grupa D : Spania 
— Austria 3—0 ; Scoția — Anglia 
1—0.

tn ultimul meci al grupelor preli
minare, România va întîlni vineri, la 
Remscheid, echipa Suediei. în cea
laltă partidă a grupei B, Polonia va 
juca cu Cehoslovacia. în prezent, în 
clasamentul acestei serii conduce Po
lonia, cu 3 puncte, urmată de Româ
nia — 2 puncte, Suedia — 2 puncte 
și Cehoslovacia — 1 punct.

Surpriză in campionatul de rugbi
Etapa a 23-a ■ campionatului re

publican de rugbi a fost marcată de 
o surpriză : la Baia Mare, echipa 
locală Știința Cemin a întrecut for
mația campioană Steaua București 
cu scorul de 9—6. Lidera clasamen
tului, Dinamo București, a obținut o 
victorie la limită : 7—6 în deplasare, 
cu C.S.M. Sibiu, lată celelalte rezul
tate : Farul Constanța — Rapid 
București 22—10 ; R. C. Grivița Ro-

ÎN CÎTEVA
Neamț va găz- 
și 31 mai 1981, 
național sătesc

Municipiu! Piatra 
dui, în zilele de 30 
finalele Concursului 
de atletism. Organizat în cadrul „Da- 
ciadei" de către Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de producție, 
împreună cu Comitetul Central ai 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, acest concurs va 
reuni în frumosul oraș moldovean pe 
cei mai buni 390 sportivi de la sate

Ediția 1981 a competiției Sparta-

șle - P.T.T. Arad 24—0 ; Politehni
ca Timișoara — R.C. Sportul Studen
țesc București 10—10 ; Constructorul 
Constanța — Știința Petroșani 10—15; 
Rulmentul Bîrlad — Politehnica 
Iași 10—10.

Duminică, tn cadrul etapei a 24-a, 
se dispută derbiul campionatului din
tre Dinamo și Steaua. Meciul se va 
desfășura pe stadionul Olimpia, de 
la ora 9,30.

RÎNDURI
chiada internațională de tir cu arcul 
simplu F.I.T.A. s-a desfășurat la po
ligonul „Voința" din Satu Mare, cu 
participarea celor mai buni sportivi 
ai asociațiilor cooperativelor mește
șugărești din Mongolia, Cehoslova
cia, Polonia, Ungaria și România. Un 
frumos succes a repurtat echipa 
masculină a României alcătuită din 
Andrei Berkl, Mihai Bîrzu și Victor 
Wesselovski, care s-a situat pe pri
mul loc. La echipe fete locul I a re
venit R. P. Mongole. (Octav Gru- 
tneza).

Tragerea specială Pronoexpres
Astăzi și mîine sînt ultimele 

zile pentru procurarea biletelor 
de participare la tragerea spe
cială Pronoexpres de duminică 
31 mai a.c. Formula tehnică deo
sebit de avantajoasă — șase ex
trageri in trei faze, cu un total 
de 38 de numere — oferă șanse 
sporite de cîștiguri în autoturis
me „Dacia 1300“ și „Skoda 120 L“, 
premii in bani începînd cu cele 
de 50 000 lei, precum și excursii 
în R.S. Cehoslovacă sau R.D. 
Germană. O formă de joc utili-

zată de tot mai mulți partici- 
panți o constituie variantele 
combinate și combinațiile ..cap 
de pod“, pe care se pot obține 
suite de cîștiguri la mai multe 
categorii. Costul biletelor este 
de 6 sau 25 lei varianta simplă, 
acestea din urmă avînd drept de 
cîștig la toate extragerile. Se 
poate juca și în cotă de 25 la 
sută. Alte amănunte se pot afla 
de la personalul agențiilor LOto- 
Pronosport și din prospectul tra
gerii. Sîmbătă 30 mai este ultima 
zi de participare.

in zbor de către „aripile zbură
toare" menționate.

• CENTRU DE PĂS
TRARE A ZIARELOR Șl 
REVISTELOR. La 350 de ani 
după apariția primelor ziare 
franceze, „Nouvelles Ordinaires" 
și „Gazette", Biblioteca Națio
nală a Franței a devenit neîncă
pătoare pentru publicațiile perio
dice. Pe baza unei legi promul
gate in secolul trecut, ea obți
ne cite un exemplar din toate 
ziarele și revistele; or, In con

dițiile „exploziei informaționa
le" de azi, această secție a bi
bliotecii primea în fiecare an 1,5 
milioane de pagini sau 30 000 
titluri. în cele din urmă a fost 
găsită soluția, și anume, muta
rea respectivei secții în orașul 
Provins, unde a fost creat un 
centru special pentru păstrarea 
periodicelor franceze.

• PENTRU CHIRURGI.
Pentru a controla, îr\ per
manență procentajul de oxi
gen din singe in timpul opera
ției, specialiștii francezi folosesc

Primul secretar al C. C. al P. P. R. M.
l-a primit pe conducătorul delegației P. C. R.
ULAN BATOR 27 (Agerpres). — 

Tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, l-a 
primit pe tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., con
ducătorul delegației Partidului Co
munist Român la lucrările celui 
de-al XVIII-lea Congres al P.P.R.M., 
caro, «e desfășoară la Ulan Bator.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost trans
mis tovarășului Jumjaaghiin Țeden
bal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
un cald salut, sănătate și fericire și

cele mai bune urări de succes lucră
rilor congresului.

Mulțumind, tovarășul J. Țedenbal 
a rugat să se transmită un salut 
cordial și cele mai bune urări de 
sănătate și succes tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în activitatea pe care o 
desfășoară in fruntea partidului și 
statului.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc au fost evocate bunele raporturi 
de prietenie și colaborare statorni
cite intre P.C.R. și P.'P.R.M., între 
popoarele român și mongol, dorința 
reciprocă de a dezvolta, in continua
re, aceste raporturi, în interesul 
construcției socialiste tn cele două 
țări, al cauzei generale a socialismu
lui, păcii și progresului in lume.

ARAD • La Arad a avut loc 
simpozionul „Valori bibliofile 
din patrimoniul cultural națio
nal", la care au luat parte cer
cetători și muzeografi din Bucu
rești, Timișoara, Cluj-Napoca, 
Tg. Mureș, Arad, Satu Mare și 
alte centre. Cu acest prilej au 
fost vernisate două expoziții — 
una de rarități bibliofile și alta 
de carte veche românească 
• Orașul Chișineu Criș a fost 
gazda simpozionului „Valori e- 
ducative ale limbii și literaturii 
române". Au participat cercetă
tori și cadre didactice din Bucu
rești și Timișoara. (Mircea Dor- 
goșan).

COVASNA • în sala de expo
ziții a Liceului de matematică- 
fizică din Sfîntu Gheorghe, cer
cul de ikebana al municipiului 
a prezentat o frumoasă expozi
ție de aranjamente florale. 
(Păljănos Maria).

DÎMBOVIȚA • în școlile din 
județ au avut loc momente evo
catoare pe tema „45 de ani de 
la procesul militanților antifas
ciști de la Brașov" • în nume
roase comune au fost prezentate 
expuneri privind lupta militan
ților antifasciști în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu in 
procesul din mai 1936 de la Bra
șov. (Gh. Manea).

BIHOR • La Galeriile de artă 
din Oradea a fost deschisă o ex
poziție de artă plastică dedicată 
centenarului George Enescu și 
Bela Bartok. Numeroasele ex
ponate evocă și omagiază viața 
și opera iluștrilor muzicieni 
creatori. Consemnăm prezența 
unor cunoscuți maeștri ai pene
lului ca Traian Goga, Aurel Pop, 
Kristofi Jănos, Mihai Tompa, 
Coriolan Hora, Roman Mottl, 
alături de alți creatori inspirați, 
între care surorile Brîndaș —

Lia și Veturia, Gheorghe Jovian, 
Egyed Judith, Iulia Robotos, 
Hollo Barna. (AL Peti).

CONSTANȚA • Sub titlul 
„Valorificarea optimă a resurse
lor naturale", la Constanța se 
desfășoară lucrările Conferinței 
de ecologie, prima manifestare 
de acest gen din țara noastră, 
organizată de Institutul central 
de biologie din Ministerul Edu
cației și învățămîntului. Aca
demia de științe agricole și sil
vice, Consiliul Național al Ape
lor și Consiliul național pentru 
protecția mediului înconjurător, 
în colaborare cu Consiliul popu
lar județean Constanța, Comite
tul județean de cultură și edu
cație socialistă. Complexul mu
zeal de științele naturii și Insti
tutul român de cercetări marine. 
La lucrările reuniunii participă 
reprezentanți din peste 100 de 
unități științifice, de cercetare și 
învățămînt din întreaga țară. 
(George Mihăescu).

GALAȚI • Ultima ședință a 
Salonului literar al Universității 
gălățene l-a avut ca oaspete pe 
prof. dr. docent Constantin Cio- 
praga, care a susținut o prele
gere cu tema „Interferențe — 
literatura și artele". Cu același 
prilej a fost prezentat romanul 
„Defonia", aparținînd scriitoru
lui gălățean Apostol Gurău, car
te apărută receht în editura 
„Cartea românească". (Dan 
Plăeșu).

SATU MARE. • La Școala 
generală nr. 6 din Satu Mare a 
avut Ioc o manifestare prilejuită 
de împlinirea a 45 de ani de la 
procesul tinerilor comuniști și 
antifasciști de Ia Brașov. Cir 
acest prilej, activiști de partid și 
pionieri au evocat prodigioasa 
activitate revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în
chinată din cea mai fragedă ti
nerețe cauzei libertății și drep
tății sociale in patria noastră. 
(Octav Grumeza).

un captator în miniatură, mon
tat în vîrful unui cateter care se 
introduce in vasele sanguine. 
Captatorul, prin intermediul u- 
nei membrane permeabile la o- 
xigen, poate furniza tot timpul 
chirurgului informații prețioase.

• OCROTIREA TI
GRILOR. Programul de . sal
vare de la dispariție a tigrilor 
din India, la înfăptuirea căruia 
participă guvernul acestei țări și 
Fondul mondial pentru protec
ția .animalelor sălbatice, va be
neficia de o sumă de 12,4 mi
lioane doiari. „Proiectul tigru", 
cum mai este denumit acest 
plan, a fost lansat in 1973 ; 
pină în prezent, pe teritoriul

indian s-au amenajat 11 rezer
vații speciale. în acest interval, 
numărul felinelor respective a 
crescut tn India, de la 1 844 la 
3 015.

• PAPIRUSUL DE LA 
GLIFADA. în cursul unor lu
crări de terasament efectuate la 
Glifada, localitate situată la 
circa 15 km sud-est de Atena, 
a fost descoperit un mormint 
datînd din sec. V i.e.n. al cărui 
conținut — un schelet ținînd 
într-o mină un papirus și în 
alta o pană de scris — se 
află in centrul atenției arheo
logilor greci. Potrivit acestora, 
papirusul de la Glifada este 
cel mai vechi din cite au fost 
găsite pină în prezent pe pă-

mîntul Greciei. Din întreaga 
sa suprafață a putut fi salvată 
doar o porțiune de 2 cm, pe 
care pot fi distinse litere gre
cești. Șansele descifrării lui 
sînt însă minime. Scheletul și 
papirusul au fost transportate 
la Muzeul de arheologie din 
Atena, într-o sală special cli- 
matizată.

• CEAS VORBITOR. 
Specialiștii niponi au realizat 
un nou tip de televizor care are 
încorporat un ceas vorbitor. Este 
de ajuns să se apese pe buto
nul unui dispozitiv de teleco
mandă pentru ca o voce femi
nină plăcută să anunțe ora, mi
nutul și secunda exactă. Dispo
zitivul poate fi folosit și în 
timpul nopții, fără a se mai 
aprinde lumina.



„Politica de apartheid și discriminare rasială 
-o amenințare gravă la adresa păcii 

și securității internaționale"
Conferința internațională de la Paris a cerut aplicarea 

de sancțiuni globale împotriva regimului rasist sud-african

Soluționarea problemelor alimentației- 
cerință a edificării noii ordini economice 

internaționale
Intervenția reprezentantului român la sesiunea 

Consiliului Mondial al Alimentației

După încheierea cu succes a misiunii 
spațiale comune româno-sovietice

Miting la Uzina de rulmenți nr. 1 din Moscova

PARIS 27 (Agerpres). — în capi
tala Franței s-au încheiat lucrările 
Conferinței internaționale privind 
sancțiunile împotriva R.S.A.

Convocată din inițiativa Națiunilor 
Unite și a Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.), conferința a examinat 
și adoptat o serie de recomandări 
privind aplicarea de sancțiuni inter
naționale imnotriva Africii de Sud, 
pentru politica de apartheid și de 
discriminare rasială promovată de 
autoritățile de la Pretoria față de 
populația majoritară din R.S.A. și 
pentru refuzul de a acorda indepen
dența poporului namibian.

Acțiunile propuse sînt cuprinse în 
cele două documente finale — De
clarația de la Paris și Declarația 
specială cu privire la Namibia. Do
cumentele recomandă tuturor guver
nelor, tuturor organizațiilor și tutu
ror popoarelor să acorde cea mai 
mare atenție adoptării de măsuri co
respunzătoare pentru asigurarea eli
minării rapide a apartheidului și 
eliberării Namibiei de sub ocupația 
ilegală a R.S.A. Ele evidențiază agra
varea situației popoarelor asuprite 
din Africa australă, ca urmare a 
intensificării politicii de apartheid și 
de discriminare rasială promovate de 
regimul sud-african. Participanții la 
conferință au apreciat în unanimita
te că situația creată în Africa aus
trală constituie o amenințare gravă 
la adresa păcii și securității interna

Noi bombardamente
BEIRUT 27 (Agerpres). — Artile

ria israeliană și cea a milițiilor de 
dreapta libaneze conduse de maiorul 
disident Saad Haddad, au bombar
dat, marți noaptea, localitățile Naba- 
tiyeh, Aishiyeh și Castelul Beaufort 
din sudul Libanului, relatează agen
ția palestiniană de presă W.A.F.A., 
care precizează că tirurile continuă

■NȚIILE de presa
- pe scurt

1
CONVORBIRILE LA NIVEL ÎNALT SOVIETO-IORDANIENE s-au 

încheiat la Moscova. A fost examinată situația din Orientul Apropiat, 
părțile pronunțîndu-se pentru o reglementare justă, atotcuprinzătoare a 
acesteia. Partea sovietică și-a exprimat convingerea că este necesară o 
concertare a eforturilor țărilor arabe în vederea convocării unei noi 
conferințe internaționale în problema Orientului Apropiat, cu partici
parea tuturor celor interesați, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. Regele Iordaniei și-a exprimat sprijinul față de un astfel de 
mod de abordare și rezolvare a situației din regiune. Părțile s-au pro
nunțat împotriva creării de baze militare străine în regiunea Golfului, 
a amplasării de arme nucleare in această zonă. A fost subliniată nece
sitatea încetării grabnice a conflictului iraniano-irakian.

SIMPOZION INTERNATIONAL 
în cadrul simpozionului internațio
nal „Supraviețuirea civilizației cla
sice pe teritoriile danubiene în 
timpul marilor migrațiuni", organi
zat de Institutul de științe istorice 
din Roma, profesorul Hadrian 
Daicoviciu, de la - Universitatea 
Cluj-Napoca, a prezentat comuni
carea ..Viața romană în Dacia tra- 
iană după Aurelian". De asemenea, 
la Academia „Petrarca" din Arezzo 
a ținut, in fața unui numeros pu
blic, conferința „Civilizația dacilor".

INTÎLNIRE LA BEIJING. Pre
mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Zhao Ziyang, a 
avut, la Beijing, o intîlnire cu re
gele Baudouin al Belgiei, aflat 
într-o vizită oficială în capitala 
chineză.

EXPOZIȚIE FOTODOCUMEN- 
TARA „GEORGE ENESCU". Ora
șul Kesskemet (Ungaria) găzduiește 
expoziția fotodocumentară „George 
Enescu", prilejuită de centenarul

Incertitudini și convulsii în economia occidentală
Economia unui șir de țări occiden

tale nici n-a apucat să-și revină 
complet după „seismele" din anii 
1974—1975. pentru ca acum, după 
cum o demonstrează o serie întreagă 
de fapte semnificative, să „alunece" 
treptat intr-o nouă perioadă de criză. 
Pentru a ilustra această constatare e 
suficient să se examineze, fie și su
mar, știrile și comentariile transmise 
de agențiile de presă sau publicate de 
ziare și reviste din Europa occiden
tală in ultima vreme.

Producția industrială a MARII 
BRITANII, de pildă, a înregistrat in 
1980 cel mai profund declin din 
ultimii 50 de ani, iar pentru anul 1981 
prognozele indică o scădere globală 
de 2 la sută. Revista „L’Express" 
scrie că sporirea numărului de fali
mente este de-a dreptul „brutală" : 
în 1980 au dispărut in Marea Britanie 
7 000 de întreprinderi.

In S.U.A., ritmul de creștere al 
produsului național brut a scăzut de 
la 2,4 la sută in 1979 ia minus 1 în 
1980. iar în 1981 se pronostichează o 
creștere zero. Un număr tot mai 
mare de firme mici și mijlocii își 
Închid porțile. Conform unor apre
cieri, în 1980 au dat faliment în Sta
tele Unite peste 200 000 de firme și 
întreprinderi. Criza a atins serios in
dustria de automobile și construcțiile 
de locuințe.

în S.U.A., ritmul de creștere a 
fost de 3 la sută in 1980 și se esti
mează că va fi de minus 1 la sută 
anul acesta.

Criza își face simțite efectele și in 
celelalte țări capitaliste, unde jiînă 
recent era mai estompată. Astfel, în 
JAPONIA, ritmul de creștere a scă
zut de la 6 la sută in 1979 la 4 la 
sută in 1980, prevăzîndu-se că va fi 
doar de 1 la sută in 1981. Cit privește 
R.F.G., unde in 1979 se înregistrase 
un ritm de creștere de 4,5 la sută, în 
1980 acest ritm a cobo.rît la numai 
1 la sută. pentru ca anul acesta 
prognozele să indice o descreștere de 
1.5 la sută.

Pe ansamblul țărilor PIEȚEI CO
MUNE, volumul producției industria

ționale, ce reclamă aplicarea neintîr- 
ziată față de regimul rasist sud-afri
can a prevederilor Cartei O.N.U.

Concluziile formulate subliniază 
necesitatea reexaminării de către 
Consiliul de Securitate a eficacității 
embargoului privind livrările de 
arme către Africa de Sud. instituit in 
1977, și adoptarea neîntirziatâ a unor 
dispoziții confornie articolului VII al 
Cartei O.N.U., inclusiv impunerea de 
sancțiuni globale și obligatorii. Mă
surile preconizate vizează, de aseme
nea, instituirea embargoului asupra 
livrărilor de petrol și alte materiale 
strategice, încetarea oricărei forme 
de colaborare in domeniul tehnolo
giei nucleare, întreruperea relațiilor 
comerciale și de cooperare economi
că și financiară, boicotarea tuturor 
manifestărilor cu caracter cultural, 
sportiv și turistic la care participă 
R.S.A. Avîndu-se în vedere extin
derea și amploarea acțiunilor agresi
ve ale autorităților rasiste sud-afri- 
cane împotriva țărilor africane din 
„prima linie", conferința a adresat 
un apel comunității internaționale 
pentru a acorda asistența necesară 
statelor respective.

Cele două declarații, împreună cu 
raportul conferinței, urmează a fi 
prezentate reuniunii ministeriale a 
O.U.A. din iunie a.c., precum și se
siunii la nivel înalt a acestei orga
nizații.

în sudul Libanului
în această regiune, aproape fără în
trerupere, de o săptămînă.

în același timp, informează sursa 
menționată, în ultimele două zile , s-a 
constatat o intensificare puternică a 
acțiunilor aviației militare israeliene 
deasupra Beirutului și a regiunii de 
sud a Libanului.

nașterii compozitorului român. La 
vernisaj, Erdei Peter, rectorul In
stitutului superior de pregătire a ca
drelor muzicale, a făcut o amplă 
prezentare a vieții și operei marelui 
muzician român. Totodată, publicu
lui i-au fost prezentate fragmente 
înregistrate din creația compozito
rului. Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Culturii, ai organelor 
locale de partid și de stat, precum 
și ai Ambasadei României de la 
Budapesta.

COMUNICATUL COMUN dat 
publicității la Încheierea vizitei 
oficiale intreprinse de primul mi
nistru al Republicii Zimbabwe, 
Robert Mugabe, in Pakistan sub
liniază că cele două părți și-au re
afirmat atașamentul față de prin
cipiul reglementării diferendelor 
prin mijloace pașnice, pe baza prin
cipiilor Cartei O.N.U. în problema 
Orientului Mijlociu, documentul re
levă necesitatea restabilirii dreptu
rilor naționale legitime depline ale 
poporului palestinian. Sînt con

le a scăzut anul trecut cu 0,6 Ia sută 
comparativ cu 1979, iar Comisia 
C.E.E. prevede pentru acest an un 
declin încă și mai pronunțat al pro
ducției industriale și al serviciilor.

Restrîngerea activității economice 
se îmbină cu o puternică creștere a 
inflației, fenomen definit in termino
logia de specialitate prin cuvintul 
„stagflație". Practic, în toate țările 
rata inflației a atins niveluri record 
exprimate prin două cifre. Astfel, de 
exemplu, în intervalul februarie 1980

• Pentru anul in curs, pronosticurile indică, in multe cazuri, 
„creșteri zero** sau regresuri • Niveluri record ale inflației și 
șomajului • „Triunghiul contradicțiilor" și intensificarea măsuri
lor protecționiste • Cheltuielile militare exorbitante — o cauză 

esențială a înrăutățirii situației economice

— ianuarie 1981, prețurile de con
sum au sporit în cele 24 de 
țări membre ale Organizației pentru 
cooperare economică și dezvoltare 
(O.C.E.D.) cu 11,5 la sută

Această situație se răsfrînge pu
ternic și pe plan social, exprimîn- 
du-se, printre altele, prin creșterea 
tot mai îngrijorătoare a șomajului. în 
prezent, numai in țările membre ale 
Pieței comune sint înregistrați oficial 
peste 8.5 milioane de șomeri, iar pină 
la sfirșitul anului numărul lor se va 
ridica, conform estimărilor Comisiei 
C.E.E., la circa 10 milioane. Rata 
șomajului ar atinge astfel peste 9 
la sută față de 7,5 la sută din forța 
de muncă în prezent.

Deteriorarea situației economice a 
făcut să se intensifice contradicțiile 
dintre S.U.A., Europa occidentală 
și Japonia. Acest triunghi al con
tradicțiilor — cum îl denumește 
presa occidentală — iși găsește oglin
dire și în mutațiile intervenite în 
ceea ce privește ponderile relative 
ale diferitelor țări în ansamblul eco-

BELGRAD 27 (Agerpres). — La 
Plenara de la Novi Sad a sesiunii mi
nisteriale a Consiliului Mondial al 
Alimentației a luat cuvîntul condu
cătorul delegației române, Adrian 
Rogojeanu, adjunct al ministrului 
agriculturii și industriei alimentare. 
Prezentînd concepția țării noastre cu 
privire la soluționarea problemelor 
alimentației mondiale — ca o compo
nentă importantă a instaurării noii 
ordini economice internaționale — 
vorbitorul a subliniat că se impune, 
în primul rînd, Întreprinderea de mă
suri hotărîte pentru sporirea substan
țială și diversificarea producției agro- 
alimentare în țările în curs de dez
voltare, premisa esențială a asigură
rii pe terrhen lung a securității ali
mentare mondiale. Atît eforturile na
ționale, cit și acțiunile pe plan in

Lucrările reuniunii general-europene 
de la Madrid

MADRID 27 (Agerpres). — în ca
drul reuniunii de la Madrid au luat 
cuvintul reprezentanții Iugoslaviei, 
Irlandei. Uniunii Sovietice și Fin
landei. în ciuda eforturilor întreprin
se și a progreselor realizate, reuniu
nea noastră, a spus reprezentantul 
Iugoslaviei, se află din nou în im
pas. Interesul securității și cooperă
rii în Europa cere ca acest stadiu să 
fie depășit, să fie abordate cu curaj 
și realism și acele probleme-cheie 
de care depinde realizarea consen
sului pentru adoptarea documentului 
final. După ce a arătat că deseori se 
încearcă a se folosi situația interna
țională actuală pentru a explica lipsa 
de progrese din cadrul reuniunii, 
vorbitorul a subliniat că participanții 
nu trebuie să subordoneze procesul 
C.S.C.E. situației internaționale, ci, 
dimpotrivă, trebuie să facă totul 
pentru ca să contribuie la îmbunătă

damnate, în același timp, acțiunile 
Israelului împotriva suveranității 
șl integrității teritoriale ale Liba
nului.

PRIMIRE LA BONN. Președin
tele R.F.G., Karl Carstens, l-a pri
mit pe. Taha Yassin Ramadhan, 
prim-viceprim-ministru al Iraku
lui, aflat in vizită oficială la Bonn. 
A fost efectuat un schimb de opi
nii asupra situației internaționale, 
o atenție deosebită acordindu-se 
problematicii Orientului Mijlociu și 
zonei Golfului. Yassin Ramadhan 
a conferit, de asemenea, cu mi
nistrul de externe vest-german, 
Hans-Dietrich Genscher.

SPRE NORMALIZAREA SITUA
ȚIEI DIN VOLTA SUPERIOARA, 
în Volta Superioară au fost ridica
te restricțiile de circulație impuse 
după lovitura militară de stat de 
la 25 noiembrie 1980. Știrea a fost 
anunțată de șefui statului voltez, 
președintele Comitetului militar de 
redresare pentru progres național, 
Saye Zerbo. într-o alocuțiune rosti
tă la Ouagadougou, șeful statului 
a menționat că noua conducere a 
țării va trece în curind la reorgani
zarea aparatului de stat în vederea 
sporirii eficacității sale.

PLENARA C.C. AL P. C. POR
TUGHEZ a avut loc la Lisabona. 
După cum a informat, într-o con
ferință de presă, secretarul gene
ral al P.C.P., Alvaro Cunhal, ple
nara a analizat situația politică din 
Portugalia și unele probleme cu
rente ale vieții de partid.

INUNDAȚII IN SOMALIA. Ploi
le abundente care s-au abătut asu
pra regiunilor din sudul Somaliei au 
adus mari daune economiei. Au fost 
distruse căi de comunicații, peste 
100 de așezări fiind izolate de restul 
țării.

nomiei capitaliste. Astfel, de pildă, 
ponderea S.U.A. in producția indus
trială occidentală a scăzut în favoa
rea statelor Pieței comune și a 
Japoniei. Faptul că Japonia se situea
ză pe locul al doilea în economia 
capitalistă își găsește expresie și in 
expansiunea ei pe piețele externe, 
inclusiv pe cea a S.U.A. : anul trecut, 
ponderea automobilelor japoneze pe 
piața S.U.A. a ajuns la 21,8 la sută. 
Riposta americană n-a întîrziat 
să apară : în august 1980, guvernul

S.U.A., renunțind la principiile „de 
neclintit" ale „liberei inițiative" și 
„posibilităților egale", a majorat taxe
le vamale Ia autocamioanele japoneze 
de mic gabarit de la 4 la sută la 
25 la sută. Un grup de 17 membri ai 
Camerei Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. a prezentat un proiect 
de lege care propune limitarea im
porturilor de automobile in S.U.A. la 
1.7 milioane bucăți in perioada 1 
ianuarie 1981 — 1 ianuarie 1984.

O situație analoagă există și în re
lațiile economice ale Japoniei cu 
Europa occidentală.

Rădăcinile acestei înrăutățiri gene
rale a situației economice din țările 
capitaliste și a relațiilor lor comer
ciale se află, in primul rînd, în însăși 
structura societății capitaliste, în 
contradicțiile și disproporțiile ine
rente economiei capitaliste mondiale. 
Fără îndoială că în această evoluție 
un rol important l-a avut și îl are 
așa-numitul „șoc petrolier", creșteri
le vertiginoase, de circa 20 de ori, 
ale prețului petrolului față de nivelul 

ternațional vor trebui concentrate cu 
prioritate spre realizarea acestui o- 
biectiv.

în acest context, s-a evidențiat ne
cesitatea elaborării și punerii în apli
care de către fiecare țară a unei 
strategii coerente de dezvoltare a 
agriculturii, cu obiective clare, pe 
etape, ca parte integrantă a procesu
lui general de dezvoltare economico- 
socială, care să pună accentul pe 
efortul propriu. în acest sens, a fost 
prezentată experiența țării noastre în 
domeniul dezvoltării agriculturii.

★
Reprezentantul român, Dumitru 

Vasiliu, director general adjunct în 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, a fost ales în unanimi
tate vicepreședinte al Consiliului 
Mondial al Alimentației pe următorii 
4 ani.

țirea climatului internațional. Re
prezentantul Irlandei a arătat, prin
tre altele, că problema convocării 
conferinței de dezarmare în Europa 
trebuie să rămîhă unul dintre obiec
tivele principale ale reuniunii de la 
Madrid, soluționarea ei reprezentînd 
un pas înainte in procesul C.S.C.E.

în intervenția sa, reprezentantul 
Uniunii Sovietice a spus că, dacă 
guvernele țărilor occidentale nu sint 
dispuse să facă cunoscut acum pasul 
pe care-I vor întreprinde ca răspuns 
la propunerea U.R.S.S. de extindere 
a zonei de aplicare a măsurilor de 
creștere a încrederii pe teritoriul 
european al Uniunii Sovietice, ele 
vor putea anunța acest lucru la con
ferința de dezarmare propriu-zisă, 
după reuniunea de Ia Madrid. Re
prezentantul Finlandei a adresat un 
apel tuturor participanților pentru 
intensificarea ritmului lucrărilor.

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 
ARGENTINIANO — BRAZILIENE. 
Președinții Argentinei, Roberto 
Viola, și Braziliei, Joao Baptista de 
Figueiredo, s-au întîlnit la Paso de 
Los .Libres, oraș argentinian si
tuat la frontiera cu Brazilia, și au 
avut convorbiri privind posibilită
țile extinderii și. diversificării coo
perării bilaterale și evoluția situa
ției politice în regiune și in lume, 
în declarații făcute după convor
biri, ambele părți au evidențiat 
identitatea punctelor lor de vedere 
în ceea ce privește opoziția față 
de crearea de blocuri sau alianțe cu 
tendințe hegemonice în regiune și 
au reafirmat principiile care tre
buie să stea la baza raporturilor 
dintre state : promovarea largă a 
cooperării, respectarea suveranită
ții și independenței naționale, a 
egalității în drepturi și neameste
cului in treburile interne.

ACCIDENT DE AVIAȚIE. Un a- 
vion de bombardament din dotărea 
forțelor navale ale S.U.A., de tip 
EA — 6 B — Prowler, echipat cu 
aparatură electronică complexă, s-a 
prăbușit pe puntea de aterizare a 
portavionului american „Nimitz", 
aflat la circa 100 km de coastele 
Floridei. Accidentul a provocat 
moartea a 14 membri’ ai echipaju
lui și rănirea a 45 de militari, din
tre care zece grav. După cum s-a 
precizat, la bordul portavionului a 
izbucnit un incendiu, dar acesta a 
putut fi stins. Sistemul de pro
pulsie nucleară al portavionului nu 
a suferit avarii.

O PLOAIE DE METEORIȚI a 
fost înregistrată pe teritoriul Tuni
siei. Fenomenul a fost observat de 
locuitorii regiunilor de nord și cen
trale ale țării. Țăranii din localita
tea Beni-Araar au descoperit un 
meteorit de formă cubică, avind la
turile de 20 cm.

1970 — ceea ce a făcut ca balanțele 
comerciale și de plăți ale statelor in
dustrializate occidentale să înregis
treze in perioada 1974—1980 un de
ficit de aproximativ 145 miliarde de 
dolari.

Nu încape însă îndoială că un factor 
esențial îl constituie spirala cheltuie
lilor militare, cursa tot mai frenetică 
a înarmărilor. în numai 10 ani 
bugetele militare ale țărilor membre 
ale N.A.T.O. au sporit de 1,6 ori, 
intr-un ritm mediu anual de 5,9 Ia 
sută, în prezent acestor țări încercînd 
să li se impună o nouă majorare a 
cheltuielilor militare cu 3 la sută 
anual. Sînt sustrase astfel de la 
scopuri productive resurse materiale 
și umane imense. Unele cercuri occi
dentale încearcă să afirme că buge
tele militare umflate și dezvoltarea 
tot mai accentuată a producției de 
război ar contribui Ia menținerea pe 
linia de plutire și la redresarea si
tuației economice, ar oferi protecție 
împotriva șomajului. Faptele arată 
însă că militarizarea economiei con
stituie un stimulent artificial și tem
porar al activității productive, deze
chilibrele pe care le provoacă fiind 
pină la urmă de natură să aibă re
percusiuni din cele mai negative, 
înseși datele statistice din sursă 
americană, de pildă, relevă, pen
tru a ne referi numai la aspectul 
șomajului, că un miliard de dolari 
alocați cheltuielilor militare creează 
numai 76 000 de locuri de muncă ; în 
schimb dacă aceeași sumă ar fi chel
tuită . pentru programe civile s-ar 
crea 139 000 de locuri în domeniul 
ocrotirii sănătății și 187 000 in învăță- 
mint. O reducere cu 10 la sută a bu
getului militar al S.U.A. și o micșo
rare corespunzătoare a impozitelor âr 
diminua drastic șomajul. Sînt date 
ce demonstrează, fără putință de tă
gadă, că reducerea cheltuielilor mi
litare ar reprezenta una dintre ve
rigile principale ale soluționării pro
blemelor generate de criza economică.

S. PODINĂ

MOSCOVA —. Trimisul Agerpres, 
I. Dumitrașcu, transmite : Încheierea 
cu succes a primei misiuni cosmice 
româno-sovietice a fost marcată, la 
27 mai, de un miting care a avut loc 
la Casa de cultură și tehnică a Uzinei 
de rulmenți nr. 1 din Moscova, mem
bru colectiv al Asociației de prietenie 
sovieto-română — A.P.S.R.

La miting au participat reprezen
tanți ai . conducerii centrale a A.P.S.R., 
ai conducerii Uzinei de rulmenți nr. 
1, numeroși oameni ai muncii. Au 
fost prezenți Traian Dudaș, ambasa
dorul României in Uniunea Sovietică, 
membri ai ambasadei române. A 
participat, de asemenea, delegația 
A.R.L.U.S. condusă de Florian Ba- 
laure, prorector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", membru al Biroului Con
siliului General A.R.L.U.S.

Eroii misiunii spațiale româno-so
vietice, compatriotul nostru Dumitru 
Prunariu și Leonid Popov, au fost in- 
timpinați cu deosebită căldură.

In sala Casei de cultură și tehnică, 
pe fundalul scenei sînt arborate 
drapelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Uniunii Sovietice,

Cosmonauții Dumitru Prunariu și Leonid Popov au prezentat noi 
amănunte asupra experiențelor efectuate la bordul complexului orbital

In aceeași zi, la Centrul de confe
rințe al M.A.E. sovietic a avut loc o 
conferință de presă, la care au luat 
parte corespondenți ai presei române 
și străine, reprezentanți ai presei 
centrale sovietice, radioului și tele'- 
viziunii.

Acad. V. A. Kotelnikov, președin
tele Consiliului „Intercosmos", vice
președinte al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., a evidențiat, în cuvintul 
său, participarea activă a României 
la activitățile desfășurate în cadrul 
programului „Intercosmos", încă de 
la începutul acțiunilor comune, în 
direcțiile de bază ale cercetării teh- 
nico-științifice. Evocind semnificația 
și rezultatele recentei misiuni cosmice 
comune româno-sovietice încheiate 
cu succes, vorbitorul a subliniat fap
tul că pentru acest zbor cosmic co
mun oamenii de știință români și 
sovietici au pregătit un volum bogat 
de experimente și cercetări, multe 
dintre ele originale. Acest zbor — a 
spus el — constituie o expresie a 
prieteniei româno-sovietice, a colabo
rării multilaterale dintre țările și po
poarele noastre, a colaborării fruc
tuoase pe plan tehnico-științific, în
cheind astfel un program, eșalonat 
pe trei ani, de zboruri cu echipaje 
comune, cu participarea cosmonauți- 
lor din țări socialiste, alături de cei 
sovietici.

Cosmonauții Dumitru Prunariu și 
Leonid Popov au vorbit despre acti
vitățile desfășurate la bordul com
plexului științific orbital „Saliut-6" — 
„Soiuz T-4“ — „Soiuz-40“, despre în
semnătatea deosebită a experimente
lor științifice, tehnologice și medico-

ITALIA: Consultări în vederea soluționării 
crizei guvernamentale

ROMA 27 (Agerpres). — Președin
tele Italiei, Alessandro Pertini, și-a 
încheiat consultările in vederea nu
mirii unui nou prim-ministru, după 
criza guvernamentală declanșată, ca 
urmare a demisiei coaliției cvadri- 
partite. Președintele Pertini i-ă pri
mit' succesiv pe liderii principalelor 
partide politice reprezentate in par
lament : socialist, comunist, demo- 
crat-creștin și socialist democratic.

La sfîrșitul convorbirilor, secreta
rul politic al Partidului Democrat- 
Creștin, Flaminio Piccoli, s-a pro
nunțat în favoarea „unei acțiuni con
crete și eficace de reînnoire", adău
gind însă că dorește . reconfirmarea 
coaliției demisionare, care — a lăsat 
el să se înțeleagă — ar putea fi ex
tinsă și la Partidul Liberal. Acest 
punct de vedere a fost susținut și de

seul: Manifestații 
studențești împotriva 
regimului dictatorial

SEUL 27 (Agerpres). — Sute de 
studenți de la Universitatea Națio
nală din Seul au manifestat miercuri 
împotriva guvernului dictatorial. 
După cum relatează agenția Associa
ted Press, citind martori care au 
reușit să treacă de puternicele cor
doane de poliție din jurul univer
sității, manifestanții cereau demisia 
imediată a „președintelui" Chun Du 
Hwan și a actualului guvern impus 
de militari, încetarea terorii și in
staurarea democrației. Poliția a in
tervenit cu brutalitate, efectuînd nu
meroase arestări.

în cursul acestei luni au avut loc 
demonstrații antiguvernamentale ale 
studenților și elevilor din numeroa
se școli și universități din Seul, in 
cadrul cărora participanții au con
damnat înăbușirea în singe a răs
coalei populației din orașul Kwangju, 
din luna mai anul trecut. Ei au ce
rut, totodată, eliberarea colegilor lor 
întemnițați pentru participarea Ia 
acțiuni împotriva regimului de la 
Seul.

Activități pentru protejarea 

mediului înconjurător
NAIROBI 27 (Agerpres). — Cea 

de-a 9-a Conferință anuală a Consi
liului de Administrație ai Programu
lui Națiunilor Unite pentru mediul 
înconjurător (U.N.E.P.) și-a încheiat 
lucrările la Nairobi. După zece zile 
de dezbateri, delegațiile celor 58 de 
state participante au convenit asu
pra bugetului Programului pentru 
perioada 1982—1983. Printre obiecti
vele incluse în activitatea pe urmă
torii doi ani a acestui organism fi
gurează lupta împotriva extinderii 
deșertului, controlul asupra poluării 
mediului marin, prevenirea eroziunii 
solului și a distrugerii pădurilor tro
picale, precum și o serie de alte ac
țiuni importante, cum ar fi proteja
rea ecosistemului montan și al țăr
murilor maritime, ocrotirea resurse
lor genetice. 

este înscrisă lozinca „Trăiască prie
tenia de nezdruncinat și colaborarea 
multilaterală dintre popoarele sovie
tice și poporul român!".

Mitingul a fost deschis de V. I. Ko- 
notop, prim-secretar al Comitetului 
regional Moscova, al P.C.U.S., pre
ședinte al Conducerii centrale a Aso
ciației de prietenie sovieto-română. 
Au luat cuvintul V. S. Veresciatin, 
vicepreședinte al Consiliului „Inter- 
cosmos", Florian Baldure, conducăto
rul delegației A.R.L.U.S., B. N. Isaev, 
șef al unei brigăzi complexe de la 
secția de aiitomatizare a uzinei, cos
monauții Dumitru Prunariu și Leonid 
Popov. Vorbitorii și-au exprimat sa
tisfacția in legătură cu încheierea cu 
succes a misiunii spațiale comune 
româno-sovietice, față de rezultatele 
cercetărilor științifice, tehnologice și 
medico-biologice și încheierea inte
grală a programului de zbor și cer
cetare. A fost evidențiat, în acest 
cadru, faptul că zborul comun so- 
vieto-român a adus o contribuție de 
seamă la dezvoltarea și consolidarea 
colaborării dintre cele două țări, a 
relațiilor de prietenie și colaborare 

biologice efectuate și planurile lor de 
viitor și au răspuns la întrebările 
ziariștilor.

Telegrama de felicitare a tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Brejnev, pe care am ascultat-o la 
bordul stației orbitale, a constituit 
pentru noi un moment emoționant 
— a spus compatriotul nostru Dumi
tru Prunariu. El a trecut apoi în re
vistă principalele momente ale zbo
rului — lansarea, cuplarea, activita
tea bogată de la bordul stației, reve
nirea pe Pămînt, mărturisind emo
țiile trăite de fiecare dată ca cetă
țean al Republicii Socialiste România 
care a zburat primul in spațiul 
cosmic.

„în calitate de comunist încerc o 
satisfacție deosebită pentru faptul că 
zborul nostru a. fost Închinat celei 
de-a 60-a aniversări a Partidului Co
munist Român, ctitorul glorios al 
României socialiste".

Pot să vă spun că în tot timpul 
zborului și după reintoarcerea pe Pă
mînt — a continuat Prunariu — am 
trăit și trăiesc un sentiment de mîn- 
drie că un cetățean al patriei noastre 
a ajuns in Cosmos și a desfășurat o 
activitate importantă pentru dezvol
tarea in continuare a relațiilor mul
tilaterale dintre România și U.R.S.S. 
încerc un sentiment de satisfacție, al 
datoriei împlinite, programul nostru 
fiind realizat — potrivit aprecierilor 
specialiștilor —* In totalitate și cu 
succes.

Subliniind participarea activă a 
României la realizarea programului 
„Intercosmos", Dumitru Prunariu a 
arătat că țara noastră a adus o con

Pietro Longo, liderul Partidului So
cialist Democratic Italian.

Precizînd că Partidul Socialist nu 
a prezentat o candidatură la funcția 
de prim-ministru, secretarul general 
al P.S., Bettino Craxi, a declarat că 
formațiunea sa politică „este gata să 
asigure buna funcționare a unui gu
vern numai dacă se creează condiții 
noi, care să răspundă mai bine difi
cultăților actuale".

Secretarul general al P.C.I., Enrico 
Beriinguer — relevă agenția France 
Presse — a reiterat poziția comuniș
tilor privind necesitatea formării 
unui guvern larg reprezentativ, „de 
alternativă democratică", cu partici
parea P.C.I. „Este evident că actuala 
criză nu poate fi soluționată prin re
producerea vechilor formule care au 
condus la situația existentă" —- a spus 
Beriinguer.

Un vot împotriva „euroraclietelor"
Semnificațiile scrutinului parlamentar 

din Olanda
Alegerile parlamentare de marți 

din Olanda au complicat șansele 
de formare a unei coaliții guver
namentale. Aceasta este opinia ma
jorității observatorilor la aflarea 
rezultatelor scrutinului de Ia 26 
mai. Cert este că partidele fostei 
coaliții guvernamentale de centru- 
dreapta (creștin-democrat Și libe
ral) au pierdut mandate și, ca ur
mare, au pierdut și majoritatea in
fimă de două voturi de care dis
puneau în parlament, ceea ce le va 
împiedica să reconstituie cabinetul 
în aceeași formație. Reintoarcerea 
la „marea coaliție" dintre partidul 
muncii și cel creștin-democrat pare 
nesigură, „duelul" de dinaintea vo
tului dintre liderii celor două par
tide— Joop den Uyl și Andreas Van 
Agt — relevînd divergențe serioa
se în abordarea problemelor-cheie 
ce preocupă la ora actuală Olanda.

Agențiile de presă relevă ca un 
fapt deosebit de semnificativ a- * 
vansul înregistrat de unele partide 
de stingă și centru-stînga, care in 
timpul campaniei electorale s-au 
pronunțat în mod ferm împotriva 
amplasării pe teritoriul țării a noi
lor arme rachetonucleare. Rele- 
vind o „alunecate spre stingă a 
electoratului", agenția France Presse 
informează că partidul de centru- 
stînga „Democrații 66“ a cucerit un 
plus de nouă mandate, avind acum 
17, comuniștii — un mandat în plus, 
dispunînd in noua Cameră de trei 
mandate, iar soeialiștii-progresiști 
au cîștigat două mandate, avind 
acum trei. „Olandezii — sublinia 
France Presse — au preferat să 
acorde sufragii in plus partidelor 
care au dus campania pentru denu- 
clearizarea completă a țării".

După cum se știe, strategii 
N.A.T.O. au prevăzut ca pe teri
toriul Olandei să fie instalate 48 de 
rachete nucleare „Cruise", planuri 
împotriva cărora s-au pronunțat cu 
hotărire largi cercuri ale opiniei 
publice. Amînarea hotăririi Olandei 
a fost și este determinată — după 
cum a subliniat presa olandeză — 
de insistența unor forțe politice de 

pe multiple planuri dintre România 
socialistă și Uniunea Sovietică, dintre 
oamenii de știință români și sovietici, 
care iși consacră eforturile cercetării 
spațiului cosmic în scopuri pașnice, 
in folosul omenirii, al progresului 
și păcii.

In alocuțiunile rostite, cei doi cos- 
monauți au ținut să mulțumească 
încă o dată conducerilor de partid și 
de stat din cele două țări, personal 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Brejnev, pentru înalta încre
dere acordată de a efectua zborul 
comun româno-sovietic.

Pionieri de la Școala nr. 201, din 
raionul Leningradski, din Moscova, 
membru colectiv al A.P.S.R.. au re
citat versuri ale poeților români și 
sovietici dedicate Cosmosului și eroi
lor săi.

Compatriotul nostru Dumitru Pru
nariu a oferit în dar Uzinei de rul
menți emblema A.R.L.U.S., dusă cu 
el in Cosmos, purtind semnătura sa 
și ale lui Popov, Kovalionok și Sa- 
vinih, precum și medalii consacrate 
primului zbor româno-sovietic.

tribuție originală la eforturile depuse 
pe plan mondial pentru cunoașterea 
Universului, studierea scoarței teres
tre, ca și in direcția aprofundării cer
cetărilor Cosmosului și a comporta
mentului omului in spațiul extra
terestru.

Experimentele savanților români au 
fost apreciate in lumea științifică, 
unele dintre ele, efectuate la bordul 
complexului orbital, constituind o ac
tivitate de pionierat pe tărimul cer
cetării tehnico-științifice, iar rezul
tatele obținute urmează să fie puse 
în slujba omului, a cercetării Cosmo
sului in scopuri pașnice.

Cosmonautul sovietic Leonid Popov, 
după ce a subliniat bogata gamă de 
cercetări efectuate la bordul com
plexului orbital, multe, din ele în pre
mieră mondială in Cosmos, a apreciat 
încă o dată buna pregătire profesio
nală a lui Prunariu, perseverența și 
capacitatea sa de muncă, precum și 
reacțiile sale rapide la diverse si
tuații.

„Cu mare emoție am ascultat de 
la bordul stației orbitale textul tele
gramei transmise de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev", a 
spus Popov, arătind în continuare : 
„Ne produce o satisfacție deosebită 
faptul că zborul nostru a fost închi
nat celei de-a 60-a aniversări a fău
ririi Partidului Comunist Român, 
moment remarcabil în viața poporu
lui român. Zborul nostru va contribui 
la dezvoltarea în continuare a rela
țiilor româno-sovietice, a prieteniei 
și colaborării dintre popoarele noas
tre".

Hotârîri adoptate 
la reuniunea O.P.E.C.

GENEVA 27 (Agerpres). — Comu
nicatul publicat la Geneva la înche
ierea reuniunii ministeriale a Orga
nizației Țărilor Exportatoare de Pe
trol relevă că participanții au hotărît 
să mențină pină la finele anului în 
curs prețul de vinzare al țițeiului 
briit la plafonul de 35 dolari per ba
ril și fixind un preț maxim de 41 
dolari per baril. Comunicatul men
ționează că majoritatea țărilor mem
bre ale organizației au hotărît să 
reducă producția de petrol cu 10 la 
sută, decizie care intră în vigoare 
de la 1 iunie a.c.

S-a stabilit, de asemenea, ca vii
toarea reuniune ministerială a 
O.P.E.C. să se desfășoare în Abu 
Dhabi, la 10 decembrie a.c.

a se cere S.U.A. „să înceapă ne
gocieri efective pentru oprirea 
cursei înarmărilor". „Să facem in 
așa fel incit pe teritoriul Olandei 
să înflorească doar lalelele, nu ra
chetele nucleare" — scria ziarul 
„De Waarheid". Iar ministrul apă
rării, Pieter de Geus, recunoștea că 
„Olanda cunoaște in prezent un cli
mat deosebit de ostil amplasării 
noilor rachete pe teritoriul ei".

Principalele două partide, care 
dețin 92 din totalul de 150 de man
date in noua Cameră a deputaților 
— Partidul muncii (44 mandate) și 
creștin-democrat (48 mandate) — au 
poziții diferite în această problemă. 
Primul este ferm ostil instalării 
noilor rachete pe teritoriul Olandei. 
La rindul său, Partidul creștin-de
mocrat nu poate face abstracție de 
starea de spirit a populației, ceea 
ce i-a determinat in trecut pe lide
rii săi să se eschiveze în a-și asu
ma angajamente ferme in această 
direcție, pronunțîndu-se în favoarea 
unui dialog pentru reducerea ar
mamentelor strategice.

în ceea ce privește disputa elec
torală pe plan economic, aceasta s-a 
redus la problema menținerii sau 
scăderii standardului de viață. 
Partidele fostei coaliții guverna
mentale au considerat că in condi
țiile degradării situației economice 
(un mare număr de șomeri — 8,4 
la sută din populația activă, inflație 
și prețuri galopante), olandezii vor 
trebui să accepte 0 oarecare dimi
nuare a puterii de cumpărare ; Par
tidul muncii, fără să promită mi
racole, a insistat pentru „recăpăta
rea încrederii" printr-o nouă poli
tică de investiții.

Pentru realizarea coaliției guver
namentale după precedentele ale
geri din 1977 au fost necesare 204 
zile. Acum, situația va fi și mai di
ficilă. afară de faptul dacă nu se 
va realiza — cum pronostichează 
France Presse — o alianță intre 
Partidul muncii, „Democrații 66“ 
și creștin-democrați.

N. PLOPEANU
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