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Expresie a preocupării constante de a examina, împreună tu făuritorii bunurilor materiale, 

modul in tare sint transpuse in viață obiectivele stabilite de Congresul al Xll-lea al partidului

TOVARĂȘUL NICOLAECEAUȘESCU 
a făcut ieri, o vizită de lucru în unități 

ale industriei constructoare de mașini din Capitală

In timpul vizitei la întreprinderea „Electronica"

În dialogul cu muncitorii, inginerii 

și tehnicienii unităților vizitate, cu 
cadre de conducere și specialiști 
ai centralelor și ministerului de 
resort, secretarul general al parti
dului a analizat probleme esențiale 
privind modernizarea, înnoirea și 
diversificarea produselor, extinde
rea tipizării și promovarea largă 
a cuceririlor științei și tehnicii, 
creșterea continuă a productivității 
muncii și reducerea consumurilor 
materiale și de energie, realizarea 
integrală a producției fizice și a 
producției nete, onorarea contrac
telor de export in condiții de 

înaltă calitate

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat miercuri o vizită de lucru în unități ale 
industriei constructoare de mașini din Capitală.

In această vizită, secretarul general al partidului a fost în
soțit de tovarășii Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană și Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.

înscriindu-se în stilul de muncă de 
mare dinamism al secretarului gene
ral al partidului, noul dialog cu făuri
torii bunurilor materiale a evidențiat, 
o dată mai mult, preocuparea coh- 
stantă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru examinarea la 
fața locului a modului cum sint 
transpuse în viață programele com
plexe de dezvoltare și optimizare a 
economiei naționale elaborate de cel 
de-al Xll-lea Congres al partidului, 
menite să asigure propulsarea Româ
niei socialiste pe orbita unei civili
zații superioare. Au fost examinate, 
temeinic, împreună cu muncitorii, 
inginerii și tehnicienii unităților vi
zitate. cu cadre de conducere și spe
cialiștii centralelor și ministerului de 
resort, probleme privind moderniza
rea și diversificarea producției, în
tărirea disciplinei în muncă și utili
zarea cit mai rațională a spațiilor de 
producție, mai buna colaborare între 

Cuvinte de apreciere la adresa făuritorilor de mașini-unelte și agregate de înaltă tehnicitate Pentru a cincea oară in mijlccul colectivului întreprinderii de cinescoape

furnizori și beneficiari, creșterea 
continuă a productivității muncii și 
reducerea consumurilor materiale și 
de energie, onorarea contractelor la 
export in condiții calitative sporite. 
Un accent deosebit a fost pus pe ne
cesitatea ca toate întreprinderile în
scrise in traseul vizitei, ca dealtfel 
unitățile productive din întreaga țară, 
să-și îmbunătățească și să-și adap
teze fluxurile tehnologice, activitatea 
proprie de cercetare și organizare a 
muncii pentru a asigura realizarea 
integrală, ritmică a producției fizi
ce și a producției nete, extinderea 
tipizării și introducerea pe scară 
largă a cuceririlor științei și tehnicii, 
asimilarea in fabricație a unor pro
duse cu înalți parametri tehnico- 
funcționali.

Noua vizită de lucru a secretaru
lui general al partidului cu făurito
rii de bunuri materiale a avut loc
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în atmosfera de entuziasm, de an
gajare plenară în care masele de 
oameni ai muncii, întreaga noastră 
națiune au sărbătorit gloriosul ju
bileu al partidului — înfăptuitorul 
idealurilor de independență, liberta
te și progres ale poporului, nucleul 
vital al patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
oprit în primul rind la întreprin
derea „Automecanica" - 
unitate căreia, în urmă cu un an, cu 
prilejul precedentei vizite făcute 
aici de secretarul general al parti
dului, i s-a încredințat importanta 
sarcină de a asimila in fabricație 
motoare diesel românești de 360 CP. 

în întîmpinarea conducătorului 
partidului și statului au venit Ion 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, membri ai con
ducerii centralei de resort și ai 
întreprinderii. Numeroși oameni ai 
muncii veniți în întîmpinare au 
făcut o caldă primire tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, manifestîn- 
du-și prin urale și ovații recunoș- 

t tința fierbinte, bucuria de a-l avea 
din nou în mijlocul lor pe secreta
rul general al partidului.

în secția motoare, directorul în
treprinderii, ing. Ștefan Milotai, și 
inginerul-șef Ștefan Petcu au in
format despre acțiunile întreprinse și 

măsurile preconizate în vederea 
impulsionării asimilării noilor pro
duse. Gazdele au raportat că sarci
na primită la precedenta vizită a 
fost îndeplinită — primul motor diesel 
de 360 CP este gata și, în semn de înal
tă prețuire, secretarul general al 
partidului a fost invitat să acționeze 
butonul de pornire. în aplauzele ce
lor prezenți, tovarășul Nicolae1 
Ceaușescu a declanșat mecanismul de 
pornire a motorului. S-a subliniat că 
motorul a fost realizat integral cu 
piese românești, eliminîndu-se re
perele prevăzute a fi aduse din im
port și obținindu-se astfel o impor
tantă economie valutară.

în continuare au fost înfățișați 
principalii indicatori de plan pe pri
mele cinci luni din acest an, re- 
levîndu-se, că, prin realizările obți
nute, întreprinderea este fruntașă pe 
ramură în’ întrecerea socialistă des
fășurată pe primul trimestru. Se in
formează, de asemenea, a că, potrivit 
indicațiilor date de secretarul ge
neral, a fost refăcut studiul pentru 
fabricația de motoare diesel cu puteri 
cuprinse între 200 și 1 200 CP, aces
tea urmînd să se realizeze, în funcție 
de mărimea lor, la întreprinderea de 
autocamioane Brașov, ,,Automecani
ca" și „23 August" din București. Se
cretarul general al partidului a in
dicat ca întreprinderea „Automecani
ca" să realizeze an de an producții

ÎN ZIARUL DE AZI:
• Scrisori ale oame
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De pretutindeni

sporite, să contribuie cît mai sub
stanțial la creșterea producției de 
motoare românești.

Prezent aici, directorul Institutului 
național de motoare termice, ing. 
Ion Buzescu, a expus principalele 
preocupări ale specialiștilor pe linia 
înfăptuirii indicațiilor trasate de se
cretarul general al partidului privind 
modernizarea continuă a producției 
de motoare, creșterea performanțelor 
acestora.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat rezultatele obținute pină in 
prezent și a cerut să fie continuate 
eforturile consacrate înfăptuirii sar
cinilor prevăzute in acest domeniu. 
S-a stabilit ca obiectiv prioritar rea
lizarea unor motoare de putere medie 
fără suflantă, necesare pentru echi
parea mijloacelor auto, continua îm
bunătățire a parametrilor construc
tivi și de consum.

Au fost vizitate in continuare spa
țiile și halele ce vor adăposti noile 
linii tehnologice prevăzute în planul 
de dezvoltare a întreprinderii. Secre
tarul general al partidului a indicat 
conducerii unității, ministerului de 
resort să ia măsuri pentru grăbirea 
finalizării investiției, urmărindu-se 
cu cea mai mare atenție evitarea so
luțiilor costisitoare cu consumuri de 
materiale exagerate, insistind asupra

(Continuare in pag. a IlI-a)

NICI O PAUZA
LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR!
Pentru dezvoltarea viguroasă a plantelor prășitoare 

să se lucreze pretutindeni bine organizat, 
cu toate mijloacele și forțele de la sate

Calendaristic am intrat in prima 
lună de vară a anului, cu timp fru
mos și călduros in toată țara, fa
vorabil dezvoltării culturilor prăși
toare și maturării cerealelor păioase. 
Acum, oamenii muncii din agricul
tură au in față sarcini sporite și de 
mare responsabilitate : executarea 
lucrărilor de intreținere a culturilor, 
stringerea și conservarea furajelor, 
pregătirea temeinică a campaniei de 
recoltare. în amplele acțiuni desfă
șurate la sate, care solicită pu
ternic forțele mecanice și manuale, 
sint deosebit de actuale indicațiile 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ca in perioade de vîrf ale lucrărilor 
agricole toată lumea — incepind cu 
președintele și inginerul-șef din fie
care cooperativă agricolă — să lu
creze in cimp. acolo unde se asi
gură nemijlocit creșterea producției 
și a veniturilor celor ce muncesc pe 
ogoare. Acționînd in spiritul sarcini
lor formulate de secretarul general 
al partidului, organele și organiza
țiile de partid, consiliile populare, 
consiliile unice agroindustriale au 
datoria de a concentra in aceste zile 
eforturile tuturor oamenilor muncii 
din agricultură la executarea lucră
rilor agricole de sezon.

Pentru obținerea de recolte mari 
in acest an. o atenție deosebită tre
buie acordată întreținerii culturilor 
prășitoare. Condițiile climatice din 
această perioadă sint deosebit de 
favorabile agriculturii : rezerva de 
umiditate a solului este mai mare 
decit în alți ani, iar căldurile asi
gură ’ dezvoltarea plantelor agricole. 
Dar faptul că in cursul lunii mai a 
plouat abundent, ceea ce a diminuat 
efectul erbicidelor și a tasat solul, 
impune, mai mult decit in anii pre- 
cedenți, executarea prașilelor la 
timp și de cea mai bună calitate. 
Este de relevat că, prin organizarea 
bună a muncii și folosirea intensă a 
mijloacelor mecanice, s-a recuperat 
o parte din rămînerea in urmă da
torată ploilor abundente căzute in 
prima parte a lunii mai. Din datele 
furnizate de Ministerul Agriculturii 
rezultă că pînă ieri, 3 iunie, prima 
prașilă mecanică la sfecla de zahăr 
a fost executată pe 87 la sută din 
suprafețele prevăzute în program, 
iar cea manuală — în proporție de 
98 la sută, în multe județe prășin- 
du-se a doua oară suprafețe apre
ciabile ocupate cu această cultură. 
La floarea-soarelui, prima prașilă 
manuală și mecanică este, practic, 
încheiată. O atenție mai mare tre

BISTRIȚA-NĂSĂUD : Noi unități de producție
Tinăra industrie a 

județului Bistrița-Nă- 
săud și-a sporit forța 
productivă prin intra
rea în funcțiune a 
unor noi unități și ca
pacități de producție. 
La Prundu Birgăului, 
viitor centru agroin
dustrial, s-a dat in 
funcțiune o fabrică de 
carton ondulat. La în
treprinderea de mase 
plastice din Năsăud au 
început să ‘producă

alte patru linii de fa
bricație pentru am
balaj înlocuitor de hîr- 
tie, saci, huse, navete, 
recipienți mici, con- 
teinere și alte produ
se de uz general. Pe 
platforma industrială 
a municipiului Bis
trița, in cadrul Com
binatului industrial 
pentru' construcții de 
mașini, au fost reali
zate primele cantități

MUREȘ:
Peste prevederi - 

produse utile 
economiei 
naționale

Desfășurînd larg întrecerea 
socialistă, colectivele de oameni 
ai muncii din industria județu
lui Mureș obțin realizări de 
seamă în creșterea productivită
ții muncii, reducerea cheltuieli
lor materiale și folosirea cu 
randamente superioare a capa
cităților de producție. De la în
ceputul anului și pînă în pre
zent au fost realizate peste 
prevederi 650 tone îngrășăminte 
cu fosfor, 614 tone antidăună- 
tori, 1 176 mc prefabricate din 
beton armat, 608 tone utilaje 
pentru exploatarea și prelucra
rea lemnului, 208 000 mp gea
muri trase, însemnate cantități 
de produse ale industriei elec
trotehnice, utilaje tehnologice 
pentru industria chimică, că
rămizi și blocuri ceramice, pre
cum și alte produse necesare e- 
conomiei naționale. (Gheorghe 
Giurgiu). 

buie acordată însă porumbului : 
această culturi a fost prășită meca
nizat pe toate suprafețele prevăzute 
in program, dar manual lucrarea a 
fost executată în proporție de nu
mai 58 la sută. In cooperativele agri
cole din județele Neamț și Suceava 
porumbul a fost prășit manual doar 
pe circa 10 la sută din suprafețe, 
această lucrare fiind întirziată și in 
județele Satu Mare, Mureș, Dolj etc. 
De aici se desprinde necesitatea ca 
organizațiile de partid și consiliile 
de conducere din cooperativele agri
cole să acționeze zi de zi pentru or
ganizarea temeinică a muncii, mo- 
bilizind pe cooperatori Ia executarea 
in timpul optim a lucrărilor de în
treținere a culturilor.

Desigur, organizarea muncii în 
acord global îi stimulează pe coope
ratori să execute la timp și de bună 
calitate lucrările de intreținere a 
culturilor. Dar există și unități care 
amină executarea prășitului de la o 
zi la alta, ceea ce poate avea urmări 
negative asupra recoltei. în lumina 
Legii cu privire la organizarea pro
ducției și a muncii in agricultură, a 
Decretului Consiliului de Stat re
feritor la normele pentru execu
tarea lucrărilor agricole de bază 
la culturile de cereale și plante 
tehnice, consiliile populare au dato
ria să intervină ferm cind constată 
intirzieri in executarea lucrărilor, 
abateri de la normele de calitate, să. 
nu treacă cu vederea pe acei oameni 
care, deși sint in deplinătatea pu
terilor, nu participă la muncă. In 
aceste zile trebuie su se muncească 
fără răgaz la prășit, din zori și pină 
in noapte, așa cum a făcut întot
deauna țăranul român in perioadele 
hotăritoare pentru recoltă.

Bătălia recoltelor se dă acum pe 
tarlalele cultivate cu porumb, plante 
tehnice, in grădinile de legume. 
Timpul pină la începerea recoltării 
orzului, iar apoi a griului este scurt 
și tocmai de aceea trebuie urgentate 
lucrările de întreținere, încît ele să 
se incheie inainte de intrarea com
binelor în lanuri. In aceste zile, pe 
primul plan al muncii politice și 
organizatorice desfășurate de orga
nele și organizațiile de partid, de 
consiliile populare și consiliile agro
industriale trebuie să stea mobiliza
rea mecanizatorilor, cooperatorilor, 
a tuturor oamenilor muncii de la 
sate in vederea folosirii din plin a 
fiecărei ore, din zori și pină noaptea, 
la executarea prășitului și a celorlalte 
lucrări agricole.

de cabluri electrice 
izolate in cauciuc, pe 
linii de fabricație 
complet automatizate. 
Pentru întiia oară în 
țară, vulcanizarea cau
ciucului se efectuează 
in mediu de azot, con
sumul de combustibil 
reducîndu-se, prin a- 
plicarea acestei teh
nologii, cu 25 la sută 
față de procedeele cla
sice. (Gheorghe Cri- 
șan).

0 privire în 
oglinda orașului

Mi-a spus cineva în Bihor, 
odată, că „important pentru ros
tul și folosul muncii nu este să 
te spetești, de dimineața pină-n 
sară, ci să muncești qu cap". 
După un răstimp, iar am revenit 
in Bihor — mai precis la Oradea
— și iar am auzit aceeași idee. 
De astă-dată spusă cu alte cu
vinte, dar cu același înțeles. 
Spunea primarul municipiului că 
pentru reușita multor acțiuni 
esențial este spiritul practic, în
treprinzător.

— Ce înseamnă pentru tova
rășul Paraschiv Alecu — de cite- 
va luni prim-secretar și primar
— înțelesul expresiei „spirit 
practic, întreprinzător" ? M-a 
măsurat lung și îndelung, vrind 
parcă să mă întrebe : „Chiar nu 
pricepi ? Sau te faci că nu 
pricepi?". După citva timp a 
început să vorbească în termeni 
elogioși despre predecesorul său, 
care s-a ocupat de grosul și 
greul multor construcții ; el, mai 
tinăr, după un asemenea „vete
ran", vrea și aspiră, cu modestie 
și tenacitate, să desăvirșească, 
să finiseze chipul și ochii ora
șului, să-l facă pentru concetă
țeni mai proaspăt, mai luminos 
decit îl știu ei zi de zi.

Am bătut Oradea cu pasul. 
Alt oraș decit îl știam in urmă 
cu un an. Fațade curățate și 
lustruite cu migală care scot in 
relief arhitectura locală ; artere 
principale și străzi mici, curate. 
Am „călcat" apoi orașul cu o 
mașină, orașul cu arterele prin
cipale, precum și orașul la pe
riferiile lui. 'Mașina s-a plim
bat in multe locuri ca* pe o 
oglindă ; n-am găsit hîrtoape. 
Am văzut insă in multe zone 
echipe care se îngrijeau de 
„fața" asfaltului.

Este intr-adevăr Oradea ora
șul cu străzi fără gropi ?

— Nu e încă. Dar va fi. Îmi 
doresc și ne dorim atit de mult 
acest lucru ! — răspunde pri
marul. Și adaugă : aici e o 
treabă care se cere făcută cu 
cap, cu spirit practic, între
prinzător. Avem noi in oraș o 
întreprindere de drumuri na
ționale ? Avem. Avem și o între
prindere de drumuri județene. 
Întreprinderile respective au in 
oraș doar firma ? Numai atit ?! 
Nu folosesc și ele drumurile ?... 
Deci, să le punem umăr la 
umăr și împreună cu efortul 
primăriei, al cetățenilor, să facem 
„oglindă" drumurile orașului.

— Cum ați ajuns, totuși, la 
această soluție simplă, dar prac
tică, a cărei aplicare se vede, 
se simte ?

— Cum să spun, a fost suges
tia și îndemnul prietenilor, 
adică al tovarășilor mei de 
muncă, care mi-au spus : „Ale- 
cule ! Oamenii te judecă nu 
numai după vorbe...". Și atunci 
am căutat soluția, adică faptele.

C. MORARU
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I
I SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII

;DIVERS
I Nu era performer

I
I

Jn parcul sportiv al Universi
tății Babeș-Bolyai din Cluj-Na- 
poca, mai multi tineri priveau 
cu admirație o demonstrație de 
gimnastică la... bară fixă. Exer
ciții pe cit de dificile, pe 
bine executate.

Credeți că era vorba 
sportiv de performanță ? 
decum Era un om in 
pensionării. Văzîndu-l,

atit de

I
I

de un 
Nicl- 

pragul 
tinerii 

din jur l-au aplaudat spontan 
pentru agilitatea dovedită.

— Cum reușiți să... ? — 
întrebat unul dintre ei.

— Simplu : in fiecare zi 
astfel de exerciții și merg mult 
pe jos. E frumos, e sănătos, 
încercați și n-o sd regretați !

l-a

fac

I Pasiunile 
unui tînâr

I
I
I

I

Tinărul inginer Vasile Datcu 
este cunoscut in Brăila ca un 
specialist în tehnica navală. El 
este autorul unei invenții deo
sebit de valoroase și are in 
pregătire altele. Dar Vasile 
Datcu este și profesor la un 
liceu brăilean și participă activ 
la cercurile științifice ale ele
vilor. O altă pasiune a lui este 
pictura. Ba mai mult : și-a în
cercat puterile și la un concurs 
literar organizat de ziarul 
„înainte" din Brăila, la care a 
obținut premiul pentru reportaj. 
Ii urăm in continuare noi reu
șite 1

I
I
I
I
I
I
I

Rarități floricole
Ea marginea comunei Gura- 

honț, din județul Arad, se întin
de, pe o suprafață de 12 hectare, 
un parc dendrologic, punct de 
mare atracție turistică. Multe din 
cele 2 700 de specii de arbori și 
arbuști ai parcului sint rarități. 
Printre acestea : arborele pago
delor (originar din China), ce
drul (Portugalia), sequoia gigan- 
tia (S.U.A.), bradul spaniol și al
tele. O noutate de ultimă oră : 
s-a reușit să se aclimatizeze aici, 
in aer liber, rododendronul ja
ponez — un arbust cu flori ro
șii, tabulare, de o mare frumu
sețe, care crește, de obicei, 
mai in seră sau in casă.

nu-

Să fie

I
I
I
I
I

Învățătură...
Trenul de persoane, condus 

de mecanicul Sergiu Mihu și 
ajutorul de mecanic Geza Vaida, 
cobora dinspre Intorsura Buzău
lui spre Cimpia Birs’ei. Pe la 
mijlocul tunelului de la Teliu, 
trenul s-a intîlnit, față-n față, 
cu o cireadă de viței. Viței pe 
care imprudența lor îngrijitori 
i-au condus prin tunel pentru a 
scurta drumul. Era gata-gata să 
fie făcuți zob. Și vițeii, și în
grijitorii. Datorită insă prezenței 
de spirit a mecanicului și aju
torului său, ca și 
care scrutau întunericul, 
și îngrijitorii lor au scăpat 
prin... urechile acului. Să fie 
vățătură de minte !

atenției cu 
vițeii 

ca 
în-

I Horei a intrat

I in...

I
I
I
I
I

A încercat mai multe meserii, 
dar nici una nu s-a „lipit" de 
Aurel Horei din comuna Boi- 
șoara, județul Vilcea. In schimb, 
s-a „specializat" in furtișaguri. 
In loc să-și trăiască anii tineri 
cu cinste și demnitate, lucrînd 
intr-o fabrică, pe un șantier sau 
la muncile cîmpului, Horei își 
petrece vremea din... condam
nare in condamnare. Ultima 
ispravă a săvirșit-o jntr-o co
mună 
astfel 
hora 
fiind 
va fi 
invăța minte 
totdeauna.

din județul Brașov și 
Horei a intrat iarăși in... 
legii. De data aceasta, 
un recidivist înrăit, legea 
mai aspră. Măcar de s-ar 

o dată pentru

Promisiuni

I

I
I

I
I
I

I
I

I
I

I
I

I

I
I
I

I
I

I neonorate
Avea o meserie frumoasă : 

tehnician constructor. Dar Con
stantin Bindea din Baia Mare 
a dat bir cu fugiții de pe șan
tier și a pornit-o in căutarea 
unor creduli cărora le promitea, 
in schimbul a diferite sume de 
bani, că le confecționează jalu
zele. Umbla hai-hui dintr-o lo
calitate in alta și incasa bani pe 
promisiuni. Bineințeles. nici 
una n-a fost onorată. Văzindu-se 
înșelați, credulii au inceput să-l 
caute pentru a le înapoia banii. 
Dar nu l-au mai găsit și nici 
n-or să-l mai găsească trei ani 
și jumătate de acum încolo. Se 
află intr-un loc unde jaluzelele 
au altă denumire.

I
I

I

I
I

I
I

Imprudență
Nu o dată, într-o drumeție 

prin munți, vezi pe cite unii care 
se abat de la traseele normale și 
o apucă pe cite o scurtătură deo
sebit de periculoasă, dind apoi 
mult de furcă salvamontiștilor.

Cam așa se petrec lucrurile și 
cu cei care traversează străzile 
prin locuri nepermise sau cu cei 
care riscă să treacă peste linia 
ferată.

Pentru tinărul N.M. din Ilva 
Mică, județul Bistrița-Năsăud, 
un kilometru de drum in plus, 
pină să ajungă acasă, ar fi fost 
floare la ureche. Dar el a luat-o 
pe o scurtătură, peste terasa- 
mentul căii ferate și, surprins de 
un tren, în loc să ajungă acasă, 
a fost dus degrabă la 
mînind pentru toată 
un picior.

spital, ră- 
viața fără

I
I
I
I

I
I
I

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
In consens cu interesele solicitunților

Numeroși elevi din Tănăsoaia, 
comună situată la marginea jude
țului Vrancea, precum și din loca
litățile Gohor și Boghești frecven
tează liceul agroindustrial din 
Podu Turcului. Ei, ca și o seamă 
de oameni ai muncii de la S.M.A., 
de la asociația viticolă, întreprin
derea viei și vinului din Tănăsoaia 
se deplasau cu autobuzul, pentru 
că alt mijloc de transport pe a- 
ceastă rută, pină la Bacău, nu mai 
exista. Dar de la începutul aces
tui an, cursa care pleca din Te
cuci și trecea prin toate aceste lo
calități a fost suspendată. Ca ur
mare, cițiva cetățeni au adresat 
o scrisoare tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care solicitau să 
se reanalizeze măsura adoptată.

Scrisoarea a fost repartizată, 
spre soluționare, Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicații
lor, care, în răspunsul său, rela-

tează că măsura respectivă a fost 
luată în vederea raționalizării con
sumului de carburanți și utilizării 
intensive a mijloacelor de trans
port, în cadrul scurtării sau sus
pendării unor curse de autobu
ze pe trasee unde există și alte 
mijloace de transport sau la care 
se înregistrează un trafic mai re
dus de călători.

Așa cum se arăta în scrisoare 
însă, pe această rută nu există alt 
mijloc de transport și nici nu se 
pune problema unui „trafic redus 
de călători". în consecință, după 
ce au fost consultate și organele 
locale, s-a hotărît repunerea în cir
culație a curselor de autobuze pe 
traseul Tecuci — Bacău, astfel 
incit greutățile semnalate în scri
soare privind deplasarea cetățeni
lor din Tănăsoaia și celelalte 
calități au fost inlăturate.

că organele bancare au imputat ce
lor vinovați — președinte, inginer- 
șef, șefi de fermă ai C.A.P. — 
suma de 77 000 lei, reprezentînd 
contravaloarea acestor pierderi de 
vite, dar nu asta este important, ci 
faptul că, pe lîngă zahărul irosit, 
o cantitate de carne și produse 
animaliere nu au mai ajuns pe 
piață.

Dar risipa nu s-a redus Ia atît. 
Din dispoziția conducerii coopera
tivei s-au recoltat mecanizat 12 
hectare cu porumb, cu toate că 
procentul de cădere a plantelor 
era de peste 40 la sută, pierzin- 
du-se în acest fel 13 tone porumb 
boabe. Ca și cum această pagubă 
nu era suficientă, terenul respec
tiv. pe care se aflau tone de știu- 
leți, a fost închiriat unor ciobani 
particulari.

A venit însă și ziua socotelilor, 
prilejuită de ancheta făcută de co
mitetul județean de partid. Pe baza 
cercetărilor, s-a hotărît ca secreta
rul comitetului comunal de partid 
Ulmu. Nicolae Teodorescu, să fie 
sancționat cu vot de blam cu aver
tisment, președintele C.A.P., Du
mitru Ivan, destituit din funcție și 
sancționat cu vot de blam cu aver
tisment, inginerul-șef. Ilie Ber- 
ceanu. destituit din funcție, șeful 
fermei nr. 3, Ion T. Dumitru, des
tituit din funcție și sancționat pe 
linie de partid.

S-ar cuveni, poate, să ne între
băm și ce s-a întimplat cu cei de 
la forurile județene (Ialomița) care 
răspundeau la vremea respectivă 
de controlul și îndrumarea comu
nei Ulmu ? ! f

lo-

Necinstea — pedepsită potrivit

Măsuri ferme pentru apărarea
reglementărilor legale

avutului obștesc

Așa cum se cunoaște, consiliul 
de conducere al C.A.P. este răspun
zător de tot ceea ce se întîmplâ 
în cooperativă, forul care ia ma
suri in legătură cu bunul mers al 
unității între adunările generale 
ale cooperatorilor. Sint insă unele 
persoane care, potrivit funcțiilor 
pe care le dețin, iau decizii opera
tive și poartă răspunderea directă 
pentru modul în care se îndeplinesc 
hotărîrile adoptate. Este vorba des
pre președintele C.A.P., inginerul- 
șef, șefii de fermă, obligații majore 
in toate domeniile de activitate reve- 
nindu-i secretarului comitetului de 
partid comunal. La Ulmu, comună 
din județul Călărași, acești factori 
de răspundere și-au neglijat insă 
îndatoririle, au avut manifestări 
de indiferență față de avutul ob
ștesc, ceea ce a provocat daune

cooperativei. Comitetul județean 
Călărași ai P.C.R., verificind o scri
soare care relata aceste fapte, adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
precizează în răspunsul său că in 
anul 1980 a rămas nerecoltată o su
prafață de 70 
hăr, adică 
cultivat. Cită 
zadar pină a 
recoltat, cită
rămas practic fără să dea nici un 
randament, cite sute de familii ar 
fi putut să se hrănească cu zahărul 
rezultat din această cantitate de 
sfeclă care a putrezit în pămînt 1 
Nu le-a venit nici măcar ideea să fi 
scos sfecla și s-o fi dat vitelor 
cooperativei, care, în iarnă, au mu
rit, în număr deloc neînsemnat, 
din cauza subnutriției (26 de bovi
ne și 42 de ovine). Este adevărat

hectare sfeclă de za- 
jumătate din cit s-a 
cheltuială făcută in 

ajuns sfecla bună de 
risipă, cit părffint a

Mai mulți. oameni ai muncii din 
comunele Certeze, Prilog, Călinești, 
județul Satu Mare, au efectuat în 
anii trecuți diferite lucrări de în
treținere a pășunilor de pe raza 
județului Bistrița-Năsăud — lu
crări contractate de întreprinderea 
județeană de pajiști, care trebuia 
să Ie plătească remunerația cores
punzătoare. Ceea ce, dealtfel, în
treprinderea făcea, dar... banii nu 
ajungeau la cei ce munciseră, ci 
îngroșau buzunarele unui anume 
Gheorghe Ciocan, reprezentantul 
întreprinderii respective. Oamenii 
vedeau că el prosperă de Ia o lună 
la alta — nu de mult își cumpă
rase o vilă arătoasă, cu multe 
mii de metri pătrați de teren 
împrejurul ei — căpătuindu-se pe 
căi necinstite, fraudîndu-i și „vă- 
muindu-le“ retribuția cuvenită 
pentru munca prestată.

Motiv pentru care s-au adresat, 
printr-o scrisoare, conducerii parti
dului, Comitetului județean Bistri
ța-Năsăud al P.C.R., care a efec
tuat cercetările, confirmind, in

răspunsul său, că mai mulți cetă
țeni din județul Satu Mare au fost 
încadrați în anii 1979 și 1980 la cu
rățirea pășunilor în diferite comu
ne din județul Bistrița-Năsăud, 
arată că lucrarea a fost contractată 
de întreprinderea județeană de 
pajiști cu cetățenii respectivi prin 
intermediul lui Gh. Ciocan. • După 
executarea lucrărilor și efectuarea 
plății, mai mulți cetățeni au sesi
zat că nu li s-au achitat sumele 
care li se cuveneau. S-au e- 
fectuat cercetări de către organele 
de urmărire penală și s-a stabilit 
că Gh. Ciocan săvîrșise mai multe 
infracțiuni (fals, uz de fals, înșelă
ciune), însușindu-și astfel banii oa
menilor. Ca urmare, Procuratura 
județeană l-a trimis în judecată, 
iar Judecătoria Bistrița l-a con
damnat la închisoare și la acoperi
rea prejudiciului cauzat, sentința 
rămînînd definitivă.

Ca să-i taie pofta de a mai trăi 
pe spinarea altora.

Neculai ROȘCA

Echipamente pentru protecția muncii
create de beneficiarii lor

In comunicatul cu privire la recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., care a dezbătut situația in domeniul protecției 
muncii pe anul 1980, se subliniază, printre altele, că au fost luate măsuri 
de îmbunătățire a organizării producției, asigurare a asistenței tehnice in 
toate schimburile, reactualizare și completare a normelor de protecție a 
muncii. Pentru crearea unor condiții corespunzătoare de muncă, unităților 
socialiste le-au fost alocate, anul trecut, fonduri in valoare de 2 355,7 mi
lioane lei. Ansamblul măsurilor luate a asigurat o diminuare a accidente
lor de muncă și, implicit, a numărului de zile-incapacitate de muncă.

Redăm în continuare două experiențe valoroase privind crearea de 
mijloace materiale menite să ducă la eliminarea accidentelor de muncă 
sau a îmbolnăvirilor profesionale într-o serie de domenii de activitate.

„Inainte de a coborî

Rubrica realizată 
Petre POPA 
și corespondenții

de

„Scînteii
I

oprește motorul!“
— în prezent — ne spune tovarășul 

inginer Victor Toma, inspector gene
ral în Ministerul Muncii — problema 
accidentărilor la răsturnarea tractoa
relor a fost soluționată prin dotarea 
acestora cu cabine de rezistență. Mai 
apar însă accidente de altă natură, 
din care unele foarte grave. Ele se 
produc din cauza intervențiilor pe 
care mecanizatorii le fac la mașinile 
agricole in funcțiune. Este drept, Viu 
ducem lipsă de instrucțiuni, de in
terdicții și instructaje, dar in agri
cultură omul e grăbit, iar de cele mai 
multe ori, datorită dispersării pe te
ren, mai greu de controlat. Recent 
au fost găsite soluțiile tehnice și pen
tru preintimpinarea acestora. Sint so
luții tehnice foarte simple, dar de 
mare eficacitate, găsite de oameni 
strîns legați de producție, de specia
liști de la stațiunile de mașini și 
tractoare.

— Deși există obligația de a se 
opri motorul tractorului sau al com
binei autopropulsate — aflăm de la 
ing. Jean Ștefănescu, șeful compar
timentului de protecția muncii din 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare — ori de cite ori este 
nevoie de o intervenție pentru reme
dierea unor defecțiuni, această obli
gație nu este respectată, ceea ce duce 
in dese cazuri la accidente. S-au cer
cetat și încercat fără succes notabil di
ferite soluții. Inginerul Constantin Un- 
gureanu. directorul S.M.A. Cringuri 
(din județul Dîmbovița), a descoperit 
soluția, ca să zic așa, ideală : o apă
rătoare de cardan, din tablă ambu- 
tisată, de tip capsulat, care înlătură 
în totalitate posibilitatea intrării în 
contact a tractoristului cu cardanul în 
mișcare. Noul tip de apărătoare de 
cardan, alcătuită din țevi și calote 
culisante, nu are nici o piesă în miș
care — rulmenți, bucșe etc. — este 
robustă, iar la probele efectuate de 
Institutul de specialitate pentru pro
blemele de mecanizare al Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Alimen
tare, a dat satisfacție deplină. Am 
luat tipul de apărătoare „Ungureanu" 
și l-am dat spre reproiectare insti
tutului. Să nu fiu înțeles greșit. Meri
tul găsirii soluției, principiul și prima 
realizare aparțin inginerului Ungu
reanu. Reproiectarea a urmărit asi
gurarea documentației apărătoarelor 
pentru toate tipurile de cardane, une
le aspecte de finisaj și de introdu
cere în fabricație de serie și econo
misirea metalului, ceea ce a și 
dus la reducerea greutății acestor a- 
părători. Dealtfel, inginerul Ungu
reanu este și autor al altor inovații 
și invenții în domeniul mecanizării 
agricole. A mai rămas să rezolvăm 
problema opririi motorului în timpul 
intervențiilor la agregate. Oare nu se 
poate efectua această operație în mod 
automat ?

„înainte de a coborî din cabină, o- 
prește motorul" — se spune într-o

. normă de protecția muncii. Dacă-i 
așa, și-a spus inginerul Szakacs Ga
bor, directorul S.M.A. Odorheiu 
Secuiesc, trebuie făcut ceva ca atunci 
cînd coboară tractoristul, motorul să 
se oprească singur. întii a făcut o 
trapă la scara tractorului, apoi a fi
xat-o de pragul ușii cabinei. Trapa 
este conectată prin intermediul unui 
cablu cu pirghia de comandă a regu
latorului pompei de injecție. Călcind 
cu piciorul pe trapă, regulatorul este 
adus la debitul zero și nealimentat, 
motorul se oprește. Realizarea dis
pozitivului, cu materiale existente in 
cadrul fiecărui S.M.A., nu durează 
mai mult de o oră, cel mult două, și 
nu costă mai mult de 200 de lei. Un 
alt inginer, de la S.M.A. Mătăsaru, a 
simplificat și perfecționat dispoziti
vul utilizind drept cablu elastic ma
terialul recuperat de la transportoa
rele cu racleți din bateriile de găini 
ouătoare. El a completat dispozitivul 
cu un zăvor care blochează pornirea 
motorului. în felul acesta, chiar dacă 
tractoristul uită cheia de pornire in 
contact, cineva care nu cunoaște dis
pozitivul de oprire și blocare nu poa
te porni tractorul.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă in spații mici, închise — che- 
soane, vane, cazane, recipienți — 
unde se execută operații de vopsire 
sau de sudare electrică, au fost stu
diate și proiectate două sisteme de 
ventilație — unul mobil, altul stațio
nar — care, după experimentare, ur
mează să fie generalizate la toate 
locurile de muncă, similare. Pe baza 
unor lucrări ale specialiștilor aces
tui laborator, la întreprinderea de 
piese auto Sibiu s-a realizat o insta
lație pentru captarea și reținerea 
pulberilor ce se formează la opera
țiunile de rectificare a arcurilor spi
rale cu materiale abrazive. Tot în 
cadrul acestui laborator a fost reali
zat filtrul mecanic cu rame filtrante 
F-4. I.S.C.P.M., pentru desprăfuirea 
gazelor cu pulberiVrezultate din pro
cesele tehnologice industriale. Un fil
tru de acest fel funcționează cu 
foarte bune rezultate la întreprinde
rea de lianți Bîrsești. Are un randa
ment de peste 99 la sută și un con
sum de energie foarte redus. La a- 
cest filtru a fost automatizată func
ționarea sistemelor de scuturare, la 
o anumită concentrație și depunere a 
pulberilor. Aparatul care comandă 
automat scuturarea filtrelor este 
vetat ca invenție.

Laboratorul acordă asistență 
nică pentru îmbunătățirea unor 
teme de ventilație, participă la 
borarea de acte normative, la 
iectarea sistemelor de evacuare a va
porilor și gazelor nocive din hale in
dustriale, din secții de acoperiri gal
vanice, din hale in care se fac opera
ții de șlefuire și lustruire.

bre-

teh- 
sis- 
ela- 
pro-

Al. PLAIEȘU

Aplicarea acordului global- 
stimulent al recoltelor bogate
Am vizitat cooperativa agricolă 

Braniștea din județul Giurgiu acum, 
la vremea executării primei prașile 
la sfecla de zahăr și porumb. Acum, 
cind poate mai mult decit în ori
care altă perioadă a anului, este ne
voie de participarea tuturor coope
ratorilor la muncile cîmpului. Seara 
am asistat și la ședința consiliului 
de conducere pentru planificarea ac
tivității. Ședințe de rutină, ce se des
fășoară după un tipic precis. Ceva 
însă părea ca ieșit din comun. Lipsa 
măsurilor pentru mobilizarea forței 
de muncă. „Mîine încheiem răritul 
sfeclei de zahăr și continuăm prașila 
manuală la sfeclă și porumb". Cu ce 
forțe și cine-i anunță pe oameni? Am 
lăsat aceste între
bări pentru a 
doua zi.

...In zorii zilei 
am intîlnit pe 
ulițele satului 
pilcuri, pilcuri de 
oameni care se 
îndreptau spre 
cîmp. Spre locuri
le de muncă sta
bilite cu o seară 
înainte. •

— Sînt peste 450 
de oameni care 
vor lucra azi la 
cîmp, explică pre
ședintele coope
rativei.

— Cum așa, că 
numărat ?

— Nici nu-i nevoie. Atîția coopera
tori avem care lucrează în acord 
global la culturile de cîmp.

— Și cine i-a anunțat?
— Pentru astăzi, nimeni. Cu două 

zile în urmă, prin șefii de ferme și 
șefii de echipe am anunțat coope
ratorii că începem răritul sfeclei și 
prima prașilă manuală la sfeclă și 
porumb, lucrări ce trebuie executate 
in cinci zile. Nici o zi mai mult! 
Cooperatorii cunosc volumul lucrări
lor ce trebuie executate, producțiile 
ce le au de realizat și, mai ales, că 
retribuirea muncii lor este legată de 
producția obținută. Este vorba de ca
racterul 
bal ca 
tribuire 
noi am
nimic tocmai caracterul stimulator, 
care constituie funcția de 
acordului global.

Este momentul 
pisod petrecut cu 
în 1967, adunarea

de an avea pe ordinea de zi și ale
gerea unui nou consiliu de condu
cere. Pentru funcția de președinte al 
cooperativei s-au făcut trei pro
puneri. Cooperatorii l-au ales pe 
Ilie Anculescu, pe atunci brigadier 
la culturile de cîmp. „Este un om de 
cuvînt — au spus cooperatorii. Dacă 
ne cere, venim la muncă și noap
tea".

De atunci cooperativa a urmat un 
drum ascendent. Averea obștească a 
crescut de la 4 milioane lei la peste 
18 milioane in 1980, iar valoarea unei 
norme — de la 7 lei la 43 de lei. 
în același interval, producțiile la 
hectar au sporit cu peste 2 000 kg 
la griu, 5 000 kg la

Experiența și opiniile 
unui președinte 

* de cooperativă 
agricolă în care nu este 

nevoie să se facă 
„mobilizarea44 

la muncă

doar nu i-ați

stimulator al acordului glo- 
formă de organizare și re- 
a muncii în agricultură. Iar 

căutat să nu știrbim cu

bază a

un e- 
urmă.

să relatăm
14 ani în 

generală de sfîrșit

Unități turistice
în județul Tulcea, cooperația de 

consum a dat in folosință, în ulti
mii ani, unități turistice și de ali
mentație publică dintre cele mai 
atractive, care oferă posibilități de 
cazare și masă celor atrași de fru
musețile Deltei. De curind, la Mah- 
mudia, la 26 km de Tulcea spre Sf. 
Gheorghe, pe brațul Dunării, a fost 
construit hotelul „Plaur", de ca
tegoria I, care dispune de 36 locuri 
de cazare, un restaurant cu 180 de 
locuri, o braserie și un bar de zi. 
Oaspeții au posibilitatea să pescu
iască, să facă plimbări cu barca pe 
Dunăre și să viziteze ruinele ce
tății romano-bizantine din apropie
re, precum și alte puncte turistice 
din Deltă. La Măcin 
asemenea, un complex 
camere confortabile, 
braserie și terasă. Un 
de popas pentru turiști oferă Ho-

în județul Tulcea
telul „Albatros" din localitatea Ju
rilovca. El cuprinde un restaurant 
cu terasă, o cofetărie cu laborator 
propriu și cîteva camere cu cîte 
două paturi. Popasurile „Portița" 
— Jurilovca — la confluența lacu
lui Razelm cu Marea Neagră, „Pe
licanul" — Murighiol — pe brațul 
Sf. Gheorghe. „Doi iepurași", la 
circa 3 km de Babadag. „Cerbul 

localitatea 
„Căprioa- 

Horia, pe 
— Tulcea, 
„Baia", pe

se află, de 
hotelier cu 
restaurant, 

agreabil loc

Lopătai'", la 4 km de 
Topologu spre Hirșova, 
ra“, lingă localitatea 
drumul național Măcin 
km 43, precum și hanul 
șoseaua Tulcea — Constanța, km 
64. sint. de asemenea, la dispoziția 
turiștilor care doresc să-și petreacă 
vacanța pe meleagurile județului 
Tulcea.

în fotografie : hotelul „Albatros" 
din Jurilovca al cooperației de 
consum.

porumb și 30 tone 
la sfecla de zahăr. 
Toate acestea au 
fost posibile prin 
participarea tot 
mai bună a coope
ratorilor la mun
că. Numărul celor 
ce lucrează per
manent în coope
rativă a crescut 
de la 350 de oa
meni în 1967 la 
peste 500. Și, fapc 
semnificativ, în 
1980 nu a existat 
cooperator care 
să nu-și realizeze 
minimul de nor
me stabilit de a- 
dunarea generală.

— Tovarășe Anculescu, ce înseam
nă, de fapt, a fi „om de cuvînt", așa 
cum v-au caracterizat cooperatorii 
acum 14 ani, cind v-au ales la cîrma 
cooperativei?

— Atunci, ca și acum, aceste cuvin
te au aceeași semnificație. Ca briga
dier și, apoi, ca președinte al coope
rativei agricole, împreună cu con
siliul de conducere am căutat întot
deauna să respectăm hotărîrile adu
nărilor generale privind retribuirea 
muncii. Cooperatorii au înțeles că, 
dacă vrem rezultate bune in pro
ducție, trebuie executate toate lu
crările din tehnologia fiecărei culturi 
și că aceasta presupune participarea 
tuturor la muncă. în același timp, 
respectarea retribuției stabilite de
termină — și trebuie să înțelegem te
meinic acest lucru dacă vrem rezul
tate bune în agricultură — partici
parea tuturor la muncă.

Iată de ce orice diminuare a fon
dului de retribuire, în condițiile rea
lizării producțiilor planificate, este 
de natură să anuleze caracterul sti
mulator al acordului global, cu toate 
consecințele ce decurg de aici. Toc
mai de aceea consider greșită practi
ca — și la noi, din fel de fel de 
motive, se întîlnește 
agricole — de a nu 
tărîrile adunărilor 
vrea să fiu înțeles 
nerealizării producției planificate, fi
resc pă retribuția cooperatorilor va 
scădea corespunzător. Iată. însă că 
și .în unități care-și realizează• .pro
ducția planificată, bunăoară la po
rumb, în proporție de 95—100 la sută, 
se ajunge la situația nerespectării ta
rifelor stabilite pe tona de produs. 
Și aceasta deoarece, pentru nereali- 
zările din unele unități, se solicită 
suplimentări la fondul de stat de la 
unitățile care obțin producțiile plani
ficate sau mai mari. Se ajunge astfel 
la un fel de egalizare a retribuirii 
muncii în produse, care nu este de 
natură să ajute nici unitățile ce nu-și 
realizează producțiile planificate și 
nici să stimuleze cooperatorii din 
unitățile unde prin mai multă muncă 
se obțin recolte mari.

într-o asemenea situație am fost și 
noi anul trecut. La porumb, față de 
ultima balanță întocmită la direcția 
agricolă, cooperativa noastră a livrat 
431 tone în plus la fondul de stat. 
Totuși, fondul de retribuire nu a 
fost afectat cu nimic. Și aceasta de
oarece, pe 40 hectare cu 
cultura a doua, după i 
boabe, executîndu-se la 
calitate toate lucrările, 
cîte 4 500 kg boabe la 
felul acesta, hotărîrile adunării gene
rale au rămas literă de lege.

Și rezultatul acestui mod de a pro
ceda îl vedeți acum. Avem o parti
cipare exemplară a oamenilor la 
muncile cîmpului. Și asta din convin
gerea că retribuirea lor va fi cu atît 
mai bună cu cit rezultatele în pro
ducție vor fi mai mari, 
putem face agricultură: 
hotărîrile ,pe care le iau 
rii, respectînd legile țării.

în multe unități 
se respecta ho- 
generale. Nu aș 
greșit. In cazul

i porumb in 
orz pentru 
timp și de 
am obținut 
hectar. în

Numai așa 
respectînd 
cooperato-

Aurel PAPADIUC

— Ne-a preocupat îndeosebi capta
rea noxelor chiar la locul unde se 
produc ele — ne spune dr. ing. Vic
tor Voicu. șeful Laboratorului de 
ventilație industrială și combaterea 
noxelor de la Institutul de studii și 
cercetări științifice pentru protecția 
muncii — pentru a preveni inhalarea 
lor, îmbolnăvirile profesionale și ac
cidentele.

în acest scop, au fost realizate nu
meroase tipuri de filtre. Unele sint 
pentru filtrarea aerului atmosferic, 
în zonele industriale, care se intro
duce în hale. Sînt așa-numitele „fil
tre absolute", care au fost experi
mentate la prizele de aer ale unor 
mari întreprinderi, printre care și la 
„Tractorul" din Brașov. Acolo, ele au 
fost asimilate și se produc pentru 
nevoile proprii. Filtrele asimilate au 
o durată de exploatare mai mare, 
sînt mai ieftine și mai bune decit 
cele de import.

Pentru captarea și reținerea pulbe
rilor nocive emanate de unele ma
șini, în cadrul laboratorului s-a stu
diat și a fost omologat un filtru de 
capacitate mică pentru purificarea 
aerului viciat cu pulberi de la mași
nile de polizat și tăiat cu discuri 
abrazive. Se scontează ca efect im
portant și o reducere a consumurilor 
energetice, datorită faptului că aerul 
viciat cald din hale nu va fi evacuat 
in exterior, ci va fi redat purificat în 
hala de lucru.

Au fost realizate, omologate și bre
vetate așa-numitele „filtre mecanice 
cu suflare inversă" pentru despră- 
fuirea aerului în industria cimentu
lui. Ele se fabrică în serie la în
treprinderea metalurgică din Bis
trița-Năsăud, și odată cu instalațiile 
tehnologice de bază se exportă și în 
străinătate.

In căutarea „Colțului noutăților"
A existat 

bicei în 
comerțului 
acela de a avea cîte 
un „Colț al noutăți
lor", în care ultimele 
creații ale producăto
rilor să-și găsească un 
loc special, distinct și 
bine marcat, de pre
zentare. Dar iată că, 
pe nesimțite, acest 
„colț" de mare atrac- 
tivitate a dispărut și, 
odată cu el, în bună 
măsură, și interesul 
de a se pune în aten
ția publicului cumpă
rător o marfă de se

un bun o- 
magazinele 
de stat —

zon. un produs într-o 
croială nouă sau în 
paleta coloristică la 
modă. în unele maga
zine de confecții sau 
raioane de tricotaje 
mărfurile noi sint 
oferite de-avalma cu 
cele vechi, iar în al
tele — atit din Bucu
rești, cit și din țară — 
— chiar amestecate 
cu cele care... se sol
dează.

Atît pentru perioa
da de vară, cît și pen
tru anotimpul rece 
comerțul a contractat 
cantități importante de

îmbrăcăminte și încăl
țăminte în sortimente 
diversificate, din ma
teriale și în croieli 
tnoi, de calități și pre
țuri diferite. Ni se 
pare firesc ca, odată 
cu locul cuvenit în vi
trine și rafturi, aceste 
articole să se bucure 
de o prezentare cores
punzătoare și la „Col
țul noutăților", care 
are — sau, mai bine 
zis, ar trebui să aibă 
— un rol important în 
informarea și orien
tarea clienților. (Maria 
Baboian).

jorătoare 
descrisă 
scrisoare, 
vestea Meșterului Ma- 
nole, 
pină 
ge și 
zi la 
sint aruncate la întim- 
plare bunuri de valoa
re : lemnărie, materia
le pentru instalațiile 
electrice și de încălzi
re, diferite materiale 
de construcții.

De la conducerea 
Școlii generale nr. 98 
— într-un fel benefi-

In două minute despre... „ultima minută"
Cititorul nostru Pan- 

telimon
București (Aleea Do- 
rohoi nr.
Sud, sectorul 4) ne-a 
sesizat, printr-o scri
soare, despre starea în 
care se află grădinița 
ce se construiește in 
vecinătatea Școlii ge
nerale nr. 98 din ace
lași cartier. „începută 
cu patru ani in urmă, 
clădirea a fost înălțată

Jitariu, din

2, Berceni-

pină la acoperiș, i s-au 
montat ferestrele și 
ușile, instalațiile 
apă și încălzire ; 
toamna lui 1980 
a fost lăsată in pără
sire, devenind un fel 
de poligon de... tir al 
copiilor cartierului. Nu 
știu cine este de vină 
— conchide semnata
rul scrisorii — dar 
consider o totală lipsă 
de răspundere și simț

de 
din 

insă

gospodăresc să fie lă
sate să se irosească a- 
tîtea fonduri materiale 
și atita muncă investi
te in această construc
ție".

Ne convingem, la fa
ta locului, de justețea 
sesizării, confirmată și 
de alți cetățeni ai car
tierului cu care stăm 
de vorbă. La șantierul 
cu pricina, situația 
este chiar mai îngri-

decît cea 
în amintita 
Ca in po-

ce s-a construit 
acum se distru- 
risipește de la o 
alta ; pe șantier

ciara construcției, de
oarece viitoarea grădi
niță iși va desfășura 
activitatea în colabo
rare cu această școa
lă — aflăm că vinovat 
pentru această stare 
de lucruri este ICMPB 
care și-a luat repetate 
angajamente că va 
termina construcția. 
„Ultim.a minută (sem
nată de directorul ad
junct Vlăsceanu, de la 
Centrala de construc
ții București) mențio
nează drept termen de 
încheiere a lucrărilor

30 iunie a.c. — ne 
spune prof. Elena Da
mian, director adjunct 
la Școala generală nr. 
98. Să sperăm că se 
vor ține de cuvînt".

Greu de crezut, dacă 
se are în vedere „rit
mul" de lucru. în ziua 
cind am fost acolo — 
18 mai — pe șantier 
nu era nimeni. Poate 
că totuși, în zilele ur
mătoare, constructorii 
vor începe să... se gră
bească. (Florica Dinu- 
lescu).

Nerentabilul... rentează ?
în inima Capitalei, 

pe bulevardul Repu
blicii, există o unita
te de alimentație pu
blică nerentabilă. Nu
mele ei ? „Bar de zi", 
afiliat hotelului „Mo
dem".

Nerentabilitatea a- 
cestei unități are o po
veste cam ciudată. 
Aici sînt încadrați doi 
barmani. Unul, Vasile 
Bota. își face planul și 
îl depășește. Celălalt, 
adică... cealaltă, 
xandrina Grofu, 
duce... pagubă.

Ale- 
pro- 

(în

anul 1980, primul a re
alizat o desfacere de 
782 000 lei ; cel de-al 
doilea 
în numai patru 
din acest 
rența între 
Ia desfacere 
70 000 lei).

Ai putea 
respectiva 
este afectată, 
țumită chiar, de faptul 
că nu-și realizează 
planul, că produce pa
gubă unității. Cînd 
colo, ce aflăm ? în 
văzul tuturor — nil și

de 557 000 lei; 
luni 

an — dife- 
realizările 
este de...

crede că 
lucrătoare 

nemul-

al organelor de control 
— ea și-a angajat o 
femeie de serviciu 
personală (pe nume 
Maria Petrescu). Pe 
care o plătește, firește, 
din veniturile tot per
sonale. Cum se explică 
acest mister : și cu 
planul nefăcut, și cu 
angajată personală? Să 
fie rentabilă pină și... 
nerentabilitatea pen
tru respectiva lucră
toare ? Dar pentru în
treprindere ? (P. Con
stantin).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
în unități ale industriei constructoare de mașini din Capitală

(Urmare din pag. I)

cerinței asigurării unui iluminat na
tural corespunzător. Luindu-și rămas 
bun de la secretarul general al parti
dului, gazdele au mulțumit pentru 
vizita cu care le-a onorat și s-au 
angajat să nu precupețească nici un 
efort pentru transpunerea în viață a 
sarcinilor trasate, pentru a face din 
întreprinderea lor o unitate modernă, 
reprezentativă pentru industria noas
tră constructoare de mașini.

în continuare s-a vizitat între
prinderea „23 August", unde’ 
ca de fiecare dată, muncitorii acestei 
mari unități industriale l-au întîmpi- 
nat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu nețărmurită dragoste, cu profundă 
bucurie. Mii de muncitori au ținut 
să ureze secretarului general al 
partidului bun venit. Ei scandau cu 
entuziasm „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!", dind astfel 
expresie simțămintelor lor de înaltă 
prețuire față de conducătorul iubit 
al partidului și statului, față de 
neobosita sa activitate pusă în slujba 
înfloririi continue a României so
cialiste. ridicării continue a nivelului 
material și spiritual al poporului.

Noul dialog al secretarului general 
al partidului cu constructorii de ma
șini de la „23 August" a fost axat 
îndeosebi pe modul cum se înfăp
tuiesc măsurile cuprinse în Hotărîrea- 
program adoptată de adunarea ge
nerală a oamenilor muncii din acest 
an. desfășurată în prezența tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Prin intermediul unor grafice și 
panouri. directorul unității, ing. 
Marin Nedelcu, a informat pe secre
tarul general al partidului că, pe 
linia înfăptuirii obiectivelor de dez
voltare a intreprinderii, toate sarci
nile prevăzute pe primele cinci luni 
ale anului au fost realizate. Sint în 
curs de desfășurare și alte acțiuni 
pentru o mai bună organizare a pro
ducției, a liniilor de fabricație, pen
tru mecanizarea și automatizarea 
proceselor de producție. Au fost în
deplinite și sarcinile la export, pre
cum și programul de asimilări de noi 
produse prevăzute pentru aceeași pe
rioadă. Sint evidențiate citeva pro
duse noi intrate anul acesta in fa
bricație, între care axele cardanice, 
locomotivele diesel electrice de 1 100 
CP cu motor ușor și alimentator, 
grupul electrogen de 245 kVA, presa 
de 45 țoii pentru anvelope.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat aceste rezultate, considerîn- 
du-le un bun inceput pe linia per
fecționării continue a activității in
treprinderii. în același timp, a cerut 
conducerii uzinei să acționeze cu fer
mitate pentru realizarea intr-un ritm 
mai susținut a prevederilor din Ho- 
târîrea-program adoptată de aduna
rea generală a oamenilor muncii, 
astfel incit să se asigure îndeplinirea 
integrală a sarcinilor la producția fi
zică prevăzute in planul pe anul 1981 
— condiție esențială pentru bunul 
mers al intregii activități de produc
ție și economice.

In fabrica de motoare au fost pre
zentate liniile de fabricație princi
pale pentru arbori cotiți, cartere, 
bucșe de cilindri, montaj, bancurile 
de probe, evidențiindu-se cu acest 
prilej modernizările aduse liniilor 
tehnologice mai vechi, unde se reali
zează acum motoare ușoare cu per
formanțe sporite.

Secretarul general al partidului a 
urmărit cu atenție funcționarea liniei 
de montaj a motoarelor din noua 
familie pentru autobasculantele grele 
de 50 și 100 tone, fiind informat cu 
privire la măsurile întreprinse pen
tru modernizarea acestora, care au 
permis dublarea fiabilității produse
lor. Secretarul general al partidului 
a indicat. în scopul sporirii ritmului 
de montaj, mecanizarea operațiunilor 
de asamblare a motoarelor, prin in
troducerea sistemelor și dispozitive
lor corespunzătoare și generalizarea 
unor tehnologii rapide de mare efi
ciență.

Intre produsele noi prezentate cu 
acest prilej, de o atenție aparte s-a 
bucurat motorul cu alezaj de 165 mm, 
realizat de întreprinderea „23 Au
gust" in colaborare cu Institutul na
țional de motoare termice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. apre
ciind rezultatele obținute în moder
nizarea tehnologiilor. înnoirea pro
ducției și lărgirea continuă a gamei 
de motoare, a indicat conducerii 
uzinei și ministerului de resort con
tinuarea experienței acumulate în 
această direcție, integrarea pe fiecare 
fabrică din marea întreprindere 
bucureșteană a unor colective pro
prii de cercetare și proiectare con
structivă și tehnologică, astfel incit 
să se asigure realizarea prin forțe 
proprii a utilajelor și dispozitivelor 
necesare procesului de fabricație.

Se parcurge, in continuare, fluxul 
de fabricație al locomotivei diesel 
hidraulice de 2 400 CP, creație re
centă a unității.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost informat cu privire la măsuri
le luate, potrivit indicațiilor date, 
pentru cteșterea ritmului de fabri
cație, pentru tipizarea produselor a- 
tit la locomotive, cit și pe repere și 
subansamble. pentru modernizarea u- 
nor echipamente mecanice și elec
trice din componența acestor mașini 
de mare complexitate.

Tot aici au fost prezentate secre
tarului general al partidului proto
tipurile axelor cardanice de 7.5 și 8 
țoii, realizate pentru prima dată in 
țara noastră, care se vor folosi la 
instalațiile de foraj pentru mari 
adincimi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
sistat din nou asupra aspectelor le
gate de îmbunătățirea calității pro
duselor. reducerea consumurilor de 
materiale, Îndeosebi de metal, ce- 
rind extinderea mai rapidă a teh
nologiilor noi, moderne, realizarea 
prin efort propriu a unor mașini-u- 
nelte și dispozitive, de standuri de 
probe.

S-a vizitat în continuare turnăto
ria de neferoase, care în ultimii ani 
și-a dublat producția potrivit nece
sităților întreprinderii. Și această 
secție, ca dealtfel toate sectoarele de 
prelucrare la cald ale întreprinderii, 
la indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a fost modernizată, as
tăzi făcînd o bună impresie între
gul flux tehnologic și condițiile din 
ce in ce mai bune de muncă.

în cadrul unei expoziții organiza
te in hala de producție au fost pre
zentate secretarului general al parti
dului rezultatele obținute în turnarea 
unor repere pentru mașini din fon
tă in locul aluminiului. în primele 
cinci luni ale anului s-a realizat o 
economie de 185 tone de aluminiu, 
iar pină la sfirșitul anului economia 
se va ridica la 380 tone.

Gazdele au arătat că în extinderea 
tehnologiilor noi, moderne, colabo
rează cu bune rezultate cu cadre di-

La întreprinderea „Automecanica” se raportează realizarea primului motor diesel de 360 C.P. Dialog concret despre calitate într-una din secțiile întreprinderii „23 August

dactice din învățămîntul superior. 
Profesorul universitar Iulian O- 
prescu de la facultatea de metalur
gie a Politehnicii bucureștene a pre
zentat secretarului general al parti
dului linia de turnare automată in 
cochile a pieselor din familia co
lectorului de motor, realizată in co
laborare cu specialiștii și muncitorii 
uzinei. Aflată in prezent în probe 
tehnologice, pe această linie se vor 
turna, intre altele, reperele pentru 
noile motoare ce urmează să se fa
brice la „23 August".

în continuare, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost prezentată de 
către prof. univ. Laurențiu Sofroni 
de la aceeași facultate o altă reali
zare tehnică importantă, rod al co
laborării specialiștilor din construc
ția de mașini și cadrelor didactice de 
la Institutul politehnic — instalația 
de formare în vid, procedeu de mare 
complexitate, folosit pentru prima 
dată în țara noastră, care asigură o 
productivitate mare și condiții de 
muncă dintre cele mai bune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat aceste realizări, precum și 
roadele colaborării dintre specialiștii 
din construcția de mașini și cei de Ia 
Institutul politehnic și a adresat fe
licitări celor care au realizat noile 
linii automate de turnare. Totodată, 
secretarul general al partidului a 
cerut să se lărgească această cola
borare, să se acționeze in continua
re pentru punerea la punct și a altor 
tehnologii moderne, precum și pen
tru a' se asigura condiții țot mai 
bune de muncă celor care lucrează 
in aceste sectoare calde de mare im
portanță.

Secretarul general al partidului a 
cerut ministerului de resort, cadre
lor de conducere ale intreprinderii 
să acționeze cu perseverentă pentru 
creșterea gradului de mecanizare și 
automatizare a producției in marea 
uzină bucureșteană, pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a organizării 
producției și a muncii, astfel incit „23 
August" să devină o unitate model 
a industriei noastre, capabilă să rea
lizeze produse de mare complexitate 
și tehnicitate.

Conducerea intreprinderii a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu calde 
mulțumiri pentru această nouă vi
zită, pentru indicațiile primite, an- 
gajîndu-se să acționeze, cu toată 
hotărirea, in spiritul orientărilor 
date, pentru a realiza integral sar
cinile ce revin intreprinderii în acest 
an și pe Întregul cincinal.

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului continuă la jp_ 

trepiinderea de mașini-u- 
nelte și agregate București. 
Și aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost intimpinat cu deosebită dra
goste și căldură, cu nespusă bucu
rie de harnicul colectiv al întreprin
derii, puternic angajat in munca 
pentru îndeplinirea cu succes a sar
cinilor calitativ superioare înscrise in 
planul pe acest an.

Mari panouri așezate Ia intrarea 
în întreprindere ilustrează modul 
cum au fost indeplinite indicațiile 
date de secretarul general ști parti
dului. măsurile luate in acest sens 
avind o influență pozitivă asupra in
tregii activități din întreprindere. 
Astfel, ponderea mașinilor-unelte 
grele in totalul producției reprezen
ta la sfirșitul anului trecut peste 33 
la sută. De asemenea, inlăptuind sar
cina trasată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. colectivul acestei unități a 
reușit să ridice la 65 la sută gradul 
de tipizare in fabricația unicatelor și 
să realizeze, in construcția sudată, 36 
la sută din producția pieselor gre
le, reducind, pe această cale, con
sumul de metal cu 20 la sută.

Directorul întreprinderii, ing. Vir
gil iu Stere, a subliniat că producția 
anului 1965 se realizează astăzi în 14 
zile, urmind ca in 1985 nivelul ei să 
fie de 27 de ori mai mare decit cel 
atins în urmă cu 16 ani. Cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție-marfă 
se reduc in acest an cu 406.9 lei față 
de 1975. In ce privește importurile 
pentru producția de mașini-unelte și 
agregate, acestea au scăzut, de la 
23,2 la sută cit reprezentau în 1965, 
la 2 la sută în 1981. in timp ce ex
portul intreprinderii a sporit, in 
aceeași perioadă, de la 17,8 la sută 
la 33.3 la sută.

în continuare, directorul general al 
Centralei industriale de mașini-unel
te, mecanică fină și scule, ing. Teo
dor Gorceag, a prezentat secretarului 
general al partidului o serie de pro
duse de inaltă tehnicitate și produc
tivitate. printre care un centru de 
prelucrare, agregat care realizează 
operații de găurire. filetare, strun- 
jire. precum și prima mașină de gău
rit in coordonate, produsă in între
prindere.

în hala de mașini de rectificat, a 

atras atenția mașina de prelucrat și 
filetat mufe pentru industria petro
lieră. Gazdele au informat că astfel 
de agregate complexe, care lucrează 
in ciclu automat, realizind 60 de 
mufe pe oră, au fost realizate pină 
acum in puține locuri pe plan mon
dial. Aflată in probe, mașina, cea 
de-a 'doua produsă de colectivul de 
la I.M.U.A. București, va fi expedia
tă în curînd întreprinderii de țevi 
din Roman.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut cuvinte de apreciere la adresa 
celor ce au realizat aceste agregate 
de inaltă tehnicitate, care scot în evi
dență capacitatea de creativitate a 
colectivului, preocuparea sa stărui
toare îndreptată in direcția moder
nizării produselor, a ridicării nive
lului tehnic al industriei noastre 
constructoare de mașini.

S-a vizitat in continuare hala de 
agregate și mașini speciale. Și aici, 
muncitorii, inginerii, tehnicienii au 
raportat cu mindrie tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre succesele 
lor, intre care se numără mașina de 
cojit bară, realizată pentru unitățile 
industriei metalurgice, agregatul 
pentru prelucrarea volantului, agre
gatul necesar prelucrării capului de 
pompă pentru frînă, mașina de gău
rit și filetat bare de torsiune și alte 
mașini complexe destinate întreprin
derii Oltcit. căreia i-au și fost expe
diate primele asemenea agregate.

In incheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat calde 
felicitări colectivului acestei tinere 
intreprinderi, pentru realizările ob
ținute, pentru bogata experiență 
acumulată in decursul celor două 
decenii de existență. Secretarul ge
neral al partidului a recomandat in 
același timp ca, in continuare, colec
tivul întreprinderii de mașini-unelte 
și agregate București să-și indrepte 
atenția cu precădere asupra sporirii 
producției mașinilor speciale și a ma
șinilor de precizie.

Ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, cadrele de conducere ale 
unității iși exprimă recunoștința 
pentru acest nou prilej de a se 
întîlni cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și se angajează în fața 
secretarului general al partidului să 
muncească cu dăruire pentru trans
punerea in viață a sarcinilor sta
bilite.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a continuat pe 
marea platformă a electronicii româ
nești de la Pipera.

Prima unitate vizitată a constituit-o 
cunoscuta întreprindere „Elec
tronica" Dialogul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu conducerea mi
nisterului de resort, a centralei in
dustriale și institutului de cercetare 
de profil, cu specialiștii întreprinderii 
a fost axat pe stabilirea celor mai 
eficiente măsuri și soluții menite să 
asigure ridicarea in continuare a ni
velului calitativ, diversificarea și spo
rirea producției de televizoare si 
radioreceptoare românești, îndeplini
rea exemplară a planului pe acest 
an și pe întregul cincinal atît la ex
port, cit și pentru fondul pieței.

Secretarului general al partidului 
i-au fost înfățișate de către direc
torul întreprinderii, ing. Agenor 
Scărlătescu, aspecte privind modul in 
care comuniștii, intregul colectiv al 
unității au acționat pentru înfăptui
rea indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul prece
dentei sale vizite in unitate, în anul 
1976. eficiența transpunerii lor în 
practică. Astfel, prin reorganiza- - 
rea unor linii de fabricație și mon
taj, capacitatea de producție la tele
vizoare a sporit, pe aceleași spații, 
cu circa 60 la sută, iar prin asimi
larea prin concepție proprie a unei 
noi familii de televizoare — to
tal tranzistorizate, cu circuite in
tegrate — s-a obținut reducerea 
consumurilor de materiale cu 10 
la sută, a energiei electrice cu 
30 la sută și a importurilor cu 40 la 
sută. Au fost prezentate, în cadrul 
unei expoziții, cele mai noi tipuri 
de televizoare, staționare și portabi
le. cu diagonale de diferite dimen
siuni, destinate pieței interne și be
neficiarilor de peste hotare, progra
mul de realizare al televizoarelor co
lor și de aparatură de electronică 
industrială.

Panouri și grafice ilustrează di
namica producției în actualul cinci
nal. a exportului, precum și măsu
rile organizatorice și tehnologice gin- 
dite în scopul ridicării fiabilității te
levizoarelor, creșterii ponderii expor
tului, in condițiile unei eficiente e- 
conomice sporite. Numeroase măsuri 
vizează ridicarea nivelului calitativ al 
fabricației aparatelor destinate pie
ței interne, prin generalizarea pro
cedeelor și tehnologiilor aplicate la 
producția pentru export.

Secretarul general al partidului a 
fost invitat de gazde să viziteze une
le din cele mai reprezentative sec
toare ale unității. In secția de mon
taj, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urmărit cu atenție modul in care se 
asamblează televizoarele, tehnologii
le folosite. Au fost apreciate insta
lațiile automatizate realizate cu for
țe proprii, care, concomitent cu o 
productivitate ridicată, contribuie și 
la sporirea calității lucrărilor, pre
cum și îmbunătățirile tehnologice de 
reglare a aparatelor.

în același timp, secretarul general 
al partidului a cerut specialiștilor 
să-și mobilizeze eforturile asupra îm
bunătățirii in continuare a calității 
televizoarelor. In acest context, to
varășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
să se studieze punct cu punct, fază 
cu fază, fiecare operație în parte, în 
scopul înlăturării tuturor defectelor 
de fabricație și montaj, astfel incit 
pe poarta fabricii să iasă numai pro
duse de cea mai bună calitate, com
parabile cu receptoarele’ similare 
realizate în alte țări. Ținînd seama , 
de experiența acumulată de acest 
colectiv, secretarul general al parti
dului a arătat că se impune ca 
intregul proces de fabricație să se 
desfășoare sub grija pentru o cit mai 
inaltă calitate și eficiență.

Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat specialiștilor să 
studieze toate soluțiile, să-și concen
treze energiile pentru realizarea unui 
tip de televizor color de cea mai bună 
calitate.

Cadrele de conducere prezente au 
așigurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in numele colectivului de 
oameni ai muncii din întreprindere,/ 
că vor depune toate eforturile pentru 
folosirea cit mai judicioasă a bazei 
tehnice din dotare, acordînd maximă 
atenție calității produselor, execuției 
lor ireproșabile.

întreprinderea de cine
scoape Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a aflat pentru a cincea 
oară in mijlocul acestui colectiv, 
întîlnirile de lucru ale secretarului 
general al partidului cu muncitorii și 
specialiștii de aici reprezentind de 
fiecare dată momente de însemnătate 
hotăritoare in viața intreprinderii. 
Dezvoltarea acestei unități a indus
triei electronice românești este legată 
— asemenea atîtor obiective eco
nomice ale patriei — de numele și 
activitatea conducătorului partidului 
și statului nostru, ea cunoscînd o 
extindere și modernizare continuă, pe 
baza indicațiilor date. în mod sem
nificativ este expus astăzi, alături de 
noile grupuri de produse, cel dinții 
cinescop fabricat in întreprindere, in 
1970, pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a pus atunci semnătura, 
cu prilejul vizitei efectuate în uni
tate. De atunci, întreprinderea a li
vrat peste 5 milioane de tuburi.

Nu insă atit creșterea cantitativă a 
fost principala caracteristică a dez
voltării producției, ci mai ales mu
tațiile calitative intervenite in struc
tura ei. Referindu-se la acest aspect, 
directorul intreprinderii, Gheorghe 
Șenbănescu, a arătat că, potrivit 
orientărilor date de secretarul general 
al partidului, în ultimii ani s-a pus 
un accent deosebit pe folosirea mai 
judicioasă a potențialului tehnico- 
productiv existent, a capacității de 
creație a colectivului, pe moder
nizarea și diversificarea produc
ției, pe adoptarea unor soluții con
structive superioare, ceea ce a fă
cut ca produsele unității să satis
facă in mai mare măsură cerințele 
beneficiarilor interni și externi. Tot
odată, s-a subliniat că bătălia pentru 
o inaltă calitate și eficiență, pentru 
lărgirea gamei sortimentale va con
tinua cu și mai multă intensitate in 
1981. în actualul cincinal întreprin
derea propunîndu-și să valorifice, în 
acest scop, bogata experiență acumu
lată, puternica dotare tehnică și buna 
calificare a oamenilor. Au fost rele
vate, in acest sens, programele sta
bilite privind reducerea, la strictul 
necesar, a consumurilor de materii 
prime, materiale și energetice, per
fecționarea proceselor tehnologice, 
asimilarea unor noi produse, dimi
nuarea simțitoare a importurilor, rea
lizarea, prin autodotare, a unor 
mașini și utilaje.

Apreciind rezultatele obținute de 
colectivul intreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a precizat că, în 
perioada 1981—1985, în fața colectivu
lui stau sarcini de mare răspundere 
pentru înfăptuirea cărora nu va tre
bui precupețit nici un efort : extin
derea capacităților de fabricație ; spo
rirea considerabilă a producției ; 
asigurarea cinescoapelor necesare 
aparatelor portabile și televizoarelor 
color, ridicarea întregii activități la

La I.P.R S. Băneasa : secretarul general al partidului dă indicații pentru o înnoire ritmică, mai rapidă a producției

un nivel calitativ superior. Avind în 
vedere acest lucru, s-a cerut să se 
acționeze cu fermitate și răspundere 
pentru realizarea integrală a produc
ției de cinescoape prevăzute in ac
tualul cincinal. Secretarul general al 
partidului a indicat, de asemenea, să 
fie luate toate măsurile in vederea 
introducerii în fabricație a tuburilor 
pentru aparatele portabile, pentru 
televizoarele color și a recomandat 
să fie organizat un centru de cerce
tare și proiectare,'care să rezolve 
problemele complexe pe care le 
ridică producția de cinescoape.

Oamenii muncii din întreprindere 
s-au angajat să-și consacre toate 
eforturile înfăptuirii exemplare a in
dicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. indeplinirii, in cele mai 
bune condiții, a sarcinilor ce le re
vin in acest an, in intregul cincinal.

în dialogul de lucru care a avut loc 
la întreprinderea de piese 
radio și semiconductor! Bă
neasa care furnizează materiile 
prime pentru întreaga industrie elec
tronică și electrotehnică din țară, to
varășul Nicolae Ceaușescu a exami
nat, împreună cu reprezentanții mi
nisterului și centralei de resort, cu 
conducerea și specialiștii unității, 
realizările de pina acum obținute de 
colectivul bucureștean, precum și 
programul dezvoltării industriei de 
componente electronice în cincina
lul 1981—1985, în condițiile unei înalte 
eficiente, pe baza asigurării bazei 
materiale din țară și a valorificării 
superioare a materiilor pure și extra- 
pure folosite în fabricația produselor 
respective. ■

Directorul întreprinderii, ing. An
ton Vătășescu, a înfățișat principalii 
indicatori de producție, subliniind că, 
in prezent, aici se realizează șapte 
familii de componente electronice, in- 
sumind peste 6 900 de produse indi
viduale destinate aparaturilor indus
triale și profesionale, precum și‘•pen
tru aparatura radio și TV care 
se produc in țara noastră. Aceste 
elemente cuprind circuite integrate 
logice și liniare, tranzistori pe bază 
de siliciu, diode și tiristoare de mică, 
medie și mare putere, avind un inalt 
nivel tehnic și o mare complexitate, 
ceea ce le face competitive cu pie
sele create de alte țări cu industrii 
similare dezvoltate. Pentru a reda 
nivelul de precizie și finețe atins in 
această unitate s-a evidențiat că o 
serie de circuite integrate sau semi
conductoare solicită efectuarea pe 
suprafețe extrem de mici — de nu
mai 0,8 microni — a 100—150 puncte 
de sudură, ceea ce presupune o do
tare tehnică de vîrf, precum și o 
pregătire profesională ireproșabilă a 
tuturor celor care lucrează în între
prindere. Acest lucru a putut fi con
statat pe parcursul vizitării unor sec
ții de fabricație, unde dotarea tehnică, 
cele peste 50 de linii de fabricație, u- 
tilizind circa 900 de tehnologii ultra
moderne, constituie tot atîtea măr

turii ale preocupării conducerii de 
partid și de stat în direcția creării 
unor industrii de virf de mare ran
dament și eficiență. Dealtfel, aceas
tă dotare superioară, îmbinată cu 
valorificarea corespunzătoare a gîn- 
dirii tehnice a colectivului, a per
mis o înnoire permanentă a fabri
cației, produsele noi și modernizate 
reprezentind la finele cincinalului 
trecut 85 la sută din totalul produc
ției. In paralel, industria de piese 
radio și semiconductori a cunoscut 
un ritm anual de dezvoltare de 20 
la sută, răspunzind astfel. într-o 
măsură importantă, cerințelor de ast
fel de componente electrice și elec
tronice în industria noastră con
structoare de mașini, în metalurgie, 
chimie.

In legătură cu programul dezvol
tării fabricației acestor componente 
în actualul cincinal, secretarul gene
ral al partidului a indicat să se ac
ționeze pentru asimilarea în produc
ție de circuite integrate și compo
nente electronice care să asigure ob
ținerea unor economii cit mai sub
stanțiale de energie electrică la be
neficiari. în acest scop, s-a indicat 
o înnoire ritmică a producției, in 
special pe baza miniaturizării com
ponentelor, care poate asigura o re
ducere importantă a consumurilor de 
materii prime, concomitent cu creș- 
tereă productivității muncii, a per
formanțelor tehnice și a fiabilității 
produselor.

Secretarul general al partidului a 
cerut, totodată, specialiștilor să se 
preocupe in continuare de reducerea 
consumurilor specifice, in special de 
metale prețioase, și de valorificarea 
superioară a materiilor prime indi
gene și de import. In acest context, 
conducerea întreprinderii a, înfățișat 
un program care prevede inlocuirea 
unor procese tehnologice prin proce
dee mai moderne ce vor asigura e- 
conomisirea a importante cantități de 
metale prețioase, precum și îmbună
tățirea unor tehnologii ce vor con
duce la valorificarea superioară a a- 
luminiului și a unor materii chimice, 
reactivi și acizi.

în încheierea vizitei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat colec
tivul uzinei pentru succesele înregis
trate in domeniul reducerii consu
murilor de materii prime și materia
le, al modernizării și dezvoltării pro
ducției și a recomandat să se depună 
eforturi in continuare pentru asimi
larea rapidă in producție a unor 
componente tot mai complexe și eco
nomicoase, care să răspundă nevoi
lor sporite de produse electronice ale 
industriei noastre, cerințelor creșterii 
eficienței și calității întregii activități 
economice.

Ultimul obiectiv vizitat ' a fost 
Centrul de cercetări științi
fice și inginerie tehnologică 
pentru semiconductoare,unde 
se materializează. în produse de serie 
mică pentru piața internă și pentru 

export, precum și în elaborarea de 
noi produse și tehnologii, capacitatea 
de creație a specialiștilor români in 
acest domeniu de virf al electronicii. 
Directorul institutului, ing. Constan
tin Bulucea, a prezentat ultimele 
realizări ale colectivului, între care 
diode tranzistorizate, circuite și 
componente pentru microunde, com
ponente și circuite integrate hibride.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat realizările specialiștilor in
stitutului și a recomandat să se ac
ționeze pentru intensificarea cercetă
rii în domeniul folosirii de materii 
ultrapure pentru microelectronică.

Gazdele au înfățișat procedeele de 
atestare a calității materialelor care 
se folosesc in domeniul componente
lor românești, precum și programul 
de producție, care prevede peste o 
sută de componente electronice. Au 
fost prezentate, de asemenea, unele 
procedee tehnologice și de fabricație 
elaborate in institut, intre care au 
reținut atenția proiectarea asistată de 
calculator, gravarea cu plasmă, tes
tarea automată cu calculatorul, apli
cate in fabricație cu eficiență spo
rită.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat aceste realizări și a subli
niat că se impune orientarea cerce
tării spre producția de mare efi
ciență pentru piața internă și export. 
Totodată, secretarul general al parti
dului a indicat să se acționeze pen
tru diminuarea importurilor de ma
teriale scumpe și înlocuirea acestora 
cu materii prime indigene.

Pe intregul traseu al vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost 
inconjurat cu deosebită dragoste, cu 
entuziasm, de către oamenii muncii, 
care au dat glas, și cu acest prilej, 
simțămintelor de recunoștință și 
adine respect pe care intregul popor 
le nutrește față de conducătorul 
partidului și statului nostru.

Extrem de bogată in învățăminte, 
vizita s-a constituit într-o elocventă 
mărturie a modului în care secre
tarul general al partidului veghează 
asupra destinului luminos al patriei 
noastre — România socialistă.

Pretutindeni, în halele de produc
ție, în atelierele și laboratoarele 
vizitate, muncitori, ingineri, cerce
tători și tehnicieni l-au ovaționat 
Îndelung pe cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, dăruindu-i buchete 
de flori, într-o spontană și emoțio
nantă manifestare a unității de 
nezdruncinat a clasei noastre mun
citoare, a întregului popor in jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral. Toate acestea s-au constituit, de 
asemenea, in dovezi grăitoare ale 
hotărîrii colectivelor de oameni ai 
muncii din unitățile vizitate de a da 
viață indicațiilor și recomandărilor 
secretarului general al partidului, 
care reprezintă un însuflețitor și 
mobilizator program de acțiune in 
vederea indeplinirii exemplare a 
prevederilor actualului cincinal, a 
infăptuirii obiectivelor Congresului 
al XII-lea al P.C.R.
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/ Desprinsă din însăși ini
ma patriei, adevărata poe
zie poartă dintotdeauna pe
cetea spiritualității acesteia, 
unică, inconfundabilă. In 
ea se oglindesc cele mai 
nebănuite vibrații ale su
fletului poporului, dragostea 
sa pentru frumos și adevăr, 
lupta sa milenară cu toate 
vitregiile istoriei, înclinația 
sa firească de a iubi, cu 
inimă caldă și deschisă, pe 
cei din alte neamuri.

Astfel, ca substanță in
trinsecă a vieții spirituale 
a poporului nostru, senti
mentul patriotic a luminat 
și luminează prin timp tre
cerea generațiilor, dîndu-le 
conștiința puterii colectivi
tății, acel sunet specific na
țional, care îmbogățește, in 
permanență, cultura uni
versală.

Fiecare popor și-a făurit, 
odată cu propria-i • istorie, 
și „cîntecul" său, în care 
și-a cuprins bucuriile și 
durerile, aspirațiile cele 
mai înalte. Folclorul româ
nesc reflectă magistral acest 
adevăr.

Din acest rezervor ine
puizabil de forță și frumu
sețe spirituală și-au tras 
sevele toți cîntăreții pa
triei, de la acei făurari 
anonimi ai „Mioriței" și ai 
„Meșterului Manole" pînă 
la testamentul Văcărescului, 
grăind despre „creșterea 
limbii românești și-a pa
triei cinstire", și apoi pînă 
la culmile poeziei emines
ciene sau blagiene, în vas
tul concert de lire româ
nești.

Și dacă Eminescu, ur- 
mîndu-1 pe Alecsandri, ma
rele scriitor și patriot, a 
avut (datorită intuiției sale 
geniale și contopirii spiri
tului său cu nemuritorul 
spirit național) cea mai pu
ternică și elocventă conști
ință a valorii sentimentu
lui patriotic, nu întîmplătoi 
cei care i-au urmat, în 
frunte cu Octavian Goga și 
o întreagă pleiadă de poeți 
venerabili, s-au dovedit 
cîntăreți ai aceluiași ideal.

Este idealul care a lumi
nat mereu luptele grele 
purtate pentru unitatea na
țională și dreptatea socială.

teatre

Privit în acest context, 
sentimentul patriotic devine 
esență a poeziei în plan 
estetic și nu o dată își 
împletește rădăcinile cu 
cele ale factorului social. 
Fiindcă exterior marilor 
frămîntări și avinturi so
ciale rămîne doar falsul 
patriotism, adică cel de 
paradă, cu sentiment mimat 
și nu trăit autentic. Și ce 
distanță enormă este de la 
versurile scrise sub această 
egidă, fără „trăire" în ele, 
și pînă la sincerul clocot al 
sufletului și pămîntului ro
mânesc din cîntecele lui

consacrat prin nemuritoarea 
sa „Limba noastră" ! ?

Scrisă in anul 1917, poate 
chiar în tranșeele Mără- 
șeștilor, unde își dădea obo
lul pentru reîntregirea nea
mului în hotarele sale fi
rești, această poezie (lucru 
remarcat și de G. Căli- 
nescu) nu consacră doar un 
poet dintre cei mulți ai 
României, ci însăși Româ
nia ca entitate istorică, 
social-politică și spirituală.

Meditînd asupra condiției 
poeziei patriotice din cadrul 
literaturii noastre de azi, 
putem spune că ea a atins

vingătoare. De aici și con
cluzia (nu o dată afirmată) 
că lirica patriotică este o 
adevărată „piatră de în
cercare" a poeziei majore, 
și inclusiv a poeților care 
își simt o anumită chemare 
către ea. Aceasta deoarece 
dimensiunile și profunzi
mea unui sentiment cum 
este cel al patriei impun 
în mod implicit atît o ca
pacitate remarcabilă . de 
transfigurare, cît și o acui
tate corespunzătoare in 
efortul de a obține asigu
rarea emoției estetice.

Nu poate fi vorba de

GLAS Al INIMII ȘI AL CliTA Iil
A

însemnări despre poezia patriotica

Coșbuc, din clamarea pro
fetică a lui Goga, din neo- 
goitul murmur al poeziei 
ce învăluie, la tot pasul, 
proza lui Sadoveanu !

Dar din aceeași sevă a 
iubirii de patrie au izvorît 
și cele mai adînci poeme 
ale lui Lucian Blaga, Ion 
Pillat și V. Voiculescu, cu
ceritoarea poezie din repor
tajele lui Geo Bogza, ca 
să enumerăm doar cîteva 
nume.

Impresionantă este, în 
acest sens, legătura dintre 
generațiile de cîntăreți ai 
sentimentului dragostei de 
patrie, și mai ales faptul 
că nu există în întreaga 
noastră literatură nici un 
scriitor autentic care să nu 
ne fi lăsat pagini de înaltă 
valoare străbătute de acest 
sentiment trăit cu ardoare.

Ce dovadă mai grăitoare 
poate fi decît al doilea 
mare testament național, 
rostit în versuri, pentru 
eternitate, de către modes
tul, dar atît de inspiratul și 
sincerul Alexe Mateevici,

valori remarcabile. Ea a 
fost nu o dată apreciată, pe 
bună dreptate, pentru reali
zări remarcabile, dar și, 
uneori, criticată pentru 
neîmpliniri. Fiindcă această 
lirică a fost și va rămîne, 
totdeauna, o lirică a mari
lor elanuri colective, și mai 
ales a unei pilduitoare dă
ruiri totale 
exprimarea 
Este nevoie de acea 

care vine
cu 

acele

în trăirea și 
sentimentelor, 

„in
spirație" care vine numai 
din inimile cu adevărat 
fierbinți, acele inimi pe 
care istoria și destinul pa
triei le-au electrizat mereu, 
în creșterea lor.

Dacă acest deziderat e- 
sențial nu se îndeplinește, 
vom avea în față niște 
compuneri mai mult 
mai puțin realizate 
aspect tehnic-forrpal, 
un conținut generos, 
searbede sub raportul 
terii emoționale, și 
fără ecou, sau cu un 
prea palid în conștiința și 
sensibilitatea cititorului. 
Mai simplu spus, necon-

sau 
sub 

cu 
dar 
pu- 

deci 
ecou

problema modalităților în 
acest caz, iar acuzația (ade
seori gratuită) adusă din 
partea unor critici insufici
ent documentați așa-zisului 
„retorism" rămîne discu
tabilă. Marea poezie patrio
tică a fost, în toate timpu
rile, o poezie retorică, în 
sensul major al cuvîntului. 
Este, firește, necesar a dis
cerne între noutatea reală 
a unei trăiri și interpretări 
poetice, pe de o parte, și 
promovarea clișeelor sau a 
aventurii verbale, pe de 
altă parte. Ambele, la fel 
de neprielnice pentru o 
creație autentică și dura
bilă.

Din păcate, este prea rar 
abordată această delicată 
problemă, iar majoritatea 
exegezelor se limitează, în
deobște, la clasici. De aceea 
nu este de mirare faptul 
că un anumit sentiment de 
reținere se face simțit, sub 
acest aspect, mai ales la 
tinerii din noile generații.

A se confunda poezia 
limpede, dar puternic vi
brantă, cu versificarea fa-

• Teatrul Național (sala mică) : Ca
voul da familie — 19,30, (sala Atelier): 
Cartea lui loviță — 19.
• Radioteleviziunea Română (str. Nu
ferilor) : Recital de pian 
BARTOK". “ ■ ----
Ungară) —
• Teatrul
19,30.
• Teatrul 
(sala Schitu Măgureanu) : Menajeria 
de sticlă — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Judecată în noapte — 19,30.
• Teatrul Mic : Maestrul și Margare
ta — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic : Lecția de en
gleză — 20.
Î, Teatrul de comedie : Concurs de 
rumusețe —■ 1
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
Mița In sac — 19,30 (sala Studio): 
Cinci romane de amor — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Nu ne naștem toți la aceeași virstă — 
19,30.
• Teatrul „Constantin Tănase" (sala 
Savoy) : Dai un... Biban, dar face 1 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Vasileseu" : Casa fe
meilor — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Și cu Da
niela, zece — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Jocuri de 
poeți, jocuri de copii — 17.
• Circul București : Mondo-circ — 
19,30.

„ENESCU- 
Solist ; Tibor Egly (R. P. 
19,30.
de operetă : Suzana —

„Lucia Sturdza Bulandra1

cinema
• Fiul munților : SCALA — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, CAPITOL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Manganinnie („Săptămîna filmului
australian") : STUDIO — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20. ,
• Detașamentul „Concordia" : TIM
PURI NOI — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30.
• Punga cu libelule : GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Secretul casetofonului : SALA 
MARE A PALATULUI — 17,30; 20,15, 
SALA MICA — 16.30; 19.
• Dragostea mea... călătoare : PA
CEA — 15,30; 17,30; 19,30.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : FE
RENTARI — 15,30; 17.30; 19,30.
• Probleme personale : MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, CULTU
RAL — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,lâ.
• Croaziera : VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Capcana mercenarilor : VIITORUL
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Strada Petrovka 38 : CENTRAL — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Serpico : PATRIA — 9; 11,30; 14;
16,45; 19,30, BUCUREȘTI — 8,30; 11,15: 
14; 16,45; 19,15, FAVORIT — 8,45; 11,30; 
14,15; 17; 19,45.
• Piramida zeului soare și Comoara 
din Lacul de argint: PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII 18,30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : EX
CELSIOR— 9: 12; 16; 19.
• Afacerea granatelor > BUZEȘTI — 
15; 17; 19.
• Kojak la Budapesta 
9; 11,15; 13,30; 15,45; *" 
FESTIVAL — 21.
• Tinerețea tatălui
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Dumas în Caucaz
16; 18: 20.
• Pisicile aristocrate — 9,15; 11; 12,45; 
14,30: 16,15, Șatra — 18; 20 : DOINA.
• Sclava iubirii : EFORIE — 9; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Shabana : LUCEAFĂRUL — 9; 12;
16; 19, MODERN — 9; 12; 16; 19.
• îmi sare țandăra : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Campionul : FEROVIAR — 8,45;
11,30; 14; 17; 19,45, AURORA — 8,45; 
11,30; 14; 16,45; 19,30, GRĂDINA BU
ZEȘTI — 21.
• Superman : GRIVIȚA — 8,45; 11,30; 
14,15; 17; 19,45, TOMIS — 8,45; 11,30; 
14,15; 17; 19,45, la grădină — 21.
• Talismanul toreadorului : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dublu delict: LIRA — 15,30; 17,45; 
19,45, la grădină — 21.
• Mașina timpului : DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20.
• Tristan și Isolda : COTROCENI — 
15; 17,30; 20.
• Avarul : FLOREASCA — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Jandarmul și extratereștrii: MUN
CA — 16; 18; 20.
• Sacrificiul din dragoste : COSMOS
— 15,30; 19.
• Par și impar : FLACĂRA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 21,
GRADINA MODERN — 21.
• Marfă furată : GRĂDINA ARTA — 
21.
• Pierdut si regăsit : GRĂDINA LU
CEAFĂRUL — 21.
• Vizită la domiciliu : GRĂDINA 
MIORIȚA — 21.
• Strada Hanovra: GRĂDINA TITAN
— 21.

MIORIȚA —
18; 20. GRADINA

meu : POPULAR

: PROGRESUL

Tinere talente ale școlii
românești de coregrafie

scenă a 
national 

României"

Pe ampla 
.Festivalului 
„Cîntarea 
s-a înscris și recentul
Spectacol prezentat 
pe scena Teatrului de 
Operetă de către pro
moția 1981 a Liceului 
de artă „George Enes- 
cu“, secția coregrafie. 
Un spectacol care a 
impus atenției tinere 
talente în curs de 
afirmare, angajate pe 
drumul propriei de
finiri, o autentică sea
ră de balet clasic, sea
ră in care fiecare in
terpret a fost o pre
zență. încă o dată 
școala românească de 
coregrafie și-a demon
strat capacitatea de a 
descoperi, de a mo
dela, de a perfecționa 
talente, de a asigura 
scenelor de balet, sce
nelor muzicale ale 
țării artiști bine pre
gătiți, capabili de a 
susține roluri clasice, 
moderne, interesante 
roluri de compoziție. 
Fără îndoială că fie-

care evoluție din a- 
cest spectacol a fost 
pe măsura capacității 
și pregătirii profesio
nale a tinărului ab
solvent. dar în primul 
rînd raportață la di
mensiunile 
ale 
cărui 
rini 
tem : 
nu 
me. .

talentului, 
aptitudinilor fie- 

l interpret, bale- 
despre care, sîn- 
siguri, vom auzi 
peste multă vre- 
Astfel, în Adagio 

pe muzică de Bach 
sau in fragmentul din 
baletul „Carmen" de 
Bizet-Scedrin, Cătăli
na Dumitru a fost o 
apariție scenică plină 
de personalitate, care 
a impresionat prin 
muzicalitate, prin pro
funzimea înțelegerii 
personajelor redate. 
De asemenea, în „Pas 
de deux" din baletul 
„Don Quichote" de 
Minkus, eleva Dorina 
Maxim a demonstrat 
apreciabile calități de 
clasiciană, iar cuplul 
Iosefina Ion — Dorin 
Burlacu într-un 
ment din

„Copellia" de Delibes 
s-au dovedit 
sensibilitate, 
ganță. Dar 
să-i. nolărn de fapt pe 
toți cei care au evo
luat pe scena Teatru
lui de Operetă : Irina 
Roșea, Violeta Fuga
ra, Lavinia Dionisie, 
Mihaela Badea, Da
niela Deas, Lena Di- 
misov, Mariana Buga, 
Carmen Dincă, Mihae
la Stoicescu, Liliana 
Berindan, Angelica 
Zaharia, George Sa- 
che, Paul Dumitres
cu, Tiberiu Almoa- 
mino... și, în nici un 
caz, să nu uităm că 
cizelarea și perfecțio
narea acestor 
talente au fost 
pe parcursul 
de către competenți 
profesori, de către ar
tiști cunoscuți ai sce
nei de balet : Alexa 
Mezincescu, Ion Tu- 
gearu, Marialis Kar- 
da, Aglaia Gheorghe, 
Andreea Păcuraru.

plini de 
de ele- 

trebuie

tinere 
făcute 
anilor

mo-
baletul C. ȘTEFAN

Corul țărănesc din
Metamorfoză fireas

că a spiritului revo
luționar în is'torica lo
calitate Flămînzi: lup
ta împotriva nedrep
tăților sociale ale în
ceputului de secol s-a 
convertit în
dîrză ce durează

muncă 
acum

mine, 
tăte“.

Flămînzi
recolte de vîrf, însem
ne ale industriei și e- 
chipamente edilitar- 
gospodărești specifice 
celor mai înfloritoa
re localități ale patriei; 
setea de descifrare a 
buchei cărților din 
anii de odinioară în-

seamnă astăzi aspi
rație, prin aderare 
și implicare, spre actul 
de cultură autentic. 
Cu mai puțin de un 
an în urmă, la Flă
mînzi s-a născut ideea 
unui cor. Se dorea, din 
capul locului, o forma-

„Sărăcuț de 
fă-le singură pe taie , 
își începe Rus Corne- 

, lia. interpreta mamei, 
monologul. Vărsîn- 
du-și năduful, femeia 
se plînge că duce pe 
umeri, singură, pove
rile gospodăriei. Apare 
și fata „nărăzită" — 
nărăzită la lene și vi
sare. la diverse cal
cule matrimoniale 
(Irina Huja e numele 
interpretei), împreună 
cu niște surate (Floa
re Onicâ, Maria Bul
buc și o altă Irina 
Huja). Toate interpre
tele evocînd lumea 
satului Tîrșolț, azi, 
sînt îmbrăcate, firesc, 
în costume oșenești. 
Costume de fiecare zi, 
costume de scenă.

Se discută la înce
put prietenește, cineva 
evocă o legendă, se 
intonează cîntecul păs
torului.

Dialogul devine însă 
rapid, un fel de ga
zetă orală a 
Tîrșolț. Aflăm 
cum muncește.
cum pleacă la oraș

pe 
dis- 
un

satului 
cine, 
cine,

sau la pădure, aflăm 
că cineva a făcut un 
nou „cont.răctuș" pen
tru animale. „Trebuie 
să dăm statului oare
ce". se comentează. De 
la schimb de știri — 
fetele se pornesc 
sfadă. Motivul 
cordiei : George,
băiat din Tîrșolț. Una 
se crede preferată. 
Alta fe geloasă. Si
tuația e evident dra
matică, 
cearcă 
comică.
spun vorbe dulci 
amare. Dispozițiile su
fletești determină, fi
resc și cu haz, gestu
rile.
fără 
Horș 
apoi 
ieze 
du-le. O mișcare sce
nică inspirată. Sfada 
se va sfîrși prin so
lidarizarea în fata 
necazului.
George a plecat 
alta „la rătaș" • 
frișat, muncă la 
dure).

Dialogul fetelor

dar ■ se în- 
o distanțare 
Rivalele își 

Și

înciudată, lăsată 
replică, Irina 

tace îndelung ; 
începe să aran- 

scaunele. trîntin-

în
Disputatul 

cu 
(de- 
pă-

are

cilă și lozincardă, iată o 
eroare pe care nu o dată 
am văzut-o săvîrșindu-se 
de către diverși comenta
tori. Cauza constă, pe cît 
se pare, și în faptul că pu
blicațiile noastre promo
vează nu o dată și versuri 
fără urmă de poezie în ele. 
Ce să mai spunem despre 
acea parte a cititorilor 
care ar dori ca poezia, in
diferent de gen, să rămînâ, 
sub raportul realizării este
tice, la nivelul unei expri
mări de mult depășite ? ! 
Or, este bine știut că fără 
o cît de modestă cunoaș
tere a esenței actului poetic 
în sine nu se poate gusta 
și recepta poezia. Noutatea 
de viziune, tonul propriu 
nu sînt exigențe care tre
buie să ocolească această 
poezie, dimpotrivă, sînt 
condiții esențiale și în li
rica cetății, în poezia 
patriotică. Nu este sufici
entă înclinația sufletească 
nativă în această direcție, 
este necesară și o perfectă 
stăpînire a meșteșugului.

Poezia patriotică de astăzi 
transfigurează realitatea 
contemporană în procesul 
complex al transformărilor 
revoluționare pe care le 
trăim. Fără emfază și gran
dilocvență, căci marile îm
pliniri n-au nimic comun 
cu acestea. Cu modestie și 
sinceritate deplină, căci nu
mai din ele se poate naște 
frumosul adevărat, chezășia 
măreției omului. Cu dra
goste fierbinte pentru tot 
ce înfăptuim pe aceste 
plaiuri străbune ale Româ
niei eterne, prin munca și 
omenia noastră de fiecare 
clipă. Cu mîndria demni
tății naționale în cuget și-n 
simțiri, năzuind în perma
nență spre noi împliniri, pe 
măsura multiplelor, unice
lor valențe ale talentatului 
nostru popor.

Glas al inimii și glas al 
cetății, poezia dragostei de 
țară este veșnic prezentă în 
fiecare dintre noi, drept 
semn al puterii și frumu
seții de spirit, prin care ne 
înfățișăm întregii omeniri.

Haralambie ȚUGUI

îndrumătoare care nu orientează (prea eficient)
gîndirea creatoare a studenților

Citim în îndrumătorul studențesc 
pentru proiect de an „Aparate de lip 
coloană" (Ploiești, 1980, Centrul de 
multiplicare al Institutului de petrol 
și gaze) : „în industriile petrolieră 
prelucrătoare, chimică și petrochimi
că, precum și în alte industrii, se în- 
tîlnesc aparate tehnologice care, prin 
formă și dimensiuni, intră în catego
ria aparatelor de tip coloană, aparate 
zvelte, cu raport relativ mare între 
înălțime și diametru. Tendința ac
tuală către aparate cu înălțimi din 
ce în ce mai mari, în condițiile în 
care crește și diametrul acestora 
— date fiind cerințele realizării di
feritelor procese tehnologice — jus
tifică preocuparea pentru sistemati
zarea cunoștințelor privitoare la apa
rate de tip coloană".

Citim, de asemenea, în lucrarea 
„Aparate de tip coloană" (Editura 
tehnică, 1978) : „în industria chimică, 
precum și în alte industrii, se întîl- 
nesc aparate care, prin formă și di
mensiuni, intră în categoria aparate
lor de tip coloană, aparate zvelte cu 
raport relativ mare între înălțime și 
diametru. Tendința actuală către 
aparate cu înălțimi din ce în ce mai 
mari, în condițiile în care crește și 
diametrul acestora, justifică preocu
parea pentru sistematizarea cunoștin
țelor privitoare la aparate de tip 
coloană".

Nu, nu este o compilație obișnuită. 
Altfel se explică această similitudine 
de formulare. Prin tendința, din ce 
în ce mai frecventă, de a li se atri
bui îndrumătoarelor studențești de 
proiectare un caracter 
tor, de opuri masive, 
frecvent formulată, ca 
realizeze proiecte cu o 
mie de timp. Dar, ca 
sedentarismului, și aici 
mă de complicații neprevăzute : în
drumătoarele atît de „grijulii" față 
de efortul studenților, pînă la urmă 
îi dezavantajează sistematic, tocmai 
pentru că ceea ce la origine a fost 
un instrument concret de gîndire, de 
lucru la planșetă, făcînd astfel legă
tura între prelegeri și partea aplica
tivă a disciplinei respective, devine 
în final o concentrare nediferen
țiată de informații, un fel de cu
legere sau, mai bine zis. colecție care, 
în loc să-i ofere studentului orien
tări moderne de proiectare și, impli-

atotcuprinză- 
în intenția, 
studenții să 
mare econo- 
și în cazul 
apar o sea-

A

Corul țărănesc din Flămînzi - intr-un

cit. să-i stimuleze capacitatea de 
creație inginerească, se mulțumește 
cel mai adesea cu „modele unice", 
soluții „de-a gata" inclusiv sub ra
portul desfășurării calculelor aferen
te acestora. Și astfel economia de 
timp preconizată se realizează, prac
tic, în dauna ei, cu o mare economie 
de gîndire din partea studenților.

Cum poate fi preîntîmpinată o atare 
stare de lucruri ? întrebarea este cu 
atît mai actuală acum, aproape de 
sfîrșitul anului universitar, cînd se 
pot formula unele concluzii utile 
privitoare la întocmirea proiectelor.

— Prin limitarea 
pagini, în funcție 
— este de părere 
Gheorghe Buzdugan, 
pondent al Academiei, 
zut asemenea lucrări de 400—500 pa
gini, ambiționînd să epuizeze varian
tele de proiectare. Se înțelege că, in 
astfel de cazuri studenții, în loc să 
deprindă logica etapelor succesive 
ale procesului de lucru la planșetă, 
nu fac decît să înlocuiască cifrele 
într-o schemă prestabilită.

— De ce se ajunge la un asemenea 
volum ?

— Poate și pentru că elaborarea 
unor astfel de lucrări acoperă uneori 
norma de cercetare științifică. Dacă 
se evaluează o pagină Ia două ore. 
260 pagini fac 520 ore — exact norma 
de cercetare pe un an întreg a unui 
cadru didactic universitar. Sigur, 
îndrumătoarele sînt și trebuie să 
rămină activitate științifică, dar ele, 
inclusiv cele de laborator, pot fi 
mult mai mici (maximum 100 de pa
gini) și mai stimulative.

— Cursul meu. Elemente de ingi
nerie mecanică, este introdus în anul 
al III-lea (ingineri petrochimiști), se
mestrul al VI-lea — ne-a spus prof, 
dr. ing. Alecsandru Pavel, de la In
stitutul de petrol și gaze din Plo
iești. Din moment ce studenții pri
mesc tema proiectului înaintea audie
rii primei prelegeri, trebuind, în 
schimb, să-1 predea cu două-trei săp- 
tămîni în avans față de încheierea 
cursului (pentru că altfel nu se pot 
prezenta la examen), devine explica
bilă. în astfel de cazuri, tendința spre 
masivitate a îndrumătoarelor.

— Și atunci ?
— Atunci ar fi mai bine ca proiec

tul să fie ulterior cursului, eventual în 
semestrul următor. îndrumătorul s-ar 
înfățișa astfel mai puțin stufos, cu 
mai puține date de factură ele
mentară și, în plus, execuția proiec
tului s-ar distinge printr-o viziune 
mai largă și un mai pronunțat 
ter aplicativ.

Sugestie interesantă, dar nu pretu
tindeni acceptabilă, dacă avem 
dere că orele de curs, de laborator 
și de proiect, precum și practica pro
ductivă sînt complementare, con
cepute ca un tot unitar, apte numai 
împreună să ofere o viziune organică 
asupra disciplinei respective.

— Perfecționarea planurilor este 
oricînd necesară, nu însă și suficien
tă — a adăugat în această ordine de

numărului de 
de specialitate 

prof. dr. docent 
membru cores- 

Am vă-

carac-

în ve-

idei prof. dr. ing. Dan Ghiocel, de 
la Institutul de construcții. Prio
ritatea trebuie s-o dețină metodele 
noastre de lucru CU studenții, respec
tiv personalitatea profesorală. îndru
mătoarele pot fi îmbunătățite nu prin 
eliminarea tabelelor ajutătoare (la ce 
bun să-i trimitem pe studenți să 
caute în stasuri și în lucrări cu 
prescripții de standardizare cînd pu
ținătatea acestora in biblioteci le-ar 
îngreuna artificial munca ?). ci prin 
sporirea valențelor modelatoare în 
spiritul cunoscutului adagio latin 
„non multa, sed multum". Un bun 
îndrumător se impune prin orientă
rile sale moderne, prin ceea ce-i ofe
ră studentului ca material de analiză 
și de interpretare, prin exemple ca
racteristice și specific metodologic, 
în nici un caz însă numai prin so
luții rezolvate de la cap la coadă, 
pe care studentul să le preia me
canic.

— Și de ce nu se recurge, firesc, 
la prima alternativă ?

— Se întîmplă ca unii conducători 
de proiecte să organizeze veritabile 
prelegeri în care studenților li se 
„trasează" ordinea fazelor și opera
țiile concrete de proiectare, uneori cu 
toate calculele necesare. Studenții co
piază ceea ce li se spune și reali
zează astfel o economie de timp, dar 
și de eforturi, inclusiv din partea ca
drului didactic îndrumător de proiect, 
care altfel ar trebui să muncească 
mai mult cu fiecare student în parte. 
Dacă mai amintim și practica, încă 
frecventă, după care alcătuirea în
drumătoarelor este lăsată în seama 
asistenților și șefilor de lucrări sau 
faptul că într-un consiliu profesoral 
aproape niciodată nu se analizează 
calitatea unui îndrumător. înțelegem 
de ce asemenea lucrări rămîn adesea 
în afara eforturilor de perfecționare.

— Din păcate, si temele proiectelor 
se cam aseamănă între ele. inclusiv 
de la un an la altul, fapt ce favori
zează preluările de date, de calcule, 
de soluții ; ca atare, remediul se 
identifică mai întîi în sporirea recep
tivității noastre față de comanda so
cială, de mare diversitate și comple
xitate — ne-a declarat prof. dr. ing. 
Ioan Dumitrescu, de la Facultatea 
de utilaj tehnologic din Ploiești. Prin 
chiar faptul că cele mai multe pro
iecte noi le realizăm pe baza solici
tărilor întreprinderii „1 Mai", a te
melor inedite primite de aici, activi
tatea de proiectare stimulează capa
citatea de creație ca cel dinții atri
but al muncii studenților la planșetă.

O concluzie care configurează un 
întreg program de activitate univer
sitară și care presupune din partea 
instituțiilor de învățămint superior, 
a cadrelor didactice o atentă anali
ză a conținutului acestor îndrumă
toare în strînsă legătură cu preocu
pările mai largi de perfecționare și 
modernizare a învățămîntului su
perior.

Mihafr IORDANESCU

/ AZI VA INFORMAM DESPRE :

Vacanța de vara a elevilor

spectacol
Foto : V. Anania

• Aproape 4 milioane elevi vor participa la acțiunile edu
cative ale celui „de-al patrulea trimestru școlar" • Tabere 
și colonii pe litoralul Mării Negre și în zonele montane, 
drumeții și excursii pe meleagurile pitorești ale patriei
• Competiții artistice și sportive în aer liber • Tineretul 
școlar va fi prezent pe șantierele de muncă patriotică și

în campania agricolă

ție demnă de străluci
rea toponimului, un 
cor care să transmită 
prin cîntec bogăția 
tradițiilor, satisfacția 
împlinirilor de as
tăzi, trăinicia aspira
țiilor. „Vom înfiin
ța un cor bărbătesc — 
a venit cu ideea prof. 
Liviu Ivănută — cin
stind pe toți bărbații 
neamului, știuți ori 
neștiuți". Etnografi de 
prestigiu au fost con
sultați pentru întrupa
rea în tradițiile zonei 
a vestimentației. Mu
zicieni de notorietate 
au răspuns invitației 
de a selecta pentru 
formație cele mai va
loroase „voci" din rîn- 
dul țăranilor locali. 
Și tot dintre ei, în- 
cepînd cu D. D. Botez, 
Constantin Romașca- 
nu, Radu Paladi s-au 
oferit să-i îndrume

corului repetițiile, să-i 
pună la dispoziție crea
ții inedite, special de
dicate, spre prezentare 
în audiție absolută, in
spirate și scrise chiar 
aici, la Flămînzi. Aici, 
deoarece pe locurile 
unde s-a auzit din ve
chime și pînă nu de 
mult doar zumzetul 
cobzei, compozitorii își 
găsesc astăzi instru
mentul de bază al 
profesiei lor — pianul.

Primele apariții în 
public ale corului din 
Flămînzi s-au transfor
mat, pe scenele Boto
șanilor, în evenimente 
culturale. Ca ținută 
scenică, valoare inter
pretativă, ca sinceri
tate a unui demers ar
tistic de mare vibrație. 
Dirijorul corului (un 
fapt nu chiar întîm- 
plător!) este unul din
tre cei doi dirijori 
permanenți ai Filar-

monicii din Botoșani, 
Teodor Romașcanu.

Am ascultat corul 
aflîndu-ne în preajma 
membrilor juriului din 
cadrul fazei interjude- 
țene a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei". Aplaudau cu 
toții. Am aflat că au 
promovat formația în 
etapa finală a marelui 
festival. Și că, după 
cum afirmau, 
sală de prestigiu 
țară și-ar face o i

orice 
i din 
onoa

re prezentînd pe po
diumul ei corala țără
nească din Flămînzi. 
Adică, un nou cor de 
țărani ce-și slăvesc 
prin cîntec împlinirile. 
Ale zilelor de astăzi, 
ale acelora ce vor 
urma.

Silvestri A1LENE1
corespondentul
„Scînteii"

satului pe scena
nerv. 
pâră.
tr-un 
ti tor, 
nesc.
vedi superioritatea, ri
valele se ironizează 
reciproc. continuu. 
Vorba aprigă alter-

satului
culoare. sca- 

Se vorbește în- 
ritm viu, 
de dans 

Pentru a-și

ame- 
oșe- 
do-

siunii, a întrecerii ar
tistice.

Povestea cu George 
B reală. Marea riva
litate a fetelor e însă 
aceea a spontaneității, 
a virtuozității inven
ției. Și, aici, într-a- 
devăr, se desfășoară

Teatrul nescris din Tîrșolf

aează cu vorba blîndă, 
mieroasă, derutantă. 
Replica tăioasă, tintlnd 
în inimă sau repezită 
pieziș, alternează 
complimente 
mieroase.
pline de sarcasm, 
întrerup dialogul 
proză se 
ca spadele.

Tensiunea 
puternică a 
spectacol nu 
Ea nu e cea a conflic
tului moral (și el în 
linii mari adevărat si 
nu inventat), ci a ten-

cu 
false, 

Tipuri turi 
ce 
în 

încrucișează

cea mai 
acestui 

se vede.

o luptă. Fiecare caută 
s-o surprindă pe cea
laltă printr-o replică 
nouă, neașteptată, să 
o „încuie" prin re
plică.

Amatorii din Tîr- 
șolt (să mai adăugăm 
pe Grigore Tors, loan 
Gud, Radu Oneț) nu 
joacă o piesă scrisă 
și dinainte știută, ei 
joacă teatru nescris. 
Inventează adică, pe 
schema unei situații 
date, noi momente și 
noi replici.

Tîrșolțul s-a adău-

gat astfel cu succes în 
anii „Cîntării Româ
niei" echipelor 
teatru nescris 
tării, numele său 
gurînd la acest 
toi pe un loc de cinste, 
alături de echipele 
din Șanț ori Maieru, 
Mai demult, la Tîr- 
șolt se practica spec
tacolul de teatru con
struit pe canavaua 
unui străvechi obicei 
popular. Formula a- 
ceasta a fructificării 
observației morale și 
sociale actuale, a dez
voltării unor împre
jurări. evenimente 
concrete, autentice din 
comună este 
tă.
este lipsită de 
cini : șezătorile, 
ditionalele strigări 
peste sal, tipurituri.

Ceea ce am văzut 
conturează o intere
santă propunere ve
nită din Oaș. Aceea a 
unui teatru atît de 
implicat în actualita
te, în cotidian. atît 
de viguros în a ex
prima o atitudine și o

de 
ale 
fi- 

capi-

recen-
Desi nici ea nu 

rădă- 
tra-

intervenție, încît de
vine apt să își asume 
și funcțiile brigăzii.

Admirabil argument 
al strălucirii spiri
tuale, talentului, ha
rului și hazului din 
această zonă, admira
bil exemplu de artă 
populară, teatrul din 
Tîrșolț interesează, 
sînt sigură, și poate 
servi de model în 
multe privințe și tea
trului profesionist. Și 
aceasta atît prin na
turalețea, spontanei
tatea, autenticitatea, 
nervul său, cît și 
prin viteza schimbă
rii registrelor, ritmul 
amețitor. subtilitatea 
suprapunerii sau in
terferării replicilor. 
Calități pe care in
structorul loan Văda
na a știut, în chip 
inteligent, să le con
serve (atunci cînd ele 
erau native talentelor 
cu care lucra) sau să 
le stimuleze în chip 
strălucitor.

Natalia STANCU

Au mai rămas puține zile pînă 
la încheierea cursurilor și debutul 
celui „de-al patrulea trimestru șco
lar": vacanța de vară. Primii „be
neficiari" ai vacanței vor fi elevii 
din clasele I—VIII și absolvenții 
claselor a Xll-a cursuri de zi și a 
XIII-a cursuri serale, care termină 
cursurile în ziua de 13 iunie. Elevii 
din clasa a X-a cursuri de zi și 
serale, din anul I al învățămîntu
lui profesional la meseriile cu du
rata de pregătire de un an iau 
vacanță în. ziua de 
elevii din clasele 
Xl-a cursuri de zi, 
IX-a, a Xl-a și a 
serale, precum și din anul I al în
vățămîntului profesional la mese
riile cu durata de pregătire de 18 
luni — în ziua de 15 iulie.

La startul vacanței — serbările 
de sfîrșit de an școlar: duminică 
14 iunie, pentru elevii din învăță- 
mîntul primar și gimnazial, în ca
drul festiv al „Zilei pionierilor", 
iar pentru elevii din celelalte clase 
în prima duminică după încheierea 
cursurilor. Organizatorii vacanței 
au pregătit, pentru zilele însorite 
ale verii, un amplu program de 
activități politico-educative și cul- 
tural-distractive, recreative, în aer 
liber — toate menite să contribuie 
la odihna și refacerea forțelor 
după un an de muncă, la îmbogăți
rea orizontului de cunoaștere și la 
educația comunistă a tineretului 
școlar.

După cum ne comunică tova
rășul Marin Iliescu, directorul Di
recției științe sociale, activități e- 
ducative și sportive din Ministerul 
Educației și învățămîntului, aproa
pe 4 milioane elevi — șoimi ai pa
triei, pionieri și uteciști -r- vor lua 
parte la „acțiunea vacanța": în co
lonii și tabere de odihnă pe lito
ralul Mării Negre și în zorfele 
montane, în excursii, expediții și 
drumeții pe meleagurile pitorești 
ale patriei, în tabere de profil și 
de instruire etc. Numai la Năvo
dari își vor petrece o parte a va
canței peste 50 000 de copii și ti
neri. Practic, fiecare elev va par
ticipa la cel puțin o astfel de „ac- 
Uune".

30 iunie, iar 
a IX-a și a 
din clasele a 

XII-a cursuri

Elevii distinși la concursurile șco
lare pe discipline de învățămînt. la 
competițiile de creație tehnico-știin- 
țifică și artistice ale Festivalului na
țional „Cîntarea României" se vor 
întîlni în tabere (centrale și jude
țene) de profil — electrotehnic, me
talurgie, matematică, fizică, biolo
gie etc. — în care programul de o- 
dihnă se va împleti cu expuneri și 
aplicații practice susținute de spe
cialiști, cu vizionarea de filme și 
spectacole. Tabere cu profil sportiv 
vor oferi elevilor promovați la con
cursurile școlare din cadrul „Da- 
ciadei" prilej de 
perfecționare în sportul îndrăgit. 
Dealtfel, cei 
vor fi prezenți în competiții artis
tice tradiționale: de artă plastică — 
„Românie, plai de aur", literar „Ti
nere condeie", muzical „Ciprian 
Porumbescu" etc. O sesiune știin
țifică de comunicări și referate pe 
discipline de invățămînt va reuni, 
la Timișoara, pe cei mai activi 
creatori din rîndul tineretului școlar.

Tradiționalele „cluburi de vacan
ță" se vor iniția în fiecare sat și 
comună, în cartierele marilor ora
șe, astfel că elevii care-și vor pe
trece vacanța în localitatea natală 
vor avea la dispoziție condiții pen
tru odihnă și recreație plăcută, in
teresantă, instructivă. In asemenea 
cluburi vor fi organizate cursuri de 
inițiere în tenis, înot, șah etc., vi
zionări de filme, spectacole, expo
ziții; biblioteci vor sta la dispozi
ția iubitorilor de lectură; un pro
gram de consultații și meditații va 
fi organizat pentru acei elevi cu 
restanțe la învățătură.

La startul vacanței „în haine" de 
lucru se vor alinia numeroși elevi, 
pentru a lucra pe șantierul Canalu
lui Dunăre — Marea Neagră, în 
bazinul carbonifer al Olteniei, pe 
șantiere locale destinate construc
țiilor de școli și alte așezăminte cul
turale. Tineretul școlar va fi prezent, 
totodată, în campania agricolă, la 
întreținerea culturilor și recoltare, 
la culesul fructelor, plantelor me
dicinale etc.

antrenament și

mai talentați elevi

Florica DINULESCU

t
17,20 Viața culturală
18,35 _

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,55 Roman foileton: „Karl Marx — 
anii tinereții"

12,00 Rapsodii de primăvară
12,25 Consultații în sprijinul învățămîn

tului politico-ideologic (reluare). 
Probleme privind aplicarea noului 
mecanism economico-financiar si 
întărirea autoconducerii muncito
rești în lumina expunerii tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la Adunarea 
solemnă prilejuită de cea 
aniversare a Partidului 
Român.

12,50 Telex 
13,00 închiderea programului 
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
17,05 Reportaj TV — Secvențe

Desene animate. Povestiri din Pă
durea verde — episodul 8 
Telejurnal
Actualitatea economică
Ora tineretului
Evoluția vieții pe Pămînt — serial 
științific. Episodul 8: „Stăpînii văz
duhului"
Cîntarea României21,30

22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal 
19,25 ~

de-a 60-a 
Comunist

băcăuane

Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunil. In program: Trei 
dansuri românești, de Rogalski; 
Concertul nr. 3 pentru vioară și or
chestră șl Introducere și Rondo ea- 
pricioso, de Saint-Saens. Solistă 
Lola Bobescu; Simfonia I, de 
Brahms. Dirijori: Ioslf Conta, Ila- 
rion Ionescu-Galați
Călătorie prin țara mea. Reportaj 
Intermezzo coregrafic

21,30
21,50
22,05 Telejurnal
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, al poporului cehoslovac 
și al nostru personal, vă transmitem vii mulțumiri pentru felicitările cordiale 
și salutul frățesc pe care ni le-ați adresat cu ocazia Zilei naționale — cea 
de-a 36-a aniversare a eliberării patriei noastre.

Apreciem raporturile româno-cehoslovace de prietenie și colaborare în 
toate domeniile. Sîntem convinși că aceste raporturi se vor dezvolta și 
aprofunda în continuare în mod fructuos, în spiritul hotărîrilor celui de-al 
XVI-lea Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia, ale celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comunist Român și ale întilnirii la cel mai 
înalt nivel, în interesul popoarelor cehoslovac și român, al unității și coeziunii 
țărilor comunității socialiste.

Vă dorim dumneavoastră și întregului popor român succese depline în 
viitor în edificarea societății socialiste in țara dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele

Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul și Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka mi se 
alătură. pentru a adresa Excelenței Voastre sincere mulțumiri pentru me
sajul de felicitări transmis cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a indepen
denței noastre. Doresc să adresez cele mai bune urări pentru Excelența 
Voastră, precum și pentru progresul continuu și prosperitatea poporului ro
mân prieten.

Sînt convins că legăturile de prietenie; și cooperare existente între ță
rile noastre vor continua să se dezvolte in folosul reciproc al popoarelor 
noastre.

J. R. JAYEWARDENE
Președintele

Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

—COTIDIAN
Relatdri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii“
■ La Întreprinderea de mașini- 

unelte, accesorii și scule din Baia 
Mare au intrat în fabricație noi 
tipuri de mașini-unelte pneumatice 
folosite in uzinele constructoare de 
mașini. Pînă acum, acestea se adu
ceau din import.

■ Au fost finalizate lucrările ce
lei de-a doua etape de alimenta
re cu apă potabilă a municipiului 
Pitești. Prin terminarea acestor lu
crări, debitul de apă potabilă a 
sporit cu 735 litri pe secundă. Con
comitent, s-a pus în funcțiune, la 
întreaga capacitate, stația de epu
rare mecanică. Drept rezultat, din 
rîul Argeș se obține o apă de 
calitate superioară pentru toți be
neficiarii, inclusiv pentru cei din 
Capitală.

■ Orașul-stațiune Băile Hercula- 
ne a fost conectat la rețeaua te
lefonică interurbană. Prefix : 965.

■ O nouă brigadă de tineri din 
Cluj-Napoca va lucra, timp de trei 
luni, pe șantierul Canalului Dună
re — Marea Neagră. Dintre aceș
tia, 60 sînt studenți ai Facultății de 
electrotehnică a Institutului politeh
nic. Ei vor ca și în amfiteatrele 
muncii să obțină numai note bune. 
Succes !

■ Scrie negru pe alb : ghișeele 
caselor de bilete de la auto
gara din Tulcea au „program spe
cial". A se citi : „După cheful ca
sierelor". De mai multe zile, ghi
șeul informații și eliberarea abona
mentelor este închis. Cine pune pe... 
roate treburile din respectiva auto- 
gară ?

■ După ce minerii din Sălaj au 
încheiat lucrările de punere în func
țiune a unui nou abataj frontal, au 
început acum o altă lucrare meni
tă să ducă la deschiderea unei noi 
mine de cărbuni.

■ La lași s-a dat în folosință un 
nou magazin comercial „Materna". 
Organizat pe sistemul autoservirii, 
copiii își aleg singuri obiectele tre
buitoare preferate. De plătit, le plă
tesc părinții.

■ Cițiva cititori din Galați ne 
declară în scrisoarea trimisă că pun 
la îndoială corectitudinea unor 
calcule privind consumul de ener
gie electrică. Greșelile le conside
ră „opera” unor casieri neatenți de 
la I.R.E. Galați. Cum asemenea sem
nale am mai primit la redacție, este 
timpul ca întreprinderea în cauză să 
facă... lumină în această situație.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 

și 7 iunie. în țară: Vremea va fi căl
duroasă, cu cerul variabil, mai mult se
nin, în regiunile din sudul țării, unde 
aversele de ploaie vor fi cu totul izo
late. In celelalte regiuni cerul va pre
zenta înnorări temporare și vor cădea 
averse locale de ploaie însoțite de des

■ Muncitorii fabricii de placaj 
din cadrul C.P.L. Suceava au rea
lizat o presă cu ajutorul căreia 
furnirul subdimensionat este utilizat 
pentru fabricarea unui placaj de 
dimensiuni mai mici, dar de mare 
utilitate, din care se execută repe
re pentru mobilier.

■ in piața centrală din Giurgiu 
ființează magazinul alimentar cu 
autoservire nr. 3. După modul în 
care este aprovizionat și sînt serviți 
cumpărătorii merită cu prisosință să 
poarte numărul unu.

■ în comuna Hereclean, din ju-. 
dețul Sălaj, s-a dat în folosință o 
nouă unitate pentru creșterea și în- 
grășarea porcilor, care va avea în 
final o capacitate de 45 000 capete.

■ întreprinderea de vase emaila
te din Sighișoara a atins para
metrii proiectați. Capacitatea a- 
nuală: peste 11 milioane vase e- 
mailate, într-un sortiment bogat și 
de o calitate pe... gustul gospodi
nelor.

■ în municipiul Bacău au fost 
date în folosință două noi unități 
comerciale „Romarta" în noul cen
tru civic al orașului și un ma
gazin alimentar în cartierul „Parcul 
Libertății". Acestea se adaugă celor 
peste 50 de noi unități comerciale 
înălțate în ultimii ani în acest 
municipiu.

■ In dreptul imobilului cu nr. 
26-28 din str. Bîrsănești, cartierul 
Militari, din București, există o ciș
mea care curge în permanență, vara 
și iarna. Datorită defecțiunii, strada 
a devenit un adevărat „lac" al ne
glijenței, peste care nici locuitorii ei 
nu mai pot trece. Dacă la capitolul 
„bunilor gospodari" aceștia ău lip
suri, poate-i ajută I.C.A.B.-ul...

■ în cadrul probelor tehnologice, 
întreprinderea chimică din Fălticeni, 
unitate ce se construiește în zona 
industrială Șoldănești a orașului, a 
început să producă primele canti
tăți din detergentul cunoscut sub 
denumirea de „Perlan alb".

■ Un colectiv de specialiști din 
cadrul întreprinderii de industriali
zare a cărnii din Tg. Mureș 
a conceput și realizat, în premieră 
pe țară, o nouă tehnologie de re
cuperare și valorificare a oaselor. 
Au fost elaborate primele șarje de 
făină de oase, cu multiple calități 
nutritive în alcătuirea rețetelor de 
hrană pentru păsări, purcei și

cărcări electrice și, izolat, de grindină. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, cu 
vijelii locale. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar 
cele maxime între 22 și 32 de grade, mai 
ridicate în sudul țării la începutul in
tervalului. în București: Vreme căldu
roasă, cu cerul variabil, mai mult senin. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 15 și 18 grade, cele maxime între 
30 și 33 grade. Condiții de descărcări 
electrice și de averse de ploaie. (Cor- 
neliu Pop, meteorolog de serviciu).

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a primit, 
miercuri dimineață, delegația Aso
ciației de prietenie a poporului chi
nez cu străinătatea și a Asociației de 
prietenie China — România, condusă 
de tovarășul Tzu Tunan, membru al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Națională a Reprezentanților Popu
lari, membru al Comitetului Națio
nal al Consiliului Consultativ Po
litic Popular al R.P. Chineze, vice
președinte al Asociației de prietenie 
a poporului chinez cu străinătatea.

în cursul convorbirii au fost evo
cate relațiile de prietenie, solidari
tate și colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Chinez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chi
neză, subliniindu-se cu satisfacție că

Vizita ministrului afacerilor
Ministrul afacerilor externe al R. P. 

Polone, Jozef Czyrek, împreună cu 
persoanele oficiale care îl însoțesc în 
vizita oficială de prietenie în țara 
noastră, a fost, miercuri, oaspetele 
municipiului Brașov. In cursul di
mineții au fost vizitate obiective tu
ristice din stațiunea Poiana. Brașov, 
precum și cartiere ale municipiului 
de la poalele Tîmpei.

în aceeași zi, ministrul polonez a 
avut o întrevedere cu președintele 
Consiliului popular al județului Bra-

Adunările generale ale asociațiilor 
de scriitori

în întîmpinarea Conferinței națio
nale a scriitorilor, între 11 mai și 3 
iunie s-au desfășurat adunările ge
nerale ale asociațiilor de scriitori 
din București, Brașov, Cluj-Napoca, 
Craiova, Iași, Tîrgu Mureș, Sibiu și 
Timișoara.

Pe ordinea de zi a adunărilor s-au 
aflat darea de seamă asupra activi
tății comitetului de conducere al 
asociației respective pe perioada mai 
1977 — mai 1981, tezele Conferinței 
naționale a scriitorilor, propuneri de 
modificări la Statutul Uniunii scrii
torilor, programul de dezvoltare a 
creației literare în România pe pe
rioada 1981—1985, alegerea noilor 
organe de conducere ale asociațiilor 
și a delegaților la conferința na
țională.

La adunările generale au partici
pat membri titulari și stagiari ai 
asociațiilor de scriitori, reprezen
tanți ai Consiliului de conducere al 
Uniunii scriitorilor, membri ai uniu
nilor de creație din orașele respec
tive, membri ai unor cercuri și ce
nacluri literare, alți oameni de 
cultură.

în cadrul dezbaterilor — desfășu
rate într-un spirit analitic, de răs
pundere politică și exigență ideolo
gică — au fost analizate realizările 
de pînă acum pe tărîmul creației 
literare — puternic angajată în pre
facerile înnoitoare ale României so
cialiste — ca și sarcinile de viitor 
ale asociațiilor, menite să asigure 
realizarea unor creații de valoare, 
în centrul cărora să se situeze, cu 
precădere, omul nou, cu o înaltă 
conștiință revoluționară, construc
torul conștient al viitorului comunist 
al patriei.

în încheierea lucrărilor. părtici- 
panții la adunările generale au adre
sat tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, telegrame prin 
care se angajează, în numele scrii
torilor români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, să slujească cu
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Un nou pas spre calificarea la campionatul mondial de fotbal
România Norvegia 1-0

Neașteptat de greu și de tîrziu au 
reușit ieri fotbaliștii noștri să înscrie 
gol (de fapt și singurul, cel victorios) 
în plasa porții apărate cu îndîrjire 
și sînge rece de întreaga echipă a 
Norvegiei, echipă venită la Bucu
rești, după cum s-a văzut, cu gindul 
de a rezista și cu pretenția de a 
smulge un punct. Nervii și inimile 
noastre — ale celor din tribună, ca 
și ale telespectatorilor sau radio- 
ascultătorilor — au trebuit să facă 
față unor încercări lesne de închi
puit din moment ce la pauză, pe a- 
celași teren pe care cu opt luni in 
urmă ii conduceam pe englezi, „vi
kingii" se duceau la cabine mulțu
miți că ținuseră în șah etern o îna
intare care ratase ocazii după ocazii.

Nu mai puțin de 11 șuturi au tri
mis fotbaliștii noștri în prima repri
ză spre poarta pe care au asaltat-o 
neîntrerupt (6 pe spațiul străjuit de 
bare și 5 în afară), dar golul n-a 
venit la întîlnirea cu Bălăci, Cămă- 
taru, Crișan, Munteanu. Beldeanu, 
Marcel Răducanu și Țicleanu, care 
au șutat în această ordine. în carne
tul de reporter notam după primele 
45 minute de joc : băieții noștri au 
început în iureș, dar s-au stins după 
25 de minute ; echipa a fost parcă 
ruptă în două de la mijloc ; s-a pa
sat mult, dar a lipsit pasa decisivă, 
în schimb, am avut multă, multă 
neșansă.

Repriza a doua a continuat în 
aceeași notă. Am notat : „cap" Sa- 
meș. șut Marcel Răducanu. „cap" 
Beldeanu, „cap" Marcel Răducanu. 
Abia în minutul 67, într-o perioadă 
de dominare prelungită, dar sterilă, 
norvegienii încearcă să . iasă din 
„clește", dar Beldeanu recuperează 
mingea și declanșează un alt atac, în 
cursul căruia se trage de vreo 
două-trei ori la poartă, însă ad

acestea cunosc o dezvoltare continuu 
ascendentă.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, au 
participat Ion Popescu-Puțuri, mem
bru al C.C. al P.C.R., președintele A- 
sociației de prietenie româno-chineză, 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Chen Shuliang, am
basadorul R.P. Chineze la București.

★
în timpul șederii în țara noastră, 

delegația a avut întrevederi la A- 
sociația de prietenie româno-chine
ză, Academia „Stefan Gheorghiu", la 
comitetele județene de partid Dolj, 
Mehedinți și Timiș, a vizitat între
prinderi, unități agricole și obiective 
social-culturale.

(Agerpres)

externe al R. P. Polone
șov, Gheorghe Dumitrache. Cu acest 
prilej, oaspetele a fost informat des
pre dezvoltarea economică și socia
lă a județului.

La întrevedere au luat parte Ion 
Cosma, ambasadorul României la 
Varșovia, și Boleslaw Koperski, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

După amiază, oaspeții s-au înapo
iat în Capitală.

(Agerpres)

abnegație țelurile nobile ale Parti
dului Comunist Român, ale poporu
lui român, în lupta pentru transfor
marea revoluționară a societății, să 
promoveze o literatură militantă, 
inspirată din înfăptuirile acestei 
mărețe epoci, cea mai fertilă și mai 
bogată în realizări din istoria Româ
niei, epocă inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului.

în telegrame se subliniază faptul 
că întreaga viață literară din patria 
noastră se desfășoară în Lumina ho- 
tăririlor Congresului al XII-lea al 
partidului, sub semnul exigențelor 
pe care secretarul general al parti
dului le pune în fața creatorilor de 
frumos din România, al îndrumări
lor și orientărilor formulate cu pri
lejul numeroaselor întîlniri avute cu 
scriitorii. Se arată, de asemenea, că 
epoca istorică pe care o străbate 
țara cere 'din partea scriitorilor 
oglindirea cît mai cuprinzătoare a 
realității, activarea tuturor capaci
tăților lor creatoare. Se reliefează, 
totodată, că nicicind condițiile socia
le și materiale ale scriitorilor din 
țara noastră n-au fost mai prielnice 
decit in acești ani, că niciodată ei nu 
s-au simțit mai responsabili, mai 
organic legați de destinul întregii 
națiuni.

Adresînd tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu cele mai vii și mai calde 
cuvinte de stimă și recunoștință, 
cele mai alese urări de sănătate, 
viață lungă și putere de muncă; spre 
binele și fericirea României socia
liste, scriitorii s-au angajat să acțio
neze cu toată fermitatea pentru pro
movarea unui climat principial și 
fertil, pentru ridicarea creației ar
tistice la- nivelul înaltelor -exigențe 
ale acestei etape, să nu precupe
țească nici un efort pentru, a făuri 
o literatură de valoare, care să să
dească în sufletul poporului credin
ța nestrămutată in adevărul comu
nist al construcției eroice pe care o 
înfăptuiesc clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, întregul nos
tru popor.

versarii resping în disperare, pînă 
cînd Țicleanu — venit din urmă — 
trage cu sete, din mișcare, și... 1—0 
pentru România. Trebuie spus că 
golul n-a fost întîmplător : a fost 
consecința unui joc mai ordonat la 
mijloc, unde Beldeanu și-a revenit 
„din mers" și a îndeplinit rolul de 
coordonator, a fost consecința hăr
țuirii apărării adverse de către in
cursiunile lui Crișan și „șarjele" lui 
Marcel Răducanu.

Desigur, ieri, echipa națională de 
fotbal a României nu a făcut unul 
din jocurile sale bune. Miza mare 
a celor două puncte ce ne erau ne
cesare ca aerul, indîrjirea adversa
rilor și întîrzierea golului și-au pus 
amprenta pe calitatea fotbalului 
practicat de tricolori. S-ar putea 
vorbi de pripeala înaintașilor, de 
insuficienta claritate a mijlocașilor, 
în general, de o oboseală vizibilă a 
întregii echipe (explicabilă, dacă ne 
gindim că cei opt internaționali 
craioveni au fost atit de solicitați și 
tracasați în acest sezon aglomerat). 
S-ar putea aduce și unele reproșuri 
directe unui jucător sau altuia. Dar 
caracteristice pentru evoluția repre
zentativei noastre în acest meci au 
fost formidabila voință de a învinge, 
marea risipă de energie și sufletul 
pus în joc. Este bine să nu negli
jăm aceasta și să nu uităm că în 
aceste preliminarii se joacă pentru 
puncte. Or, ieri, fotbaliștii noștri au 
mai adunat încă două puncte. Aceas
ta este foarte important !

Cum prevedeam și in „Scînteia" de 
ieri, echipa noastră a urcat în frun
tea clasamentului grupei a IV-a prin 
această victorie muncită și pe deplin 
meritată. Deci : 1. România (6 punc
te, din 5 meciuri) ; 2. Anglia (5 punc
te, din 5 meciuri) ; 3. Ungaria (5

Cronica zilei
între Ministerul Agriculturii și In

dustriei Alimentare și Ministerul A- 
griculturii din Indonezia a fost sem
nat un Memorandum de înțelegere 
privind dezvoltarea cooperării dintre 
cele două ministere. Acțiunile conve
nite vizează, în principal, cercetarea 
și producerea de semințe selecționa
te, obținerea de material de repro
ducție și înmulțire în zootehnie, pre
cum și conlucrarea în domeniul in
dustrializării lemnului.

Documentul a fost semnat de An
gelo Miculescu, vîceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii și 
industriei, alimentare, și Soedarsono 
Hadisaboetro, ministrul agriculturii 
din Indonezia.

A fost de față ambasadorul Repu
blicii Indonezia la București,1 gene
ral-brigadier Soesidarto.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea^ miercuri a avut loc în Capi
tală o gală de filme austriece. Au 
participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Ministeru
lui Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, Ministerului Turismului, Camerei 
de Comerț și Industrie, un numeros 
public.

Au fost prezenți Andreas Samogyi, 
ambasadorul Austriei la București, și 
membri ai ambasadei.

★
O expoziție de grafică și două 

expoziții documentare organizate în 
cadrul „Zilelor culturii ferrareze — 
Italia" s-au deschis, miercuri, în 
Sala „Arghezi" din Capitală și, res
pectiv, în holurile Teatrului Național 
„I.L. Caragiale"..

La vernisaj au participat Ion 
Găleteanu, secretar de stat la Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, artiști plastici, oameni 
de artă și cultură, un numeros 
public.

în aceeași zi, pe scena Sălii mici a 
Palatului Republicii Socialiste Româ
nia a avut loc un concert susținut de 
Corul academic „Vittore Veneziani", 
din Ferrara.

Artiștii oaspeți au interpretat, sub 
bagheta dirijorului Pierluigi Calessi, 
lucrări din creația unor compozitori 
clasici și contemporani italieni.

(Agerpres)

Vacanțe pe litoral
Pînă la 1 Iulie 

importante reduceri 
de prețuri

Agențiile și filialele oficiilor 
județene de turism continuă 
vinzarea pentru luna iunie a bi
letelor cu importante reduceri de 
prețuri. Astfel, în această lună 
o pensiune completă pe zi de 
persoană costă 65 lei, față de 
circa 110 lei în iulie și august.

Răsfirate în imensul arc de 
cerc al litoralului românesc al 
Mării Negre, renumitele stațiuni 
Eforie Nord, Eforie Sud, Ma
maia, Venus, Cap Aurora, Ju
piter, Saturn sau Mangalia ofe
ră in această perioadă condiții 
optime pentru efectuarea conce
diului de odihnă sau a unor va
canțe mai scurte.

Plajele largi, nisipurile fine, 
apa înspumată și briza mării 
sînt tot atîtea atracții pentru cei 
ce îndrăgesc litoralul nostru ro
mânesc.

puncte, din 3 meciuri) ; 4. Elveția 
(3 puncte, din 4 meciuri) ; 5. Norve
gia (3 puncte, din 5 meciuri). Dacă 
privim acest clasament, dacă ținem 
seama de acea medie engleză 
de plus doi pe care tricolorii au reu
șit-o in jocurile în deplasare, dacă 
luăm in considerație programul vii
tor al reprezentativei noastre (două 
partide consecutive acasă și, în ulti
ma. o deplasare în Elveția), program 
avantajos față de celelalte partenere 
din grupă — rezultă că fotbaliștii 
noștri au mai făcut un pas spre cali
ficarea in turneul final al Mundialu- 
lui ce va fi găzduit de Spania în pe
rioada iunie — iulie 1982.

Următoarea întîlnire din cadrul 
preliminariilor o va susține naționala 
noastră după vacanța de vară, în 23 
septembrie, la București, în compania 
formației Ungariei. Pînă atunci va 
fi timp suficient pentru odihnă și re- 
confortare, apoi pentru pregătire și 
pentru ca tehnicienii să remedieze 
deficiențele de joc ce le-au constatat 
ieri. Să dăm tricolorilor ce-i al lor 
pentru comportarea onorabilă de pînă 
acum (mai ales în partidele cu An
glia și la Budapesta), să avem încre
dere și în continuare în ei, să-i în
conjurăm cu aceeași dragoste și, pînă 
la urmă, totul se va termina cu bine. 
Nu se poate să nu se termine cu bine!

Gheorghe MITROI

• Campionatul european de fotbal 
pentru juniori s-a încheiat ieri cu- 
victoria echipei R.F. Germania. în 
finală, la Dusseldorf, reprezentativa 
R.F.G. a întrecut cu scorul de 1—0 
(0—0) formația Poloniei, prin golul 
înscris îrț minutul 53 de Anthes.

R. D. GERMANĂ

Oțeluri de înaltă calitate
Multiplicarea produ

selor cu insemne- 
le speciale ale înal
tei calități constituie 
una dm preocupările 
centrale ale colective
lor de muncă din in
dustria metalurgică a 
R.D. Germane. Fată de 
anul precedent, volu
mul acestor produse

R. P. POLONĂ

Modernizarea transporturilor navale
Cu puțin timp in 

urmă a fost înăl
țat pavilionul pe o 
nouă navă comercia
lă semipurtătoare de 
conteinere, construi
tă la șantierele na
vale din Szczecin. 
Noua navă, care a pri
mit numele de „Gene
ral Franciszek Klee- 
berg", ca și altele două 
din aceeași serie, li
vrate anterior Compa
niei poloneze de navi
gație PLO, și anume 
„Iozef Conrad-Korze- 
niowski" și „Adam 
Mickiewicz", este un 
cargou universal adap
tat atît pentru trans
portul diferitelor măr
furi convenționale, cît

R. P. UNGARĂ

Noi produse în industria chimică
în industria chimică 

a R.P. Ungare se ac
ționează in direcția in
troducerii în fabricație, 
într-un ritm rapid, a 
unui număr sporit’ de 
noi produse. Anul tre
cut. în acest sector in
dustrial s-a început 
fabricarea a 200 de noi 
produse și această ac
țiune se va extinde 
in anul în curs. In do
meniul reînnoirii no

s-a dublat în anul 
1980. Dezvoltarea in 
continuare a produc
ției de oțeluri înno
bilate se bazează pe 
soluții mai eficiente, 
care iau in considera
re rezultatele cele mai 
recente ale stiintei și 
tehnicii de specialitate.

și pentru conteinere, 
încărcături congelate, 
produse chimice. Nava 
poate transporta, în 
același ' timp, 548 de 
conteinere și 500 de 
tone de diverse măr
furi convenționale. 
Două dintre cele 12 
macarale de la bord 
sint de cite 40 de tone, 
ceea ce oferă posibi
litatea de a transpor
ta cu această navă e- 
chipamente grele, care 
să poată fi descărcate 
în porturi lipsite de 
instalații de transbor- 
dare cu o putere de 
ridicare atît de mare.

„General Franciszek 
Kleeberg" este cea 
mai modernă navă

menclatorului produc
ției, cele mai im
portante progrese au 
fost obținute de indus
tria farmaceutică și 
cea de prelucrare a 
cauciucului, precum șl 
de întreprinderile spe
cializate în substanțe 
pentru protejarea plan
telor.

întreprinderea „Tau
rus" și-a dublat pro
ducția de anvelope cu

De la Institutul agronomic 
„Nicoiae Bălcescu" din București

Institutul agronomic „Nicoiae 
Bălcescu" din București anunță 
scoaterea la concurs a următoarelor 
posturi : Facultatea de agricultură, 
Catedra de pedologie, agrotehnică 
și mașini agricole : asistent poziția 
27. disciplinele Tractoare și mașini 
agricole, Conducere tractor și auto, 
îndrumarea activității practice a 
studenților ; asistent poziția 28, dis
ciplinele Tractoare și mașini horti
cole, Conducere tractor și auto, în
drumarea activității practice a stu
denților ; asistent poziția 29, disci
plinele Tractoare și mașini hortico
le, Conducere tractor și auto, 
îndrumarea activității practice a stu
denților ; asistent poziția 30. disci
plinele Mașini și instalații zooteh
nice, Conducere auto, îndrumarea 
activității practice a studenților ; 
Catedra de științe sociale și organi
zarea întreprinderilor agricole : a- 
sistent poziția 14, disciplinele Eco
nomie, legislație agrară și protec
ția muncii, Economia și organizarea 
producției animale, Activități de in
tegrare. Facultatea de medicină ve
terinară, Catedra învățămînt cli
nic : asistent poziția 34, disciplinele 
Patologie și clinică medicală. Toxi
cologie, Activitate de integrare cli
nică. Facultatea de zootehnie, Ca
tedra tehnologia creșterii animale
lor : asistent poziția 25, disciplinele 
Tehnologia creșterii suinelor, Teh
nologia creșterii ovinelor și capri
nelor, Activități de integrare, 
Facultatea de imbunâtățiri funciare. 
Catedra de imbunâtățiri funciare și 
construcții hidrotehnice : asistent 
poziția 34, disciplinele Materiale de

Depunerile 
pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri
La fel ca în fiecare lună, în 

primele zece zile ale lunii iu
nie, obligațiunile C.E.C. cu cîști
guri se procură fără diferență 
de preț, la valoarea lor nomina
lă, de la toate unitățile C.E.C. 
și poștale din întreaga țară.

Acordarea de către Casa de 
Economii și Consemnațiuni a 
unor importante cîștiguri în bani 
cu valori cuprinse între 50 000 
de lei și 800 de lei, prin tra
geri la sorți lunare, ca și fap
tul că obligațiunile C.E.C. cu 
ciștiguri se pot procura și res
titui fără completarea unor do
cumente constituie avantaje 
specifice mult apreciate de că
tre depunătorii de la orașe și 
sate, care le solicită .în mod 
permanent.

Tragerea la sorți pentru a- 
ceastă lună va avea loc in Ca
pitală la data de 30 iunie a.c. 

Ele permit fabricarea 
unor produse metalur
gice cu o durată mai 
îndelungată de utiliza
re și funcționare.

Piesele fabricate du
pă noile metode asi
gură reducerea cu 15 
la sută a consumurilor 
în construcția de ma
șini și instalații.

construită pe șantie
rele navale poloneze 
pentru respectiva com
panie, care asigură le
gătura cu Australia 
înconjurind Africa. 
Navele Companiei PLO 
încarcă în porturile 
australiene lină, piei, 
o serie de materiale 
destinate industriei 
siderurgice și altor 
ramuri ale economiei- 
poloneze. Ele iau La 
bord. de asemenea, 
mărfuri destinate altor 
țări socialiste, ca, de 
exemplu, piei pentru 
Ungaria și Cehoslova
cia și lină pentru tara 
noastră, via portul 
Gdynia.

inserție metalică, a in
trodus în fabricație an
velope destinate trac
toarelor cu puteri spo
rite și altor mașini a- 
gricole. în sectorul 
producției maselor 
plastice, o atenție de
osebită se acordă rea
lizării de articole care 
permit înlocuirea pie
selor metalice impor
tate.

construcții, Construcții agrozooteh
nice, Beton armat, Activități de 
integrare ; asistent poziția 35, disci
plinele Construcții hidrotehnice, 
Construcții hidrotehnice și fundații, 
Geotehnică și fundații. Atelier pro- ’ 
iectare-cercetare. Activități de inte
grare ; Catedra de matematică, fi
zică și hidraulică : asistent poziția 
23, disciplinele Fizică teoretică și 
aplicată, Electrotehnică și instalații 
de pompare, Activități de integrare; 
asistent poziția 24, disciplinele Fi
zică și agrometeorologie, Activități " 
de integrare ; asistent poziția 25, 
disciplinele Biofizică, Biofizică me
dicală, Fizică și agrometeorologie, 
Activități de integrare: asistent 
poziția 26, disciplinele Hidraulică, 
Activități de integrare.

Candidații la concurs vor depune 
la secretariatul rectoratului Insti
tutului agronomic „N. Bălcescu" 
București, bd. Mărăști nr. 59, sector 
1, în termen de 15 zile de la data 
publicării acestui anunț în Buletinul 
Oficial, cererea de înscriere însoțită 
de actele prevăzute în Legea nr. 
6/1969 privind Statutul personalului 
didactic din Republica Socialistă 
România, publicată in Buletinul 
Oficial, partea I, nr. 33 din 15 
martie 1969 și de Instrucțiunile Mi
nisterului Educației și Invățâmin- 
tului nr. 84539/1969.

Concursul se va ține la sediul in
stitutului în termen de 15 zile de 
la data expirării termenului de în
scriere.

Informații suplimentare se pot 
obține la secretariatul rectoratului, 
zilnic între orele 8,00—14,00.

DUMINICĂ, 7 IUNIE

Tragere excepțională LOTO
La sfirșitul acestei săptămini 

va avea loc o nouă și atractivă 
tragere excepțională Loto, care 
oferă participanților multiple 
posibilități de a obține : autotu
risme „Dacia 1300“ și „Skoda 
120 L“, mari cîștiguri în bani 
(sume variabile și fixe), excursii 
în U.R.S.S. sau R. D. Germană. 
Pentru atribuirea cîștigurilor se 
vor efectua cinci extrageri în 
două faze, cu un total de 42 de 
numere. Taxele de participare 
sînt de 5 sau 15 lei varianta 
simplă, cele de 15 lei avind 
drept de cîștiguri la toate extra
gerile. Se poate juca și în cotă 
de 25 la sută, pe bilete comple
tate cu variante simple, variante 
combinate sau combinații „cap 
de pod". Simbătă, 6 iunie, este 
ultima zi cînd se mai pot pro
cura bilete.

• ECOCARDIOGRA-
FIA. Mai multe sute de car
diologi francezi au organizat re
cent o largă dezbatere asupra 
unei noi tehnici de diagnosticare 
a maladiilor cardiace, ecocardio- 
grafia. Noua tehnică se bazează 
pe principiul „sonarului", un 
dispozitiv cu ultrasunete utili
zat pentru prima dată în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial. care, folosind principiul 
ecoului, semnala prezența sub
marinelor inamice, proiectîn- 
du-le contururile pe un ecran. 
Este de ajuns să se plaseze pe 
cutia toracică a pacientului un 
emițător-receptor de ultrasu
nete și instantaneu inima apare 
pe un ecran. Potrivit concluzii
lor specialiștilor francezi, „fo- 
tografiind" inima în diversele 

ei faze de funcționare, ecocar- 
diografia furnizează informații 
de cea mai mare importanță, 
completînd datele obținute cu 
ajutorul electrocardiogramei. In 
plus, noua tehnică este absolut 
inofensivă spre deosebire de 
investigațiile cu ajutorul raze
lor X, ceea ce constituie un 
avantaj cîtuși de puțin negli
jabil.

• ARHIVA SI BIBLIO
TECA „GYORGY LU- 
KÂCS". constituite în 1971 din 
biblioteca și manuscrisele mare
lui filozof și estetician marxist 
(1885—1971), funcționează ca o 
entitate autonomă a Institutu
lui de filozofie al Academiei 
Ungare de Științe. Ele includ 
aproximativ 11 000 de volume, 

1 000 de manuscrise și 10 000 de 
scrisori. Biblioteca publică de 
specialitate, cu caracter muzeal, 
este în același timp o instituție 
de cercetare, ea fiind adăposti
tă în apartamentul în care a lo
cuit Lukâcs. Ea permite cerce
tătorilor efectuarea de lucrări de 
sinteză asupra creației filozo
fului.

• ȘURUBELNIȚĂ CU 
FIBRE OPTICE. Șurubelni
ța luminiscentă „Afton", pro
dusă în R. F. Germania, face 
parte din sculele manuale care 
iluminează locul de prelucrare 
cu ajutorul fibrelor optice. Mi
nerul și inelul ce string lama 
șurubelniței conțin patru fasci
cule de fibre care dirijează lu
mina direct spre capătul șuru

belniței și șanțul șurubului. 
Pierderea prin difuzie este des
tul de mică. în miner sînt mon
tate, de asemenea, două micto- 
baterii care alimentează dispo
zitivul.

• ASCENSOR VOR
BITOR. Specialiștii americani 
au realizat primul ascensor 
vorbitor. El este prevăzut cu un 
sintetizator vocal care-i permite 
să pronunțe peste o sută de 
cuvinte. Cu ajutorul acestui 
vocabular, ascensorul, pe lîngă 
faptul că anunță pasagerilor, 

cu voce tare, etajul respectiv, 
furnizează, de asemenea, infor
mații rutiere, știri asupra stării 
vremii etc. Scurtă călătorie cu 
ascensorul căpătă astfel și un 
pronunțat caracter utilitar.

• AVENTURĂ ÎN PA
CIFIC. O croazieră de două 
ore pe Oceanul Pacific s-a 
transformat intr-un coșmar pen
tru 21 de locuitori din Insulele 
Gilbert. La puțin timp după ple
care, motorul ambarcațiunii s-a 
defectat, aceasta fiind purtată în 
larg de curenții marini. Abia 

după două luni, ambarcațiunea 
a fost reperată de o navă ame
ricană, la aproximativ 700 mile 
sud-vest de Insulele Guam. Din
tre cei care plecaseră, la 26 mar
tie, în croaziera de două ore, ău 
mai supraviețuit 12 persoane. 
Timp de două luni, ei s-au hră
nit cu pește, prins cu mina, și 
au băut apă de ploaie.

• „CAZINOURI 
ZBURĂTOARE" ? Pentru 
a-i atrage pe pasagerii care nu 
prea au ce face cu banii, com
pania „Singapore Airlines" a 
hotărît să instaleze la bordul a- 
vioanelor șale... automate pen
tru jocuri de noroc. Compania 
scontează în acest mod pe un 
beneficiu suplimen t de cîteva 
milioane de dolari, Jacă lucru

rile vor merge astfel mai de
parte, ironizează săptăminalul 
american „Newsweek", nu este 
exclus ca in curînd pe liniile 
aeriene să apară veritabile „ca
zinouri zburătoare".

• UN NOU TIP DE 
BICICLETĂ a fost expus la 
cel de-al XIV-lea Tirg interna
țional de la Tokio. Ea se deo
sebește de bicicletele clasice, 
după cum se vede din imagine, 
prin lipsa roților obișnuite. 
Funcțiile roților sint preluate de 
30 de spițe groase cu termina
ții speciale. După cum susțin 
constructorii „noii biciclete", ea 
este mai sigură decît biciclete
le obișnuite deoarece nu se mai 
pune problema penelor de cau
ciuc...



Sesiunea extraordinară a Consiliului O.N.U.

pentru Namibia

„Politicii regimului rasist sud-african 
trebuie să i se opună acțiunea unită 

a popoarelor”

Președintele Nigeriei
l-a primit pe ambasadorul României

CIUDAD DE PANAMA 3 (Ager
pres). — La Ciudad de Panama se 
desfășoară lucrările sesiunii extraor
dinare a Consiliului O.N.U. pentru 
Namibia. Iau parte reprezentanți ai 
celor 31 de state membre ale con
siliului, precum și ai Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) și Organizației Unității 
Africane (O.U.A.). Pe ordinea de zi 
figurează problemele legate de trans
punerea in viață a planului O.N.U. 
privind infăptuirea independenței 
Namibiei, ocupată ilegal de Republi
ca Sud-Africană.

Lucrările reuniunii au fost des
chise de președintele țării gazdă, 
Aristides Royo, care a criticat poli
tica regimului rasist de la Pretoria,

de apartheid și ignorare a rezoluții
lor O.N.U. privind accesul la inde
pendență al poporului namibian. 
Este necesar, a spus președintele 
panamez, ca acestei politici să i se 
opună acțiunea unită a comunității 
internaționale.

★
Intr-un mesaj adresat sesiunii ex

traordinare a Consiliului O.N.U. pen
tru Namibia, secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, a chemat la intensificarea 
eforturilor pentru soluționarea grab
nică a problemei namibiene, prin 
realizarea planului adoptat de Consi
liul de Securitate, in 1978, privind 
accesul la independență al poporului 
namibian.

LAGOS 3 (Agerpres). — Un schimb 
de mesaje intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ' președintele Republicii 
Socialiste România, și Alhaji Shehu 
Usman Aliyu Shagari, președintele 
Republicii Federale Nigeria, a avut 
loc cu prilejul primirii de către pre
ședintele Nigeriei a ambasadorului 
țării noastre la Lagos. Octavian 
Cărare, la încheierea misiunii sale.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise un salut 
cordial și cele mai bune urări pre
ședintelui Nigeriei, iar poporului ni
gerian — urări de noi succese pe ca
lea dezvoltării independente a patriei 
sale.

Mulțumind pentru mesajul primit,

președintele Alhaji Shehu Usman 
Aliyu Shagari a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cald salut prietenesc, 
multă sănătate și ’ fericire personală, 
urări de. noi izbînzi pentru poporul 
român pe calea înfloririi multilaterale 
a națiunii române. Șeful statului ni
gerian a dat o inaltă apreciere spri
jinului consecvent acordat de 
România. de președintele Nicolae 
Ceaușescu. cauzei independenței Na
mibiei. lichidării apartheidului și 
dezvoltării independente a țărilor 
africane.

La primire a participat Ishaya 
Audu. ministrul afacerilor externe al 
Nigeriei.

Perspectivele rezolvării 
crizei guvernamentale 

din Italia
Declarațiile lui Bcttino Craxi

MAREA BRITANIE

In apărarea locurilor de muncă

Poziția S. W. A. P. 0. privind căile de soluționare 
a problemei namibiene

— reafirmată de Sam Nujoma
LUSAKA 3 (Agerpres). — Organi

zația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) se opune oricăror 
tentative de subminare a planului 
O.N.U. privind accesul la independen
tă al Namibiei — a declarat pre
ședintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma. 
la încheierea vizitei sale recente la 
Lusaka. Începînd din anul 1977. a â- 
rătat vorbitorul in cadrul unei con
ferințe de presă, S.W.A.P.O. a parti
cipat la diverse tratative avind drept 
scop eliberarea țării. Toate încercă
rile de a obține eliberarea pe cale

politică au eșuat ca urmare a tergi
versărilor Pretoriei și a lipsei de fer
mitate a țărilor occidentale din așa- 
zisul grup de contact. Totuși și acum 
— a precizat Sam Nujoma — sintem 
gata pentru orice tratative orga
nizate sub egida O.N.U.; sîntem gata 
să semnăm un acord de încetare a 
focului și să începem negocieri. In 
caz contrar, S.W.A.P.O. va continua 
lupta armată pentru independența 
Namibiei — a subliniat Sam Nu
joma.

Johannesburg : Ample manifestații de protest
împotriva apartheidului

PRETORIA 3 (Agerpres). — Ma
joritatea populației sud-africane a 
protestat- energic impotriva „republi
cii" create fără consimțămintul și 
fără participarea ei — relevă intr-o 
corespondentă din Johannesburg a- 
genția France Presse. La Universi
tatea de limbă engleză Witwaters- 
rand. din Johannesburg, studenții au 
ars drapelul sud-african in cursul 
unui miting organizat in semn de 
protest impotriva acestei aniversări. 
Toate universitățile din R.S.A. au 
organizat, dealtfel, asemenea mani
festații de protest. La acestea și-au

adus contribuția aproape 20 de or
ganizații antiapartheid, care au 
boicotat festivitățile organizate de ra
siști. „Muncitorii nu pot să ia parte 
la astfel de festivități, deoarece ele 
reprezintă 20 de ani de exploatare 
nemiloasă", declara Sisa Njikelala, vi
cepreședinte al sindicatului unificat al 
muncitorilor sud-africani. Iar un 
purtător de cuvint al Consiliului sud- 
african al bisericilor arăta : „Este 
vorba de aniversarea a 20 de ani de 
suferințe, de închisori, asasinate, ex
ploatare și pierdere a cetățeniei".

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
• Noi incidente la Beirut și Zahle • Puternice bombarda

mente de aviație și artilerie in sudul țării
BEIRUT 3 (Agerpres). — După 

duelurile de artilerie de marți de 
la Beirut și din alte localități din 
Liban, între părțile implicate in con
flictul intern, miercuri, cele mai pu
ternice schimburi de focuri au fost 
înregistrate în orașul Zahle. centrul 
administrativ al regiunii Bekaa. Po
trivit unui purtător de cuvint li
banez — citat de agenția France 
Presse — exploziile obuzelor s-au 
soldat cu numeroase victime și în
semnate pagube materiale.

în capitala țării au fost semna
late, în continuare, incidente, atît 
de-a lungul liniei de demarcație ce 
separă cele două sectoare ale Beiru
tului, cit și in zonele de est, vest și 
sud-vest ale orașului.

în sudul Libanului, milițiile de

dreapta ale maiorului disident Saad 
Haddad au bombardat orașul Saida 
si taberele de refugiați palestinieni 
din apropiere de zona Beaufort și 
orașul Nabatiyeh.

Au continuat, totodată, acțiunile a- 
viației israeliene. Un purtător de 
cuvînt palestinian, citat de agenția 
France Presse, a anunțat că, în urma 
raidurilor de marți ale unor forma
ții de avioane israeliene asupra lo
calității Abou Al Assoad, situată la 
13 kilometri nord de orașul-port Tyr, 
au fost ucise 32 de persoane, alte 110 
fiind rănite. El a precizat că, la pu
țin timp după aceste raiduri, arti
leria grea israeliană a bombardat lo
calitățile Kalaa și Horch Al Nabi, din 
Sudul Libanului.

Lucrările reuniunii general-europene 
de la Madrid

MADRID 3 (Agerpres). — Cores
pondență de la Radu Adrian: în 
toate cele șase grupuri de redactare 
ale reuniunii de la Madrid a repre
zentanților statelor participante la 
C.S.C.E. continuă negocierile pentru 
redactarea părților componente ale 
documentului final al reuniunii.

în grupul de redactare privind Me- 
diterana, s-au primit mai multe pro
puneri referitoare la diferite aspecte 
ale cooperării și securității în această 
zonă. în perioada dinaintea ultimei 
pauze intervenite în lucrările reuniu
nii, pe baza propunerilor existente, 
s-a reușit să se convină in mod pre
liminar asupra mai multor formulări. 
Acestea se referă, printre altele, la 
însușirea rezultatelor reuniunii de 
experți privind cooperarea economi
că, științifică și tehnică intre statele 
participante și cele din bazinul me
diteranean, care a avut loc la La 
Valletta, la organizarea unui seminar, 
anul viitor, la Veneția, pentru a se

trece in revistă modul în care se 
transpun in practică inițiativele sta
bilite la reuniunea de experți din ca
pitala Maltei, precum și la necesi
tatea intensificării colaborării dintre 
statele participante in domeniul 
transportului maritim. în același 
timp, reprezentanții celor 35 de state 
au căzut de acord asupra unui text 
privind modalitățile de organizare a 
seminarului de la Veneția, text care 
va deveni in acest fel o parte com
ponentă a documentului final al re
uniunii de la Madrid.

în ultima ședință a grupului de re
dactare, ca urmare a eforturilor sus
ținute depuse de statele neutre și 
nealiniate, de alte țări mici și mijlo
cii, între care și România, a fost 
pusă de acord o formulare prin care 
statele participante iși exprimă voința 
de a dezvolta relații de bună veci
nătate cu toate țările din regiunea 
Mediteranei, in spiritul principiilor 
cuprinse in Actul final.

„0 importantă victorie a forțelor democratice 
ale poporului cipriot"

Rezoluție a Biroului Politic al C.C. al A.K.E.L

ROMA 3 (Agerpres). — Atenția 
cercurilor politice italiene a fost re
ținută miercuri, in ce privește evo
luția crizei guvernamentale, de reu
niunea Direcțiunii Partidului Socia
list Italian care urma să dea pre
mierului desemnat. Arnaldo Forlani, 
răspunsul in legătură cu poziția pe 
care o vor adopta socialiștii in ve
derea constituirii noului cabinet. Ca 
urmare, la sfirșitul reuniunii Direc
țiuni) P.S.I.. secretarul general al 
partidului. Bettino Craxi. a anunțat 
că socialiștii ii vor propune premie
rului desemnat, cu prilejul primei 
intilniri pe care o vor avea, „con
vorbiri aprofundate și de clarificare" 
asupra unor teme importante pentru 
politica italiană. între acestea, lide
rul P.S.I. a citat necesitatea unor 
măsuri referitoare la organizația 
masonică cu scopuri subversive 
„Propaganda 2", a cărei descoperire 
a dus, dealtfel, la criza de guvern ; 
acțiuni pentru jugularea inflației ; 
inițiative legislative vizind asigura
rea stabilității guvernamentale : ini
țiativele diplomatice pe care inten
ționează să le adopte Italia, „in con
textul european și mediteranean", in 
raporturile cu țările „lumii a treia", 
precum și in materie de control al 
armamentelor.

Totodată, secretarul general al 
P.S.I. a subliniat că rămine esenția
lă problema „exigenței unei schim
bări profunde in conducerea politică 
a Italiei", precizînd, pe de altă parte, 
că partidul său „nu dispune încă de 
elemente suficiente pentru a gîndi o 
soluție a crizei".

Observatorii de presă din Roma 
sint in prezent in așteptarea unui 
anunț din partea premierului desem
nat cu, privire la inițierea unei a 
doua runde de consultări cu partide
le politice, prima serie încheindu-se 
marți seara, după care Arnaldo For
lani i-a prezentat situația președin
telui republicii, Sandro Pertini.

„Marșul poporului pentru asigurarea locurilor de muncă" — acțiune 
de masă organizată de sindicatele britanice pe parcursul a 30 de zile — 
s-a încheiat duminică printr-o amplă adunare in piața Trafalgar din 
Londra. Potrivit datelor organizatorilor, la mitingurile și manifestațiile 
desfășurate in diverse localități cu prilejul trecerii participanților la 
acest marș au luat parte citeva milioane de persoane. „Mesajul partici
panților la acest marș — a declarat unul din organizatori — a fost depsebit 
de clar : NU șomajului! — NU, înarmărilor! DA — progresului! DA — 
dezvoltării! DA — colaborării, dezarmării și păcii!". în fotografie : coloana 
participanților Ia marș se îndreaptă spre primăria Londrei, trecind pe 
lingă palatul Westminster (clădirea parlamentului britanic).

Prognoze privind recesiunea
în țările

PARIS 3 (Agerpres). — La Paris

NICOSIA 3 (Agerpres). — Biroul 
Politic al C.C. al Partidului Progre
sist al Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.) a dat publicității, marți, 
la Nicosia, o rezoluție in care apre
ciază că rezultatele alegerilor parla
mentare desfășurate in insulă la 24 
mai reprezintă „o victorie importantă 
a forțelor democratice ale poporului 
cipriot". După cum s-a mai anunțat, 
A.K.E.L. a întrunit la scrutin 32,7 la 
sută din voturi, devenind cel mai pu
ternic partid din Camera Reprezen
tanților.

Documentul relevă că „in alegeri 
poporul cipriot și-a demonstrat voin
ța și hotărirea de a milita pentru un 
Cipru independent, suveran, federa
tiv, nealiniat și demilitarizat. El și-a 
reafirmat sprijinul pentru o soluțio
nate ’pașnică, etMthbflă' șiJ democra
tică a problemei. cipriote, acceptabilă 
pentru ambele părți". Rezoluția apre

ciază că în acest fel majoritatea 
covirșitoare a poporului cipriot s-a 
pronunțat, totodată, cu fermitate îm
potriva unui amestec al N.A.T.O. în 
treburile interne ale insulei.

„Biroul Politic al C.C. al A.K.E.L
— relevă in continuare documentul
— declară că in actualele condiții 
complexe cea mai importantă sarcină 
o constituie realizarea unității și co
laborării forțelor patriotice demo
cratice".

★
La Nicosia a avut loc o nouă rundă 

de convorbiri intre reprezentanții co
munităților cipriotă greacă și cipriotă 
turcă. Noua întilnire a fost consa
crată unei reevaluări generale a si
tuației, precum și a problemelor 
dezbătute pînă acum în cadrul nego- 
ciăfllbr inițiate anul trecut, in sep
tembrie. Cele două părți au convenit 
să se întîlnească din nou în iulie a.c.

Sporirea . deficitului C. E. E. 
in schimburile comerciale 

cu Japonia
„Cei zece" doresc o limitare 
globală a exporturilor nipone

Funeraliile președintelui de onoare 
al K. P. Chineze

BEIJING 3 (Agerpres). — La 
Beijing a avut loc, miercuri, cere
monia funebră in memoria tovarășei 
Soong Ching Ling, președinte de 
onoare al Republicii Populare Chi
neze. vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze — transmite agenția China 
Nouă. Ceremonia a "avut Ioc in 
Marea sală a Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari, unde a 
fost depusă urna conținind cenușa 
defunctei.

Au participat membri ai conducerii 
superioare de partid și de stat, pre
cum și aproape 10 000 de oameni, 
reprezentind toate păturile și cate
goriile sociale.

Ceremonia a fost deschisă de 
fiu Yaobang, secretar general al 
C.C. al P.C. Chinez, după care Deng 
Xiaoping, vicepreședinte ai C.C. al 
P.C. Chinez, a evocat memoria to
varășei Soong Ching Ling, unul din 
fondatorii Republicii Populare Chi
neze.

BRUXELLES 3 (Agerpres). — La 
încheierea convorbirilor dintre re
prezentanții C.E.E. și Japoniei, des
fășurate luni și marți la Bruxelles, 
Roy Denman, director pentru rela
țiile comerciale în Comisia Pieței 
comune, a afirmat că rezultatele 
acestora sint aproape nule. El a pre
cizat că nu s-a putut realiza nici un 
fel de consens asupra modalităților 
practice prin care să fie' teduS' defi
citul C.E.E. in schimburile ■ comer
ciale cu Japonia și că este o „iluzie" 
să se considere că se va produce o 
modificare a atitudinii părții nipone 
in perioada imediat următoare, pre
cizează agenția France Presse. Roy 
Denman a declarat, de asemenea, 
că „cei zece" doresc să obțină o li
mitare globală a exporturilor japo
neze în Piața comună și nu doar 
unele reduceri ale acestora spre di
ferite țări membre ale C.E.E.

în context, Roy Denman a men-» 
ționat că deficitul comercial al „ce
lor 10“ cu Japonia a fost de 11 mi
liarde dolari in 1980 și că numai in 
primele patru luni din 1981 a sporit 
cu 46 la sută față de perioada cores
punzătoare a anului trecut.

s-au incheiat lucrările Comitetului de 
politică economică al Organizației 
pentru Cooperare Economică și Dez
voltare (O.E.C.D.). care a examinat 
situația conjuncturală in țările mem
bre, t'ixind, totodată, agenda de lucru 
a viitoarei reuniuni la nivel minis
terial a organizației, ce va avea loc 
în zilele de 16 și 17 iunie.

Specialiștii comitetului, relevă a- 
genția France Presse. apreciază că 
in acest an rata de creștere econo
mică pe ansamblul țărilor industria
lizate membre ale O.E.C.D. va fi 
practic nulă, datorită menținerii re
cesiunii economice. Agenția precizea
ză că experții organizației au fost 
nevoiți să-și revizuiască propriile 
prognoze privind creșterea economi
că a statelor respective, prognoze 
care și așa erau „pesimiste".

în aceste condiții, se estimează că 
principala consecință pe plan social 
va fi o sporire a numărului șome
rilor pe ansamblul O.E.C.D.. de la 
26 milioane în prezent, pînă la 28 
sau chiar 30 de milioane la finele 
anului curent.

★
BONN 3 (Agerpres). — Cancelarul 

federal al R.F. Germania, Helmut

O. E. C. D.
Schmidt, a declarat, intr-un discurs 
rostit miercuri in Bundestag, că ni
velul foarte ridicat al ratei dobinzilor 
in Statele Unite se va solda „in cel 
mai bun caz, printr-o intirziere su
plimentară a unei înviorări economice 
in lumea (occidentală — n.r.)’‘ și ar 
putea chiar să conducă „in cel mai 
rău caz la o depresiune la nivel 
mondial". Apreciind că Statele Unite 
iși pot permite să practice o anumită 
perioadă rate ale dobinzilor record de 
20 la sută, vorbitorul a subliniat că 
„această se va traduce, in schimb, în 
mod obligatoriu, pentru Europa occi
dentală. printr-o creștere a șoma
jului".

Cancelarul Schmidt a amintit că, 
cu prilejul recentei sale vizite la 
Washington de la sfirșitul lunii mai, 
i-a împărtășit președintelui S.U.A. 
îngrijorarea în legătură cu „consecin
țele nefaste" ale ratei inalte a do
binzilor practicată de cea mai mare 
putere economică occidentală. Tot
odată, el a menționat că ministrul 
relațiilor externe al Franței, Claude 
Cheysson, i-a comunicat, cu prilejul 
vizitei sale de 'la 2 iunie la Bbnriț’WS 
Franța intenționează să expună 
conducătorilor americani temeri si
milare.

--------- —....

REVISTA PRESEI OCCIDENTALE:

Mișcarea împotriva amplasării rachetelor nucleare-in continuă amplificare
Ziarele și agențiile internaționale de presă publică zilnic relatări, 

comentarii, fotografii despre amploarea crescindă pe care a căpătat-o, 
în ultimele luni, mișcarea populară impotriva cursei înarmărilor și, 
in primul rind, impotriva proiectelor de amplasare a noi arme racheto- 
nucleare in Europa occidentală.

Reproducem mai jos citeva extrase din articole și comentarii, apă
rute recent, semnificative pentru opoziția crescindă față de proiectele 
de escaladare a cursei înarmărilor.

LJLPOINTț Multiple forme 
de opoziție

lntr-o ampla anchetă internațio
nală, săptămînalul francez „LE POINT" 
prezintă fenomenele la care ne refe
rim în diferite țări occidentale :

R. F. GERMANIA :
Respingere

„Dacă tratativele asupra euro- 
rachetelor nu vor fi inițiate înainte 
de sfirșitul anului, guvernul vest- 
german va avea de întimpinat se
rioase dificultăți in politica sa in
ternă". Aceste cuvinte ale cancelaru
lui Schmidt reflectă îngrijorarea față 
de perspectivele unui nou impuls al 
cursei înarmărilor. De unde și aver
tismentul pe care îl formulează can
celarul : „Nu mă voi asocia unei fi
lozofii care urmărește să obțină su
premația militară occidentală. Dacă 
înarmările nu pot fi evitate, consi
deră Schmidt, cel puțin să se facă 
totul pentru a le limita la nivelul cel 
mai scăzut posibil, menținindu-se in 
același timp dialogul cu U.R.S.S.

Fapt este că în Germania occiden
tală ostilitatea față de eurorachete 
este in continuă creștere. Intr-o țară 
în care densitatea armelor nucleare 
este cea mai mare pe glob, teama 
față de o nouă escaladă a inarmări- 
lor este departe de a constitui o idee 
abstractă.

în ceea ce-i privește, așa-numiții 
..Jusos". adică „Tinerii socialiști", 
care reprezintă o treime din efec
tivele Partidului social-democrat, cet
ea Bonnul să denunțe hotărirea 
N.A.T.O. privind amplasarea euro- 
rachetelor. La rindul lor. bisericile 
protestantă și gatolică organizează 
multiple acțiuni de opoziția față de

armele atomice. în fine, în rîndurile 
Partidului social-democrat propriu- 
zis a izbucnit o adevărată „răzme
riță". sprijinită de însuși președintele 
partidului. Willy Brandt ; federația 
din Baden-Wiirtemberg a partidului 
a cerut și ea să fie reconsiderată ho
tărirea N.A.T.O.

OLANDA : Refuz
Dacă problemele economice și so

ciale au fost în centrul recentei cam
panii electorale, nu este mai puțin 
adevărat că problema instalării în 
1983 a 48 rachete de croazieră a con
tribuit, mai mult decît orice, la di
vizarea alegătorilor. Intr-adevăr, ho
tărirea N.A.T.O. din decembrie 1979 
de a se „moderniza" eurorachetele a 
provocat un asemenea val de pro
teste incit autoritățile olandeze au 
fost nevoite să amine luarea unei 
decizii pină la sfirșitul anului 1981, 
sperind că intre timp vor avea loc 
negocieri intre S.U.A. și Uniunea So
vietică. Cum insă aceste negocieri 
n-au avut incă loc. o decizie nu mai 
poate fi amînată și răspunderea in 
această privință urmează să revină 
guvernului rezultat din recentele 
alegeri.

Or. principalul beneficiar al com
petiției electorale a fost un partid 
absolut ostil instalării de noi rachete, 
„Democrația-66“. care ar putea să 
constituie o coaliție fie cu socialiștii, 
fie cu creștin-democrații. în cazul 
cind această formație se va alia cu 
socialiștii, „cauza" eurorachetelor 
poate fi considerată ca și pierdută. 
Dacă se vor alia cu creștin-democra
ții. care sint favorabili eurorachetelor, 
viitoarea coaliție guvernamentală se 
va izbi însă de dificultăți practic in
surmontabile in ce privește cristali
zarea deciziei finale. în orice caz, 
N.A.T.O. nu prea poate conta integral 
pe Olanda, deasupra căreia bate un 
vmt pacifist tot mai puternic.

BELGIA: Ezitare
Belgia, care pină nu de mult nu se 

pasiona deloc de problemele apărării, 
s-a pomenit și ea divizată in ce 
privește problema modernizării euro
rachetelor, care dealtfel a provocat 
o criză ministerială la începutul anu
lui 1980. Ministrul de pe atunci al 
afacerilor externe, Henri Simonet, se 
pronunțase la reuniunea N.A.T.O., 
din decembrie 1979, in favoarea insta
lării eurorachetelor. în săptămînile 
care au urmat, el a fost insă deza
vuat atit de către Partidul socialist 
flamand, cit și de către propria sa 
formație politică, Partidul socialist 
francofon.

Succedind sie însuși la putere, 
primul ministru Wilfried Martens a 
reușit. în septembrie 1980, să pună pe 
picioare împreună cu noul titular al 
diplomației belgiene un „compromis 
onorabil", potrivit căruia Belgia iși 
propune să reexamineze la fiecare 
șase luni problema instalării pe teri
toriul său, în 1983, a 48 de rachete 
de croazieră, decizia Bruxellesului 
fiind condiționată de desfășurarea 
viitoarelor negocieri între S.U.A. și 
Uniunea Sovietică.

Așadar, o acceptare de principiu, 
dar însoțită de asemenea condiții, 
ineît N.A.T.O. este din ce în ce mai 
puțin sigur dacă poate convinge pe 
belgieni să accepte planurile de mo
dernizare a rachetelor.

MAREA BRITANIE :
îndoială

Guvernul britanic a acceptat, după 
cum se știe, amplasarea pe teritoriul 
său a noilor rachete incepind din 
1983, Anglia avind in această pri
vință o veche tradiție de cooperare 
militară cu S.U.A. Totuși, dacă con
servatorii admit să se adăpostească 
noul dispozitiv rachetonuclear al 
N.A.T.O.. laburiștii exprimă. in 
special după congresul lor de la 
Blackpool din 1980, o netă reticență 
în această privință. Or, acest lucru ar 
putea repune pe tapet problema în 
măsura în care s-ar produce o schim
bare a majorității parlamentare și 
laburiștii ar reveni la putere.

Cu atit mai mult, cu cit opinia pu
blică britanică se îndreaptă în tot 
mai mare măsură spre mișcările 
pacifiste. Partizanii unei dezarmări 
unilaterale s-au regrupat in cadrul 
unei organizații care datează din 
anii '50 : „Campania pentru dezarma
rea nucleară". în mod simbolic, em
blema actuală a acestei mișcări este 
o mină care fringe in două o rachetă 
de croazieră.

FRANCE PRESSEj Din 
Anglia pină in Japonia - 

împotrivire față 
de planurile de înarmare
Intr-un recent comentariu transmis 

de agenția FRANCE PRESSE se rela
tează despre îngrijorarea și reticen
țele manifestate față de proiectele de 
intensificare a cursei înarmărilor, atît 
în rîndul aliaților vest-europeni ai 
S.U.A., cît și în zona Golfului sau în 
Japonia.

„Strategia noii administrații ameri
cane de militarizare a Occidentului 
se izbește de un curent pacifist care 
se întinde din Anglia pînă în Japo
nia, trecind prin zona Golfului" — 
se subliniază în comentariu. Autori
tățile americane „iși ascund din ce 
în ce mai greu îngrijorarea în fața 
reticențelor majorității țărilor aliate 
și prietene de a ajuta S.U.A. în în
tărirea potențialului militar occiden
tal, mai ales cind este vorba de arme 
strategice". Dificultățile crescînde în- 
timpinate de d-na Margareth That
cher în a scoate Marea Britanie din 
actuala situație economică fac Wa
shingtonul să se teamă de o revenire 
la putere a Partidului Laburist, de
venit de stînga, neutralist și adver
sar al inarmării nucleare. Cancelarul 
vest-german, H. Schmidt, în pofida 
asigurărilor pe care le-a dat preșe
dintelui Reagan, este considerat din

ce în ce mai vulnerabil la presiunile 
pacifiste ale aripii de stingă a Par
tidului Social-Democrat, al cărui li
der este.

Țările aliate mai mici din Europa 
— Da-nemarca, Olanda. Belgia — dau 
semne repetate de instabilitate poli
tică, par cuprinse de un «val» moral 
de respingere a militarismului și, mai 
ales, a armelor nucleare.

„Poate că situația din Japonia este 
cea care preocupă cel mai mult pe 
strategii americani — se subliniază 
in relatarea France Presse. De multă 
vreme Washingtonul se străduiește 
să convingă Tokio să aducă o con
tribuție mai mare la securitatea Ex
tremului Orient și Pacificului. To
tuși, in urma unui concurs de impre- 
jurări, sentimentul de împotrivire la 
remilitarizare și inarmare nucleară 
s-a intensificat în Japonia. în ulti
mele două săptămîni .autoritățile ja
poneze s-au văzut nevoite să ceară 
întreruperea anticipată a unor ma
nevre navale comune cu marina a- 
mericană și amînarea readucerii port
avionului „Midway" la Yokosuka. 
Referirea ambiguă la o „alianță" cu 
S.U.A. in comunicatul comun al vi
zitei primului ministru Z. Suzuki la 
Washington la începutul lunii l-a 
obligat pe ministrul afacerilor exter
ne Masayoshi Ito să demisioneze.

Atmosfera a devenit atît de proastă, 
incit secretarul de stat Alexander 
Haig a preferat să renunțe să mai 
viziteze Japonia cu prilejul turneu
lui pe care îl va face în iunie in Ex
tremul Orțent".

în încheiere, în comentariul A.F.P. 
se arată că „reticența manifestată de 
aliați față de planurile americane 
este apreciată în cercurile diploma
tice ca urmărind să determine guver
nul Reagan să-și îndeplinească în 
curînd promisiunea de a angaja ne
gocieri substanțiale cu U.R.S.S. cu 
privire la armele nucleare din Euro
pa. Această primă etapă a reluării 
negocierilor strategice Est-Vest este 
considerată indispensabilă de majori
tatea guvernelor aliate ale Washing
tonului pentru a le ajuta să-și con
vingă opinia publică de faptul că 
scopul alianței este menținerea păcii 
și înlăturarea amenințării cu masa
crul nuclear".

'AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt
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CONVORBIRI UNGARO-CEHO- 
| SLOVACE. Președintele Guvernului 

federal al R.S. Cehoslovace. Lu- 
I bomir Strougal, și-a incheiat vizita 

oficială la Budapesta, unde a fofft 
primit de Janos Kâdăr, prim-secre-

• tar al C.C. al P.M.S.U.. și a avut 
convorbiri cu Gybrgy Lazar, pre-

I ședințele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare. Cei doi șefi de gu- 

I vern, se arată in comunicatul co- 
| mun. s-au informat reciproc des

pre problemele actuale ale con- 
I strucției socialiste din țările lor, 

au examinat sarcinile legate de 
I .dezvoltarea relațiilor ungaro-ceho- 

slovace, precum și aspecte ale si- 
| tuației internaționale.

ÎNTREVEDERI SOVIETO-BUL- 
i GARE. în cursul convorbirilor care 

au avut loc la Moscova-, intre A. A. 
I Gromiko, membru al Biroului Po

litic al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., și 

I Petăr Mladenov, membru al C.C. al 
P. C. Bulgar, ministrul afacerilor 

I externe al R. P. Bulgaria, au fost 
examinate aspecte actuale ale si
tuației internaționale și unele pro-

■ bleme ale relațiilor de colaborare 
bilaterală. între altele, părțile au

I reafirmat hotărirea țărilor lor de a 
contribui la realizarea, la reuniunea 

| general-europeană de la Madrid, de 
I înțelegeri practice privind toate 

capitolele Actului final de la Hel- 
| sinki, relevă comunicatul comun 
I dat publicității.

CONFERINȚA INTERNAȚIONA- 
I LA A MUNCII și-a deschis ieri lu- 
j crările la Geneva. Iau parte repre

zentanți din partea a aproximativ 
| 150 de state, precum și ai unor 

organizații internaționale guverna- 
I mentale și neguvernamentale.

I FESTIVITĂȚI COMEMORATI- 
| VE. în Bulgaria au avut loc, la 2 

iunie, in prezența conducătorilor de 
I partid și de stat bulgari, festivități 

prilejuite de comemorarea lui 
Hristo Botev, poet revoluționar, și

• a eroilor căzuți in lupta impotriva 
jugului otoman, capitalismului, fas-

I cismului și în războiul de apărare a 
patriei.

I ZBORURILE NAVETEI SPAȚIA

LE „COLUMBIA", prevăzute pină 
I in 1985, vor fi reduse de la 48 la 

34, atit din cauza diminuării fon-
1 durilor alocate de guvernul federal 
. pentru finanțarea acestui program, 

cit și din motive de ordin tehnic, a 
I declarat Stanley Weiss, director 

adjunct al N.A.S.A. Weiss a pre- 
I cizat că principala motivație tehni- 
| că este modificarea rezervorului 

exterior al navetei, care; gol, cintă- 
I rește 35 tone. Greutatea acestuia va 

fi redusă cu trei tone pentru a 
‘ se putea spori încărcătura utilă.
■ Schimbarea necesită utilaje noi, a 

căror procurare și instalare nu vor
I permite întreprinderii constructoare 

să livreze noile rezervoare în rit-
I mul prevăzut inițial.

'T i'î J|

CONGRES MEDICAL. La Tam- I 
pere (Finlanda) au început lucră- I 
rile celui de-al VIII-lea Congres al 
Asociației medicale internaționale I 
pentru studiul condițiilor de viață | 
și sănătate. Prof. dr. M. Popescu- 
Buzeu, secretar general al Uniunii i 
Medicale Balcanice și al Alianței 
Medicale Mediteraneene, in calitate • 
de coordonator al delegației Uniunii 
Medicale Balcanice, a prezentat ra- I 
portul „Responsabilitatea medicilor | 
pentru menținerea păcii".

COLABORAREA ECONOMICA
ÎN AMERICA CENTRALA. La 1 
San Jose (Costa Rica) s-au deschis . 
lucrările Adunării guvernatorilor 
Băncii Centroamericane de Inte- I 
grare Economică (B.C.I.E.), la care 
iau parte reprezentanți ai guverne- I 
lor din regiune. Din dezbaterile de | 
pină acum a reieșit necesitatea 
promovării unor raporturi noi de i 
cooperare între țările din America 
Centrală „pentru a se inlătura de- I 
ficiențele consemnate în ultimii 20 
de ani in activitatea Pieței comu- I 
ne centroamericane". Participanții | 
au subscris la ideea că acum se 
impune o dezvoltare economică | 
echilibrată in regiune.

ANCHETA JUDICIARA in legă- 
tură cu atentatul de extremă dreap
ta comis la 26 septembrie 1980 ia I 
Miinchen, in care și-au pierdut 
viața 13 persoane, iar 213 au fost , 
rănite, s-a incheiat, s-a anunțat ofi- I 
cial al Miinchen. Procurorul general I 
al R.F.G.. Kurt Rebmann, a decla
rat, marți, că ancheta n-a permis să I 
se stabilească cu certitudine dacă I 
autorul prezumptiv al atentatului, 
extremistul de dreapta Gundolf . 
Koehler, a acționat singur sau a 
avut complici. După cum s-a mai • 
anunțat, neonazistul Koehler, care 
a plasat bomba, și-a pierdut și el 
viața in atentat.

ARABIA SAUDITA VA MENTI- I 
NE NIVELUL PRODUCȚIEI SALE 
DE ȚIȚEI, de aproximativ 10 mili
oane de barili pe zi, a declarat, , 
după o reuniune a cabinetului, mi- I 
nistrul saudit al informațiilor, Mo- ' 
hammed Abdou Yamani, care a 
precizat că țara sa nu intenționea- I 
ză să-și schimbe politica in dome- | 
niul petrolier. El a adăugat că men
ținerea actualei producții de petrol | 
este necesară pentru realizarea I 
planurilor de dezvoltare a țării.

ALTERNATIVA CĂRBUNELUI. I 
Reuniți la Bruxelles, reprezentanții I 
companiilor miniere din Comitetul 
de studiu al producătorilor de căr- I 
bune din Europa occidentală | 
(CEPCEO) au cerut guvernelor ță
rilor Pieței comune să acorde o | 
atenție mai mare producției de | 
cărbune, atrăgind atenția că pe ter
men mediu și lung numai cărbunele I 
și energia atomului vor putea aco- | 
peri necesitățile crescînde de ener
gie.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale si difuzorii din întreprinderi și instituții, tn străinătate, abonamentele se tac prin ILEXIM — departamentul
export-import presă. P O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU 40 360


