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IN SPIRITUL SARCINILOR STABILITE DE RECENTA 

CONSFĂTUIRE DE LUCRU DE LA C. C. AL P.C.R.

Acțiuni energice, eforturi hotărîte
pentru dezvoltarea bazei energetice

în urmă cu cîteva luni, activitatea 
unei secții producătoare de motoare 
pentru unități din industria extrac
tivă a fost întreruptă timp de două 
ore datorită lipsei de curent elec
tric. O situație cu care s-au con
fruntat și alte unități economice. 
Dar cazul la care ne referim are o 
semnificație aparte, pe care am des
prins-o in clipa cînd am aflat că 
unitatea respectivă avea însemnate 
restanțe in producția de motoare și 
utilaje destinate unor unități mi
niere sau de extracție a petrolului. 
Nu știm dacă vreunul dintre cei care 
își exprimaseră nedumerirea de ce 
tocmai „in secția noastră" sau „in 
uzina noastră" s-a întrerupt furni
zarea de energie a făcut vreo legă
tură intre lipsa de curent electric și 
faptul că tocmai secția și tocmai 
unitatea respectivă aveau restanțe 
în livrarea de motoare și utilaje ne
cesare industriei extractive și că a- 
ceste restanțe afectează serios des
fășurarea normală a producției de 
cărbune și petrol.

S-a spus limpede — și balanțele 
speciale întocmite nu numai la nive
lul economiei, ci și în fiecare în
treprindere demonstrează — că dis
punem de baza energetică necesară 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
asumate pe acest prim an al cinci
nalului. Condițiile care se impun 
însă sînt la fel de clare : 1) asigu
rarea producției de cărbune energe
tic și a producției de energie elec
trică pe bază de cărbune ; 2) înca
drarea cu strictețe a fiecărei Intre-
prinderi, a fiecărei secții și a fiecă
rui atelier în normele de consum 
stabilite. Două condiții care, numai 
respectate întocmai, pot asigura a- 
limentarea normală, fără nici un fel 
de perturbări a fiecărei unități cu 
energia necesară. Cu alte cuvinte, 
asigurarea bazei energetice pentru 
dezvoltarea industriei, agriculturii, 
întregii economii nu este o sarcină 
exclusivă a producătorilor și a fur
nizorilor de energie, ci a fiecărui co
lectiv, a fiecărui om al muncii che
mat să gospodărească cu maximă 
grijă cota de energie pe care o are 
la dispoziție și care asigură, cum 
spuneam, desfășurarea in condiții 
normale a producției.

Dar să ne oprim, în lumina sar
cinilor stabilite la recenta consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
în primul rind asupra modului în 
care iși onorează obligațiile lucră
torii din industria extractivă, ele
ment fundamental în asigurarea e- 
chilibrului balanței energetice. Potri
vit orientărilor stabilite de Congresul 
al XII-lea al partidului, in acest an 
se prevăd creșteri deosebit de im
portante, față de anul trecut, in in
dustria extractivă energetică : la căr
bune net cu 44 la sută, la țiței cu 
9,2 la sută, la gaz metan cu 5 la 
sută. Avem în acest domeniu, pentru

realizarea sarcinilor stabilite — și în 
industria cărbunelui, și în extracția 
petrolului — nu numai o bună bază 
tehnico-materială, dar și o experiență 
recunoscută, cadre bine pregătite, ca
pabile să pună deplin în valoare re
sursele energetice de care dispunem. 
Totodată, avînd in vedere impor
tanța capitală pe care o are pentru 
economia noastră realizarea inte
grală a planului la producția de căr
bune, în principalele bazine mi
niere ale țării — Gorj, Valea Jiu
lui, Horezu — s-au organizat, din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
CeaUșescu, ample acțiuni de întra
jutorare muncitorească — condu
cători auto, excavatoriști. buldoze- 
riștl, mecanici, constructori de dru
muri ș.a. din județele respective sau 
din mai multe județe ale țării par- 
ticiplnd. cu dotarea tehnică necesa
ră, la asigurarea frontului de lucru 
pentru mineri, O dovadă că deviza 
„Tării, mai mult cărbune 1“ a deve
nit o deviză a întregii țări, o ce
rință vitală pentru întreaga , noastră 
activitate economică. Și Încă ceva : 
în acest sector al industriei extrac
tive avem un sistem de cointeresare 
aparte, care permite acordarea unor 
prime speciale pentru depășirea 
sarcinilor de plan la cărbune, 
petrol ș.a. Mal precis, dacă, bună
oară, s-ar realiza suplimentar. In 
acest an, un milion de tone 
de petrol, oamenii muncii din 
acest sector ar putea beneficia de 35 
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Plantarea tomatelor pe ultimele 5 hectare, la C.A.P. Rovine, județul Ialomița 
Foto : A. Papadiuc

milioane lei In plus față de dreptu
rile normale stabilite potrivit legii 
retribuției.

Există, așadar, condiții tehnice și 
materiale corespunzătoare, există for
țele umane necesare pentru a rea
liza ceea ce ne-am propus în acest 
an atit în extracția cărbunelui, cit 
și în extracția țițeiului. Esențial este 
acum efortul organizatoric, spiritul 
de disciplină cu care acționează co
lectivele din industria carboniferă și 
petrolieră, consecvența cu care apli
că programele speciale de lucru pe 
care și le-au elaborat. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat la re
centa consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R. să se acționeze mai ferm 
pentru înlăturarea lipsurilor serioase 
existente in acest sector, întărirea 
disciplinei in muncă și in produc
ție și imbunătățirea organizării și 
conducerii tuturor întreprinderilor. 
Sînt cerințe majore, izvorite din rea
litățile dintr-un șir de unități din 
industria minieră și petrolieră. De 
ce în condiții de zăcămint asemănă
toare, unele unități miniere din Gorj 
au rezultate foarțe bune, iar altele 
nesatisfăcătoare 1 De ce un șir de 
unități de extracție a petrolului își 
realizează și chiar își depășesc pla
nul, în timp ce altele se situează de 
mai mult timp sub nivelul acestor

________ Viorel SALAGJEAN 
(Continuare in pag. a Il-a)

BUZĂU : Producție fi
zică peste prevederi

Pe seama modernizării fluxu
rilor tehnologice, a punerii in 
valoare a unor noi rezerve de 
folosire superioară a mașinilor, 
utilajelor și a timpului de lu
cru, colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile industriale 
ale județului Buzău au înregis
trat, în perioada care a trecut 
din acest an, importante depă
șiri la planul producției fizice. 
Graficele la zi consemnează 
realizarea, peste prevederi, a 
260 tone de utilaje tehnologice 
pentru industria chimică, 75 tone 
piese turnate din fontă, 6 000 mc 
panouri mari din beton armat 
pentru locuințe, 1 740 mp plăci 
aglomerate din lemn, confecții, 
textile și alte produse necesare 
economiei naționale. (Dumitru 
Dănăilă).

FOCȘANI : Filatura de 
bumbac — la capa

citatea proiectată
Filatura de bumbac cardat, 

unul dintre noile obiective de 
pe platforma industrială a mu
nicipiului Focșani, a inceput să 
realizeze producția de fire car- 
date la capacitatea totală pro
iectată de 3 000 tone anual. Noua 
secție, intrată in funcțiune zilele 
acestea, cu o producție anuală 
de 1 900 tone fire, este dotată cu 
mașini și utilaje de înaltă teh
nicitate și productivitate. Prin 
folosirea firelor realizate aici, 
care au caracteristici superioa
re, industria tricotajelor și țesă
turilor va beneficia de posibili
tăți sporite pentru diversifica
rea și modernizarea produselor. 
(Dan Drăgulescu).

Pentru 

buna aprovizionare 

a populației 

și satisfacerea 

cerințelor economiei 

naționale

Plantarea 
legumelor - 
pe întreaga 

suprafață 
planificată!
Relatări din județele Olt, Ca- 

raș-Severin ți Ialomița, in pagina 
a ll-a.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a inminat, luni 
la amiază, în cadrul unei festivități, 
titlul de onoare suprem „Erou al Re
publicii Socialiste România" locote
nentului major Dumitru S. Prunariu, 
cosmonaut-cercetător, pilot inginer 
de aviație în armata Republicii So
cialiste România, și colonelului Leo
nid Ivanovici Popov, pilot-cosmo
naut, cetățean al Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste, comandantul 
navei „Soiuz-40“, conferit prin de
crete prezidențiale, pentru îndepli
nirea cu înaltă răspundere a misi
unii încredințate la bordul comple
xului orbital experimental științific

Cuvintul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși,

Doresc să exprim cele mai calde 
felicitări, in numele Comitetului 
Central -al partidului, al Consiliu
lui de Stat și guvernului, precum 
și al meu personal, echipajului de 
cosmonauți Dumitru Prunariu și 
Leonid Popov, care, simbolizind 
prietenia româno-sovietică, au 
realizat primul zbor româno-so
vietic in Cosmos. Sper că vor urma 
și altele ! (Aplauze).

Intr-adevăr, prin participarea 
unui ofițer român la zborul in Cos
mos, se ridică pe o treaptă nouă 
tradițiile aviației române, realiză
rile oamenilor noștri de știință, 
care au adus o contribuție de sea
mă in acest domeniu, numărin- 
du-se printre primii care au inițiat 
zborul cu avioane, inclusiv cu reac
ție. Sper că acest zbor in Cosmos 
va fi un inceput pentru dezvoltarea 
cercetării și activității cosmonauti
ce românești, pentru o colaborare 
strinsă intre țara noastră și Uniu

„Saliut 6“ — „Soiuz" și realizarea 
cu succes a programului științific de 
cercetare a spațiului cosmic, cu pri
lejul efectuării primului zbor cosmic 
comun româno-sovietic.

De asemenea, în cadrul acele
iași festivități, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a inminat ordinul „Tudor 
Vladimirescu" clasa I maiorului Du
mitru T. Dediu, pilot inginer de avia
ție în armata Republicii Socialiste 
România, cosmonaut in echipajul de 
rezervă, conferit prin Decret prezi
dențial pentru activitatea deosebită 
desfășurată în cadrul programului de 
pregătire și realizare a primului zbor 
cosmic comun româno-sovietic.

La solemnitate au participat tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie 

nea Sovietică și in acest domeniu. 
Vom spori contribuția patriei noas
tre la cunoașterea tainelor Cosmo
sului, a tainelor naturii, cu spe
ranța că aceasta va servi întot
deauna interesele de bunăstare și 
fericire ale popoarelor, cauza păcii 
și independenței lor. (Aplauze).

Desfășurarea cu succes a acestui 
zbor in Cosmos de către un echi
paj comun româno-sovietic este 
rezultatul marilor realizări obținu
te de Uniunea Sovietică și în acest 
domeniu, care a înfăptuit primul 
zbor in Cosmos al omului.

Acest zbor comun simbolizează 
— repet încă o dată — prietenia 
tradițională dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, dintre po
porul român și popoarele Uniunii 
Sovietice, dorința lor de a conlu
cra activ in construcția socialistă 
și comunistă, pentru ridicarea 
bunăstării popoarelor lor și întă
rirea forței socialismului, afirma
rea în lume a socialismului ca cea 

Verdeț, Ion Coman, Ion Dincă, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Rădules- 
cu, Ștefan Voitec, Petru Enache, 
Constantin Olteanu, Ion Ursu, pre
cum și general-colonel Vasile Milea, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, și general-locotenent Gheorghe 
Zărnescu, comandantul aviației mi
litare.

Au luat parte V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, 
general-maior Aleksei Leonov, loc
țiitor al comandantului Centrului de 
pregătire a cosmonauților, Vladen 
S. Veresciatin, vicepreședinte al
(Continuare în pag. a IlI-a) 

mai umană, ca cea mai progresistă 
societate, care asigură pe deplin 
afirmarea personalității umane, a 
capacității creatoare a popoarelor, 
intr-d lume a păcii și colaborării 
internaționale. (Aplauze).

Încă o dată, dragi tovarăși caro 
ați efectuat acest zbor în Cosmos, 
Dumitru Prunariu și Leonid Po
pov, vă felicit pentru acțiunea de
plin reușită. Sper că prietenia sta
tornicită intre voi in timpul pre
gătirii și al zborului se va dezvol
ta, constituind un simbol al dez
voltării prieteniei dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică. (Aplauze)

Vă doresc din toată inima succe
se tot mai mari in activitatea vii
toare. Vă doresc multă sănătate 
și fericire. (Aplauze).

Să se întărească prietenia și co
laborarea intre partidele și po
poarele noastre !

Să se intărească contribuția ță
rilor noastre la cauza păcii, pro
gresului și independenței naționale 
a popoarelor ! (Aplauze).
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și-a pierdut... relațiile
O echipă de control pătrunde In restaurantul 

„Afrodita" din Herculane. Cine sînt controlorii ? 
Oameni ai muncii veniți in stațiune care, in numele 
democrației noastre, veghează — renunțind, firește, la 
o parte din timpul de odihnă și tratament — asupra 
calității serviciilor oferite de gazde. tși fac astfel 
datoria pe baza unor împuterniciri acordate de lege 
Și știu să și-o facă. Abia intrăți in unitate, constată 
că ordinea și curățenia nu fac casă bună cu preocu
parea gospodarilor de aici și nici cu numele unității. 
Dar nu numai atit ! Constată că gazdele fac și alte 
„surprize" oaspeților. Obișnuiesc — mai voalat sau 
mai puțin voalat — să împuțineze... gramajele.

Odată descoperite aceste „calități", reprezentanții 
oamenilor muncii solicită registrul unic de control.
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Pentru a consemna constatările. Om „amabil", respon
sabilul nu refuză această cerință. Dimpotrivă. îl aduce 
chiar cit se poate de repede. Dar in timp ce-l flutură 
in mină încearcă, in fel și chip, să intimideze echipa. 
„Puteți să scrieți orice — zice — pe mine mă cunoaște 
tovarășul X...“. Simte că explicația n-a avut efectul 
așteptat și adaugă : „Mă cunoaște chiar și tovarășul V 
de la județ". Nici în fața acestui „argument" echipa 
nu pare a se lăsa înduplecată. „Dacă vreți — continuă 
— il chem și pe tovarășul director aici".

După ce și-a epuizat toate „relațiile", responsabilul 
încearcă o soluție mai... convingătoare. „Vă rog — 
revine el pe alt ton — să scrieți ce doriți. Pe noi 
critica ne ajută. Înainte de a scrie vă invit insd să 
bem un pahar de whisky. E plăcerea mea să vă fiu 
gazdă". Echipa de control 
lăsat înduplecată nici de 
nici de paharul de whisky.

Cel care ne-a povestit . ...
din echipa de control constituită în stațiune in pe
rioada cit s-a aflat in concediu) se întreba, pe bună 
dreptate, ca și colegii lui : „Oare omul cu relații a 
reușit să rămină basma curată și in fața celor chemați 
să aplice prevederile legii in urma sesizărilor făcute 
de controlul oamen.lor muncii ?“.

al oamenilor muncii nu 3-a 
„relațiile" responsabilului,

întîmplarea (a făcut parte

I
Constantin PRIESCU

I
l_

P.S. înainte de a publica aceste rînduri, am aflat 
de la directorul stațiunii. Ilie Cristescu. că sesizările 
echipei de control al oamenilor muncii 
fără ecou. Că „omul cu relații" a f 
funcția de responsabil. O învățătură, sperăm, și pentru 
alți amatori de... relații.

muncii n-au rămas 
fost retrogradat din
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în drumul spre mare, pe 
șoseaua București — Că
lărași — Constanța, la 
poarta de intrare in jude
țul Constanța, prima loca
litate dobrogeană este Os
trovul. După ce unul din 
bacurile care leagă cele 
două maluri ale Dunării
— malul de pe partea Că- 
lărașiului. de la Chiciu și 
cel de pe partea Ostrovului
— și-a făcut datoria, pan
glica șerpuitoare a șoselei 
te poartă printr-un peisaj 
de neuitat. Aici, la Ostrov, 
privirea este atrasă de o 
mulțime de coline, împo
dobite cu plantații de viță 
de vie și pomi roditori, de 
o rară frumusețe, demne 
de penelul unui iscusit 
pictor. In dreapta, expuse 
privirii și razelor binefăcă
toare ale soarelui, se în
tind adevărate „păduri de 
vie", iar in stingă Dunărea, 
ocolind o uriașă insulă 
verde, devine o oglindă 
mișcătoare în care razele 
soarelui se caută pentru o 
clipă, pentru a se întoarce 
parcă spre astrul ce le-a 
născut. Un peisaj cu ade
vărat incîntător. In parte 
datorat naturii, dar deopo
trivă datorat oamenilor.

„împărăția" Ostrovului 
este dominată în cea mai 
mare parte de gospodarii 
harnici și pricepuți ai în
treprinderii agricole de stat, 
Întreprindere botezată cu 
același nume — Ostrov. 
Gospodarii de aici au ajuns 
de foarte multă vreme la 
concluzia hotăritoare că cea 
mai de preț, cea mai valo
roasă comoară a fost din- 
totdeauna, este și va fi 
munca chibzuită, de zi cu 
zi. făcută la timpul potri
vit, mai ales în agricultură, 
unde natura, cu capriciile 
ei, nu lasă nici o șansă 
celor certați cu ordinea și 
disciplina.

Nu e deloc Intîmplător 
că frumoasele coline ale

Ostrovului se Împodo
besc cu noi plantații, 
că se completează și se 
modernizează an de an 
cele existente, pentru ca 
podgoria să fie mereu tî- 
nără, frumoasă și bogată. 
Se dezvoltă grupurile socia
le pentru a asigura celor 
patru sau cinci mii de 
muncitori, care lucrează in 
perioadele de vîrf, îndeosebi 
la recoltatul strugurilor, 
condiții dintre cele mai 
bune de muncă și viață.

acest an se vor completa 
golurile prin plantații cu 
aproape 60 de mii butași 
de vie. Astfel, cele 1 735 
hectare de vie. cite se află 
In stăpinirea întreprinde
rii agricole de stat Ostrov, 
vor deveni, cu fiecare an, 
tot mai tinere și mai rodi
toare. întreprindere pentru 
care de multă vreme recor
durile de producție au de
venit ceva obișnuit. Anul 
trecut, de exemplu, din în
treaga podgorie s-au obți-

au fost asigurate toate con
dițiile necesare pentru a se 
aplica cele mai avansate 
tehnologii necesare unei 
plantații moderne. Unitatea 
dispune de specialiști cu o 
bună pregăttre profesiona
lă și cu pasiune pentru me
seria de viticultor.

Directorul unității, tova
rășul Gheorghe Lozovea- 
nu. recent, cu prilejui ani
versării a 60 de ani de: la 
făurirea P.C.R., distins cu 
Ordinul „Meritul Agricol"

Grădinile roditoare 
de pe colinele Ostrovului

Din discuția cu gospodarii 
din Ostrov am aflat că în 
cincinalul trecut numărul 
locurilor in căminele de 
locuit s-a dublat, ajungînd 
la 4 000 in cele 13 ferme de 
vie. Astfel au putut să fie 
folosite din plin cele 15—16 
ore de lucru pe zi și ziua 
de lucru să se încheie cu 
roade bogate, atit pentru 
unitate, cit si pentru mun
citori. Tot in perioada a- 
mintită s-au construit dru
muri de acces prin planta
ții pe o lungime de peste 
douăzeci de kilometri, al 
căror rol în scurtarea 
transporturilor, in reduce
rea consumurilor energeti
ce și în menținerea calității 
strugurilor în timpul trans
portului a putut fi pus in 
evidență cu satisfacție la 
ora bilanțului. între nume
roasele măsuri luate ca 
plantația să se păstreze 
mereu tînără și în putere, 
să menționăm că numai In

nut în medie de pe fiecare 
hectar plantat cu viță de 
vie cite 20 753 kg struguri, 
iar la struguri de masă, care 
dețin ponderea in plantație, 
s-au strins cite 23 088 kg, 
cea mai mare producție din 
istoria unității, cu peste 
5 500 kg mai mult față de 
plan. în cincinalul prece
dent, s-a realizat aici o 
producție totală de stru
guri de 151 mii tone, adică 
un tren cu peste cincispre
zece mii vagoane. De re
marcat faptul că la o pro
ducție globală de 750 mi
lioane lei a cincinalului 
trecut s-a obținut un be
neficiu de 362 milioane lei. 
Aceste cifre nu fac altceva 
decit să sintetizeze preocu
parea. hărnicia, talentul, 
pasiunea gospodarilor de 
pe colinele Ostrovului de a 
face din aceste plaiuri o a- 
devărată grădină roditoare.

Este firesc să fie așa, 
fiindcă în decursul anilor

clasa I, ne spunea că multi 
dintre studenții care fac 
practica aici se îndrăgos
tesc de acele coline planta
te cu viță de vie și, după 
absolvire, cer să lucreze la 
Ostrov. Dintre aceștia 
mulți vin in familie — soț 
și soție. Și cum in fruntea 
mai multor ferme, ingine
rii specialiști sînt soț și 
soție, se poate spune că 
s-a declanșat aici, încărca
tă de noblețea respectului 
ce și-l datorează unii alto
ra oamenii ce muncesc și 
știu să prețuiască munca 
semenilor, o adevărată în
trecere între familii pentru 
buna gospodărire și reali
zarea unei înalte eficiente 
economice.

Citeva exemple : fermele 
1 și 3 sînt conduse de ingi
nerii Ștefan și Leonidia 
Marcovici. iar ferma unu a 
obținut de două ori locu1 
intîi pentru cea mai mare 
producție de struguri de 
masă — 25 000 kg la hectar. 
Fermele 7 și 8 sînt condu

se de inginerii Aurel și 
Maria Drăghici, fermele 12 
și 13 de Gheorghe și Floa
rea Neagu, Gheorghe Tăta- 
ru răspunde de stația de 
vinificație, iar soția, Mar- 
celina, de ferma 9 de stru
guri. Ostrovul a devenit, 
prin ani, și o veritabilă 
școală de cadre, la care 
s-au format specialiști re- 
putați in cultivarea viței 
de vie. Multor specialiști, 
formați la școala muncii 
harnice, ce și-au aliat știin
ța pentru a invinge vicleni
ile naturii, ale capriciilor 
vremii, mereu la pindă pen
tru a găsi teren desconerit și 
a smulge recolta de struguri 
de sub ochii oamenilor, li 
s-a acordat încrederea de 
a conduce unități agricole 
din numeroase județe. Ingi
nerul Gheorghe Glaman, 
care a lucrat mulți ani în 
Ostrov, este acum director 
Ia I.A.S. Medgidia. Iar ingi
nerul Gheorghe Georgescu, 
format tot Ia școala din 
Ostrov, este acum director 
Ia I.A.S. Cernavodă, după 
cum numeroși ingineri, e- 
conomiști formați aici sint 
șefi de fermă la alte unități 
agricole sau conduc impor
tante sectoare economice.

Pentru rezultatele bune 
obținute și producția mare 
de struguri, viticultorii din 
Ostrov au primit numeroa
se ordine și medalii. Intre 
toate, la locul cel mai de 
cinste, cu mindria și hotă- 
rîrea de a fi la înălțimea 
acestei prestigioase consa
crări a muncii pline de dă
ruire, oamenii muncii de 
aici așază înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste, 
decernat in 1977, și locul 
trei în cincinalul trecut. 
Mărturii și ele ale hărni
ciei și priceperii autorilor 
grădinilor roditoare de pe 
colinele Ostrovului.

Florea CEAUȘESCU
Nicolae DRAGOȘ

Ieri, la Bistrița, a fost 
elaborată prima șarjă de oțel

Ieri, pe platforma industrială a municipiului Bis
trița, în cadrul fabricii de piese turnate și for
jate din oțel a Combinatului industrial pentru 
construcții de mașini, ou fost obținute pri
mele tone de oțel. Acest eveniment a marcat 
începerea probelor tehnologice la cald la prima 
din cele trei linii de turnare cu care este dotată 
unitatea. Piesa cu numărul 1 care a prins contur 
este folosită în procesul de producție in turnă

torie. (Gh. Crișan) Foto : E. Dichiseanu
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DIVERS
PLANTAREA LEGUMELOR -

PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ PLANIFICATĂ!
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Toți ca unul
La aouă ceasuri după miezul 

nopții, casa lui Samoilă Ghiv- 
nici din satul Tișăuți, județul 
Suceava, a fost cuprinsă de flă
cări. Gospodarul și familia lui 
dormeau buștean. Focul a fost 
zărit de unul din vecinii săi, 
care a sculat tot satul. Cu toată 
intervenția oamenilor, casa s-a 
făcut scrum. Dar au izbutit două 
lucruri : intii, ca flăcările mis
tuitoare să nu cuprindă și alte 
gospodării; al doilea, au salvat 
viețile tuturor celor aflați în 
casă. Aceasta mai ales datorită 
curajului și spiritului de sacri
ficiu de care a dat dovadă să
teanul Gheorghe Curcă, riscin- 
du-și propria viață și suferind 
arsuri la față și pe miini.

Dar omenia, spiritul de întra
jutorare ale celor din Tișăuți sint 
și mai vrednice de laudă dacă 
avem in vedere faptul că au 
sărit acum toți ca unul să-i 
inalțe celui năpăstuit casă nouă 
și frumoasă.

I
I

Ciuperci in... 
subteran

I
I
I
I
I
I
I

Pornind de la factorii specifici 
mediului subteran, intre care 
lipsa luminii și constanța tempe
raturii și a umidității, specialiști 
de la Institutul de invățămint 
superior din Baia Mare și de la 
Exploatarea minieră Cavnic au 
avut o idee : „Ce-ar fi să încer
căm cultivarea de ciuperci in 
vechile galerii de mină, ci tot 
stau nefolosite

Zis și făcut. Rezultatele pri
mului experiment au fost peste 
așteptări. Apoi s-au amenajat in 
mai multe „camere" subterane 
peste 1200 metri pătrați pe care 
cresc ciuperci. Și cresc ca din... 
pământ.

Încă o dată oamenii din sub
teran se dovedesc la inălțime !

I
Un om

I
intimplat la Galați, pe 
Dunării. Ionel, un băiețel 
ani, se juca aproape de

I

S-a 
faleza 
de 10 
apă. A fost suficientă o clipă de 
neatenție ca să cadă in Du
năre. Valurile l-au înghițit, 
trăgindu-l in larg. Pericol de 
inec. tntimplarea a făcut ca prin 
apropiere să se afle un tinăr 
care s-a aruncat imediat in va
lurile Dunării. Cu mare greutate 
a reunit — cind nimeni nu se 
mai aștepta — să-l aducă pe 
băiețel la mal, salvindu-l. Apoi, 
(lupă ce s-a convins că sț afțăI. (lupă ce s-a convins că se af(4

< Itt , afara ofagr^ .pericol, l-fl . ■
F. lăsat pe miini bune și a plecat.
| ' C3 întrebarea'diii' ‘ I

' ■ „Cum te cheamă, tinere el a 
răspuns simplu : „Ce importanță 
are ? Un om !“.

Intr-adevăr, un om.

I
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Lipsă de paznici?
Șofer de meserie, Tiberiu 

Danciu din Călărași dădea 
adeseori roată platformei combi
natului siderurgic din localitate. 
Dar nu ca turist. Cum punea 
ochii pe un obiect care-l inte
resa, cum iși lungea mina spre 
el. Azi așa, mîine așa, pînă și-a 
făcut un adevărat depozit de 
piese auto, 13 anvelope și chiar 
o... remorcă-cistemă, fără să-l 
întrebe nimeni de pe platforma 
combinatului de sănătate, in 
schimb, l-a luat la întrebări un 
echipaj al miliției. Care echipaj 
a înștiințat combinatul, adică 
păgubașul. Care păgubaș — și 
asta e culmea ! — nici nu obser
vase măcar lipsa obiectelor 
rate.

S-ar putea ca un inventar 
serios să scoată la iveală și
lipsuri. Cum ar fi, de exemplu, 
„lipsurile"... paznicilor.

fu-

mai 
alte

I
I
I
I
I
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„Răzbunare..."
— Frumoasă joiană l — spu

neau cu admirație oamenii care 
treceau prin dreptul gospodăriei 
lui Petru și Terezia Blaga din 
comuna Odoreu (Satu Mare).

De la un timp insă, frumoasa 
joiană a slăbit văzînd cu ochii, 
iar laptele i s-a împuținat de 
tot. Și aceasta, de cind a de
venit... navetistă. Face naveta 
intre domiciliul ei stabil din 
Odoreu și cel „flotant" din satul 
Potău, aflat la 15 km distanță.

De ce a devenit joiana nave
tistă ? Stăpinul ei, tată a trei 
copii, și-a părăsit familia și s-a 
mutat la Potău. înainte de a 
pleca și-a furat propria joiană, 
cu vițel cu tot. Și nu o dată, ci 
de mai multe ori. Pentru că, de 
fiecare dată cind lua joiana cu 
el, soția acestuia, cu ajutorul 
autorităților locale, o aducea 
înapoi. Acum, din nou s-a jurat 
că nu se lasă pînă n-o aduce 
iarăși la... Potău.

Oare nu se găsește nimeni să 
ia „taurul de coarne" ?

I
I
I
I
I
I
I

Fărâ tirguialâ!
31—HD—521 este numărul de 

înmatriculare al unei autobascu
lante de la întreprinderea de 
transporturi auto Deva. Șoferul 
A. K. a tras autobasculanta pe 
dreapta, unde se afla autoturis
mul lui V. N. de la întreprin
derea viei și vinului Deva. Auto
basculanta a devenit pentru 
autoturism depozit PECO. Altfel 
tis, A. K. i-a dat lui V. N. 40 litri 
de benzină, ca să-și facă „plinul" 
la autoturism. Dar nu pe ochi 
frumoși. Nici pe bani, ci pe... 
țuică. Surprinși de organele de 
ordine chiar in momentul tran
zacției, pe cei doi i-a apucat... 
amețeala. Aveau și de ce !

I

I
I
I
I

Rubricâ realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii

I
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Din ultima situație operativă consemnată Ia Direcția generală eco
nomică a horticulturii rezultă că programul de semănat și plantat le
gume în ogor propriu a fost realizat în proporție de 99,5 la sută. S-ar 
putea crede că este o situație bună, dar lucrurile nu pot fi interpre
tate astfel. Și aceasta deoarece, pe de o parte, la această dată semă
natul și plantatul legumelor trebuiau să fie încheiate în totalitate, iar, 
pe de altă parte, cele 0,5 procente înseamnă că mai sînt de plantat 
cu tomate, ardei, gogoșari și varză 1 300 hectare. Cele mai mari su
prafețe sînt localizate în județele Sibiu, Vrancea, Caraș-Severln, Olt, 
Botoșani, Brăila, Maramureș, Neamț, Sălaj, Vaslui și Suceava.

Desigur, nu este vorba de suprafețe mari. Dar așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la re
centa consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., este imperios ne
cesar ca toate suprafețele prevăzute a se planta cu legume să fie reali
zate integral. Aceasta este prima condiție pentru ca fiecare județ să-și 
asigure o bază proprie de legume necesare bunei aprovizionări a 
populației. Iată de ce, organele județene de partid și agricole și condu
cerile unităților agricole trebuie să ia măsuri ferme pentru mobili
zarea la muncă a forțelor necesare pentru încheierea grabnică a 
plantării legumelor. în același timp, pe măsură ce se eliberează te
renurile ocupate cu legume — verdețuri, mazăre, cartofi timpurii și 
altele — trebuie să se organizeze de îndată însămînțarea și plantarea 
legumelor succesive și în cultură dublă, care în acest an se vor pune 
pe 136 000 hectare. Aici, nici o zi nu trebuie pierdută pentru ca le
gumele să poată ajunge la maturitate.
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olt: Plantări pe
Județul Olt este, după cum se știe, 

unul din județele mari producătoare 
de legume ale țării. Suprafața totală 
ce se cultivă cu legume în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste și în 
gosDodăriile populației se ridică la 
17 380 ha, adică mai mult de 4,5 la 
sută din suprafața arabilă a județu
lui. De remarcat este faptul că peste 
60 la sută din producția de legume a 
județului Olt este organizată în aso
ciații intercooperatiste. Atît în cadrul 
acestor asociații, cit și în celelalte 
ferme legumicole au fost luate 
măsuri pentru concentrarea și spe
cializarea producției. Astfel, în ba
zinul legumicol Corabia-Izbiceni se 
cultivă cu preponderentă tomatele 
timpurii, în zona Caracal-Stoenești, 
ardeiul gras și capia, iar în zona 
Strejești-Grădinari, ardeiul-gogoșar.

Cea mai mare parte a culturilor a 
fost însămînțată și plantată la timp. 
Pînă acum realizările se ridică la 
98,3 la sută. Comandamentul județean 
pentru coordonarea lucrărilor din 
agricultură a stabilit noi măsuri 
pentru, urgentarea plantării ardeiu- 
lui-gogoșar, a celorlalte legume in 
următoarele două zile, pentru reali-

I
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Invitație la
în apropierea pla

jei de la Mamaia, la 
extremitatea cartie
rului Tomis Nord — 
Constanța, în perime
trul cuprins intre Ma
rea Neagră, Lacul 
Siutghiol și Lacul Tă- 
băcăriei, un original 
sat de vacanță >a • de- 

• mvenit in ultimij.ani un, 
, loc de mare atracție 

pentru turiștii" aflați 
pe litoral. Acest ori
ginal sat de vacanță, 
chintesență a folcloru
lui românesc, este al
cătuit din 25 de case 
construite în stilul 
gospodăriilor țărănești 
din diferite zone ale 
țării. Fiecare casă re
prezintă specificul 
unui județ în tot ce 
are mai caracteristic 
ca stil arhitectonic, e-

I
I
I
I
I
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lemente decorative, 
artizanat, port popu
lar și artă culinară.

în marea majoritate 
a acestor case funcțio
nează unități de ali
mentație publică — 
mici restaurante — în 
care oaspeților din 
țară și de peste hota
re,. lq sînt qțerjțe cșde 
mai, gustoase; mîncă- 
ru'ri tradiționăle și 
regionale. Nicăieri în 
altă parte nu poți 
afla pe un spațiu atit 
de restrîns o varieta
te atit de mare de 
produse ale artei cu
linare românești.

Cei ce doresc pot 
servi micul dejun, 
prînzul și cina pe 
bază de abonament la 
oricare dintre aceste 
unități.

DEZVOLTAREA BAZEI ENERGETICE
(Urmare din pag. I)
prevederi ? De ce, zilnic, în. bazinul 
minier al Gorjului, utilaje de mare 
complexitate și randament, în care 
s-au investit zeci și zeci de milioane 
de lei, au indici scăzuți de exploa
tare ? De ce zeci și uneori chiar sute 
de sonde de petrol nu funcționează ? 
Răspunsul la toate aceste întrebări 
este unul singur : slaba disciplină în 
muncă și în producție. Aici își au, 
în principal, originea multe din cau
zele întreruperilor accidentale în func
ționarea utilajelor complexe, aici tre
buie găsită explicația unor goluri de 
producție la cărbune și petrol, deose
bit de costisitoare pentru economie.

Trebuie să fie clară pentru fiecare 
lucrător din industria extractivă răs
punderea deosebit de mare care 
atîrnă pe umerii lor: orice nerealizare 
a planului în acest sector poate avea 
repercusiuni asupra echilibrului ba
lanței energetice. Iată că, în cele cinci 
luni care au trecut din acest an, 
planul de energie electrică realizat 
pe bază de cărbune a fost neindepli- 
nit, fiind necesar să se recurgă la un 
consum suplimentar de petrol. Petrol 
pe care, cum bine se știe, îl procurăm 
din import, la prețuri exorbitante. 
Or, în aceste condiții, economia noas
tră nu își poate permite să importe 
cantități suplimentare de petroL Să

I
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9.00 Teleșcoală
10.55 Film serial : „Dallas". (Reluarea 

episodului 9)
11.45 Evoluția vieții pe pămtnt. Serial 

științific : „Stăpinli văzduhului".
12.45 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
17,10 Clubul tineretului
17,50 Moment folcloric cu Laura Lavric
18,00 Almanah pionieresc

I
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GORJ. • Duminică, 7 iunie, la 
Padeș, în fața monumentului din 
„Cimpia soarelui", a avut Ioc evo
carea istorică dedicată aniversării 
a 160 de ani de la revoluția din 
1821 condusă de Tudor Vladimi- 
rescu. Cu acest prilej a fost pre
zentat un spectacol omagial. (D. 
Prună)

TIMIȘ • La Clubul ziariștilor 
din Timișoara a avut loc decer
narea premiilor cenaclului scrii
torilor de limbă germană „Adam 
Miiller Guttenbrunn" din cadrul A- 
sociației locale a scriitorilor, pe a- 
ntil 1981. Juriul, prezidat de scrii

ultimele suprafețe
zarea integrală a suprafețelor plani
ficate la fiecare cultură în parte! 
„Totodată, ne spune tovarășul Vasile 
Ciuciu, directorul trustului județean 
al horticulturii, s-a hotărit concen
trarea unui număr mai mare de 
motopompe în fermele legumicole, 
în vederea asigurării irigării cultu
rilor, aplicarea corespunzătoare a 
lucrărilor de întreținere și a trata
mentelor fitosanitare. Un accent deo
sebit s-a pus, de asemenea, pe mo
bilizarea unui număr mai mare de 
cooperatori care să lucreze în fer
mele legumicole, mai ales din con
siliile unice agroindustriale Stoenești 
și Drăgănești.

Odată cu încheierea plantării arde
iului și a altor culturi a Început și 
recoltarea mazărei boabe pentru con
serve. în asociațiile intercooperatiste 
Vlădila, Ștefan cel Mare, Vădastra, 
Corabia și în fermele proprii ale 
întreprinderii de conserve Caracal 
s-au recoltat deja primele zeci de 
hectare de mazăre de grădină, cul
tură care în județul Olt ocupă 2 450 
hectare.

Emillan ROUĂ 
corespondentul „Scinteii"

Satul de vacanță Constanța
An de an, Satul de 

vacanță Constanța se 
prezintă cu noutăți și 
îmbunătățiri în orga
nizare, aprovizionare 
și servire.

Unele case, precum 
și un camping oferă 
și posibilități de ca
zare.

Tot ai<*i" «‘"a " Con
struit un 'mar.a , bgzar 
realizat în stil rustic. 
Bazarul sugerează o 
frumoasă curte țără
nească, cu o suprafa
ță de peste 400 mp, 
în interiorul căreia se 
desfac articole de ar
tizanat, de plajă și de 
sport, confecții, galan
terie, țesături etc.

în fotografie : „Casa 
Oltului" din satul de 
vacanță.

facem, așadar, totul pentru a asigura, 
de aici, din țară, resursele energe
tice necesare economiei, așa cum a 
stabilit conducerea partidului. Să 
acționăm, cu toată fermitatea, pentru 
realizarea neabătută a sarcinilor de 
plan din acest domeniu.

Firește, nu pot fi trecute cu 
vederea o seamă din greutățile pe 
care le provoacă activității din in
dustria extractivă unele unități con
structoare de mașini. Există, cum se 
știe, un program special de mecani
zare complexă a lucrărilor în minerit, 
după cum există grafice speciale de 
livrare prioritară a unor tipuri de 
motoare și utilaje unităților de ex
tracție a petrolului. în multe cazuri, 
prevederile stabilite nu sînt respec
tate. ceea ce generează greutăți atît în 
înfăptuirea programului de me
canizare. cit și în exploatarea cu 
randament înalt a bazei tehnice din 
dotare.

Obișnuim să spunem că asigurarea 
bazei energetice și economisirea se
veră a energiei este o cauză a tuturor. 
Și așa este I Să punem deci în 
valoare întreaga capacitate de muncă, 
spiritul organizatoric și de disciplină 
pentru ca cel puțin ceea ce s-a sta
bilit în acest sector prioritar pentru 
întreaga noastră dezvoltare economică 
să se înfăptuiască neabătut. Așa cum 
Cer interesele majore ale economiei, 
ale noastre, ale tuturor.

18.25 călătorie prin țara mea (Reportaj)
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 Omul șl sănătatea
20,05 Reportaj ’31
20.25 Teatru TV : „Fericirea noastră 

cea de toate zilele" de Octavian 
Sava

22,05 Telejurnal
PROGRAMUL 1

19,00 Telejurnal
18.25 Film serial pentru copil
19.50 Viața economică a Capitalei
20,20 Moștenire pentru viitor : Dimltrle 

Bolintineanu
21,00 Seară de operă TV, „Lucia dl 

Lammermoor" de Donizetti
22,05 Telejurnal

torul Franz Liebhard, președinte de 
onoare al cenaclului, a conferit ur
mătoarele premii : proză — Herta 
Miiller, poezie — Eduard Schneider 
debut — Brigitte Roh rich. (Cezar 
Ioana)

BRAlLA • Sub genericul „Istra- 
tiana", timp de două zile, la Brăila 
și in satul Baldovinești s-au des
fășurat o serie de manifestări cul
turale dedicate scriitorului Panait 
Istrati. Au avut loc un simpozion 
omagial, lecturi din opera scriitoru
lui, un recital de poezie, la care au 
participat cercetători, cadre didac

caraș-severin : Ce se poate face azi 
nu trebuie lăsat., pentru la toamnă

Lucrătorii ogoarelor din județul 
Caraș-Severin au prevăzut să cul
tive în acest an cea mai mare su
prafață cu legume realizată vreo
dată în această parte a țării — 4 100 
ha. Datorită măsurilor luate, atît în 
sectorul cooperativelor agricole de 
producție, cît și al gospodăriilor 
populației, pînă sîmbăta trecută plan
tarea legumelor s-a efectuat pe
3 803 hectare. Mai există deci a- 
proape 300 ha care îi așteaptă pe le
gumicultori să iasă in cîmp. Refe
ritor la această situație, tovarășul 
Zeno Chirață, directorul întreprin
derii județene de legume-fructe, 
ne-a spus : Dorim ca în acest an 
să acoperim din producție proprie 
întregul consum de legume al popu
lației din județ. Tocmai de aceea, în 
spiritul indicațiilor date de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. din
4 iunie, au fost luate o serie de 
măsuri care au impulsionat înche
ierea plantării legumelor pe toate 
suprafețele prevăzute.

— Cum se explică totuși că mai 
aveți de plantat cu legume aproape 
300 hectare ?

— Firește, e o rămînere în urmă. 
Noi însă ne-am gîndit să plantăm 
varza de toamnă — căci numai des
pre această cultură mai este vorba 
— în mod eșalonat, în așa fel in
cit aceasta să se dezvolte în con
diții cît mai bune.

ialomița: A început recoltarea mazărei
în unitățile agricole din județul Ia

lomița au început recoltarea și con
servarea mazărei. în cooperativele a- 
gricole Făcăeni, Vlădeni, Cegani, Fe
tești, Sudlți, Săveni și fermele între
prinderii de producere și industria
lizare a legumelor și fructelor Fetești, 
graficele de recoltare sînt zilnic de
pășite. Pînă luni seara, din cele 2 035 
ha cultivate cu mazăre au fost re

Autogospodărirea și autogestiunea consiliilor populare sînt de necon
ceput în afara colaborării strînse cu cetățenii, fără fructificarea deplină a 
tezaurului de propuneri, idei și inițiative gospodărești aie acestora. Con
lucrarea organelor locale ale puterii de stat cu masa largă a locuitorilor 
din raza lor de activitate constituie sursa unor multiple și diverse iniția
tive, propuneri, sugestii de certă valoare pentru traducerea în viață a 
imperativelor autofinanțării. Aceasta a fost tema convorbirii cu tovarășul 
Nicolae STAICU, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului 
popular al județului Ialomița.

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Metale vechi recuperate. în lunile ce au trecut din acest an, colec

tivul întreprinderii mecanice Nicolina — Iași a recuperat și expediat oțe- 
lăriilor patriei peste 8 200 tone oțeluri vechi, 150 tone fontă veche, 6,5 
tone bronz vechi, 10,5 tone plumb, 3,3 tone cupru. De asemenea, peste 
3 000 tone fontă veche a fost recuperat^, și refoloșită in întreprindere, în 
procesul de producție. (Constantin ’ Petirovici, maistru). • Ar fi de dorit 
ca personalul de bord al autobuzelor I.T.5V •-* înainte *de a pleca im-'
cursă, să verifice și starea de curățenie a mașinilor. Multe autobuze au-« 
un aspect neplăcut in interior, cu scaune prăfuițe, sub care sînt aruncate 
hirtii, resturi alimentare etc. Oare este greu să existe mereu la indemînă 
o mătură și o cirpă de praf ? (Nicolae Bițu, Consiliul popular județean 
Olt). • Pană de... receptivitate. Mijloacele auto mecanizate (tractoare, 
automacara etc.), puse de către I.T.A. — București la dispoziția șantie
rului Rovinari din cadrul întreprinderii montaj, service, automatizări șl 
telecomunicații nu funcționează corespunzător. Conducerea întreprinderii 
bucureștene de transport nu s-a dovedit receptivă la demersurile noastre 
pentru a asigura o bună funcționare a utilajelor respective. Din această 
cauză, întîmpinăm o seamă de greutăți in executarea lucrărilor de insta
lații electrice de forță, acționare și automatizare la complexele de exca- 
vare, transport și haldare a cărbunelui din bazinul carbonifer al Olteniei. 
(Ing. Ion Mihăilă, șef șantier).

AUTOFINANȚAREA
— cu concursul cetățenilor, în folosul cetățenilor

— Care este situația actuală a 
autofinanțării localităților ialomițene?

— Pe scurt, cifric : din 53 de co
mune, 32 se autofinanțează, iar alte 
4 vor trece la autofinanțare începind 
din anul viitor. Municipiul Slobozia 
își va acoperi cheltuielile din veni
turi proprii chiar din acest an.

— Care este, după părerea dum
neavoastră, elementul hotărîtor in 
realizarea unui buget local echilibrat, 
rodnic ’

— La noi, principala bogăție este 
pămintul. De felul în care este mun
cit, de roadele obținute depind pros
peritatea sau, dimpotrivă, neajunsu
rile fiecărei comune, depind starea 
sa edilitar-gospodărească, nivelul său 
de civilizație. Nu este deloc o co
incidență faptul că, de exemplu, co
muna Gheorghe Doja, cu o coopera
tivă agricolă de trei ori distinsă cu 
titlul de Erou al Muncii Socialiste pen
tru recoltele bogate obținute, a pri
mit tot de trei ori „Ordinul Muncii" 
în întrecerea pe țară dintre localități 
și se autofinanțează de mai multă 
vreme, aproape jumătate din veni
turile primăriei avînd ca sursă creș
terea fondului total de retribuire al 
C.A.P. (in 1980, spre exemplu, va
loarea normei convenționale a fost 
de 82 de lei). Ca răspuns la unele 
cerințe proprii, cît și ale locuitorilor 
comunei, cooperativa agricolă a în
ființat o serie de secții și ateliere de 
mică producție și de prestări de ser
vicii, ceea ce a contribuit, de ase

tice, actori și elevi. (Comeliu 
Ifrim).

IAȘI. • Sala sporturilor din Iași 
a găzduit recent cea de-a doua edi
ție a festivalului de gimnastică a 
șoimilor patriei. Au participat peste 
20 de formații de copii din grădini
țele municipiului Iași. (Manole 
Corcaci)

BRAȘOV 9 Colectivul Teatrului 
dramatic din Brașov a prezentat în

— Și totuși, se fac auzite unele 
opinii, chiar Ia specialiști din con
siliile unice agroindustriale și șefi 
ai unor ferme legumicole, potrivit 
cărora varza ar trebui plantată ceva 
mai tirziu pentru cultura de toamnă. 
Care este părerea dumneavoastră 1

— Există și asemenea păreri, pe 
care le consider eronate. Săptămîna 
trecută, la direcția agricolă județea
nă s-a făcut o analiză amănunțită a 
realizării, pe fiecare unitate și fer
mă in parte, a suprafețelor de le
gume planificate. Ca urmare, am 
stabilit drept termen de încheiere a 
însămînțării verzei de toamnă pînă 
la 10 iunie. Și sînt condiții ca acest 
termen să fie respectat.

Prezența în cîteva din unitățile 
mai mari producătoare de legume, 
cum ar fi Berzovia și Ramna, Lă- 
pușnicul Mare. Greoni și Ticvaniu 
Mare, atestă că, intradevăr, există 
condiții : terenul este pregătit șf sînt 
asigurate răsadurile necesare. Dar 
aceasta nu-i suficient, din moment 
ce în aceste unități nu se face totul 
pențru mobilizarea membrilor coo
peratori, a întregii forțe de muncă 
de la sate la plantarea legumelor. 
Or, numai în acest mod, s-ar putea 
accelera ritmul și atinge ceea ce or
ganele agricole județene și-au pro
pus : plantarea tuturor legumelor, 
inclusiv a verzei de toamnă, pină la 
10 iunie.

Nicolae CATANA 
corespondentul „Scinteii"

coltate 110 ha, batozîndu-se aproape 
400 tone boabe. Pentru o bună co
relare a Întregului flux, centrele de 
batozare din Cegani. Făcăeni, Bără
ganul și Fetești lucrează în trei 
schimburi, asigurînd materia primă 
necesară liniei de prelucrare de la 
Fabrica de conserve Fetești. în pri
mele 24 de ore s-au realizat 350 tone 
conserve de mazăre. (Mihai Vișoiu).

menea, la crearea unor surse de ve
nituri Ia bugetul comunei. Oameni 
harnici, locuitorii acestei comune au 
fost la fel de buni gospodari și în 
celelalte sectoare de activitate. La 

STILUL DE MUNCĂ AL CONSILIULUI POPULAR

întreținerea de străzi, bunăoară, prin 
executarea unor lucrări de către ce
tățeni s-au economisit 30 Ia sută din 
fondurile prevăzute. Hărnicia lor, 
bine răsplătită, se regăsește în creș
terea puterii de cumpărare și, drept 
consecință, a vînzărilor de mărfuri și 
prestărilor de servicii, ceea ce con
tribuie la sporirea veniturilor primă
riei. De pildă, înregistrăm acum un 
capitol mai puțin obișnuit îp bugetul 
unei comune — respectiv sumele 
plătite ca taxe de înscriere a auto
turismelor, ca și cele plătite anual de 
cei peste o sută de posesori de vehi
cule proprii. Peste 56 000 de lei au 
intrat în buget pe această cale. Ast
fel a devenit posibilă acoperirea, din 
fonduri proprii, a tuturor cheltuieli
lor de întreținere a unităților aflate 
în gospodărirea Consiliului popular al 
comunei Gheorghe Doja, ca și a re
tribuțiilor celor 26 de cadre didactice, 
7 cadre medicale, tehnicienilor vete
rinari, a celor de la drumuri, perso
nalului administrativ al primăriei.

— Intr-adevăr, o experiență edifi

premieră două noi piese : „Masca" 
de Marin Sorescu, în regia lui Ser
giu Sabin, și „Nebunul se întoarce", 
de Dario Fo, în regia Olimpiei Ar- 
ghir. Scenografia ambelor piese a- 
parține Iul Puiu Antemir. (N. Mo- 
canu)

BACAU. 9 în municipiul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej se desfășoară 
„Zilele culturii călinesciene". Afla
tă la cea de-a 13-a ediție, această 
manifestare întrunește oameni de

Indicatoarele rutiere și eficiența lor
Nu am mai trecut de peste trei ani 

prin Bilcurești și mărturisesc că 
am fost profund impresionat de cît 
s-a construit, de noul aspect urba
nistic al municipiului. Am cutreierat 
cu mașina străzile Capitalei spre a 
mă documenta „pe viu" despre tot 
ceea ce s-a realizat aici, mai ales în 
ultimii ani. Ca vechi conducător auto 
Vreau însă să exprim unele păreri 
în legătură cu semnalizarea rutieră, 
care, sper, poate vor 1'i de folos 
serviciului circulație și consiliului 
popular municipal.

Iată cîteva exemple concrete. Cînd 
ajungi cu mașina la pasajul Obor, 
una dintre cele mai frumoase zone 
ale Capitalei, și vrei să mergi spre 
Constanța, mai ales dacă ești din 
altă localitate sau turist străin, nu 
știi dacă trebuie să intri pe sub pa
saj sau să-l ocolești, fie că vii din
spre șoseaua Ștefan cel Mare, fie 
dinspre strada Mihai Bravu, deoa
rece nu există nici un indicator care 
să te ghideze ; la intersecțiile șose
lei Colentina cu Mihai Bravu și 
Ștefan cei Mare din zona magazi
nului Obor nu există nici un indi
cator care să arate direcțiâ spre 
centru ; pe bulevardul Republicii 
ori la intersecția Mihai Bravu cu 
șoseaua Iancului am intîlnit indica
toare spre Suceava, dar la intersec
ția șoselei Colentina cu Mihai Bra

Pete pe veșmintele naturii
Merg deseori la munte, împreu

nă cu familia, pentru a petrece 
timpul liber in mijlocul naturii. 
Nu de mult, am fost în dru
meție spre Bucegi și am trecut și 
prin frumoasa „Vale a Cerbului" 
(Bușteni), unde am intîlnit foarte 
mulți turiști. în scrisoarea de 
față doresc să supun atenției 
opiniei publice o problemă des
pre care s-a mai scris, dar 
care merită să fie reluată. Este 
vorba de atitudinea necivilizată 
față de natură, față de mediul în
conjurător de care dau dovadă 
unii turiști — și nu puțini. Lăsăm 
deoparte faptul că unii și-au parcat 
mașinile pe spațiul verde, strivind 
fără milă iarba. Dar întreaga „Va'o 
a Cerbului" era impînzită de zeci 
de focuri, căci aproape fiecare fa
milie își aprinsese cite un foc, lă- 
sind tot at.itea vetre negre în locul 
ierbii. Dacă se va continuă în acest 
fel, probabil că la toamnă vom 
ajunge să socotim numărul celor 
veniți la munte după vetrele de 
foc și s-ar putea schimba și denu
mirea locului în „Valea tăciunilor".

Firește, nu spune nimeni să nu 
se aprindă cîțe un foc de tabără, 
dar acesta trebuie să se facă în 
locurile anume destinate și cu gri
jă deosebită pentru ocrotirea na
turii.

catoare în ce privește rolul hotărîtor 
al activității economico-sociale a ce
tățenilor. Ce ne puteți relata despre 
formele de atragere a acestora la 
acțiunile de autogospodărire ?

— Prima condiție a obținerii spri
jinului locuitorilor este, după părerea 
și experiența noastră, manifestarea 
unei maxime receptivități față de 
propunerile lor, consultarea lor 
atunci cînd se definitivează diferitele 
planuri de măsuri. în comuna Gh. 
Doja, chiar în sesiunea consiliului 
popular în care s-a discutat planul 
pe anul 1981, deputății au făcut un 

șir de propuneri valoroase privind 
mai buna gospodărire a resurselor de 
care dispune comuna. In acest an, 
acolo urmează să se construiască o 
școală și un bloc cu 12 apartamente ; 
în urma contactelor cu cetățenii, de
putatul Gh. Spătărelu a arătat că nu 
are rost să se procure cărămida de 
la fabrica din Țăndărei, cind se poate 
face, cu cheltuieli minime, in comu
nă. Gh. Coman și Gh. Lupu au venit 
cu ideea cultivării marginilor de 
străzi mai late ; așa s-au „născut" 
încă 7 hectare de grădină de legume ; 
Elena Fuerea a pledat, cu succes, 
pentru mărirea suprafeței solariilor. 
La propunerea unor cetățeni din co
muna Grivița în cadrul „Tribunei 
democrației" s-a înființat un atelier 
de timplărie, s-a lărgit gama produ
selor de panificație preparate în co
mună, au fost amenajate două mater
nități de scroafe (care au și pus la 
dispoziția locuitorilor peste 400 de 
purcei). Adeseori, inițiativele sînt în
soțite de fapte : in cincinalul trecut, 
prin contribuția în bani și muncă a 

cultură șl artă din întreaga țară, 
în program sînt prevăzute întilnirl 
cu scriitori, simpozioane, o sesiune 
de comunicări și referate, vernisări 
de expoziții, recitaluri de poezie 
lirică și patriotică, un spectacol de 
versuri și muzică, sugestiv intitulat 
„Poetul în cetate", și un colocviu 
de impresii. (Gh. Baltă)

OLT. 9 La Cezieni, județul Olt, 
a avut loc „Sărbătoarea iilor". Cu 
acest prilej a avut loc simpozionul 
„Portul popular și valorificarea lui 
contemporană", a fost vernisată 
expoziția de artă populară și s-a 

vu și Ștefan cel Mare, unde por
nește drumul spre Suceava, este in
dicat... Brașovul ; la intersecția Căii 
Grivița cu Calea Victoriei este un 
indicator către autostrada spre Pi
tești, dar cind ajungi la Gara de 
Nord nimic nu te mai ajută să 
ajungi la autostradă ; nu am intîlnit 
în București indicatoare spre cam
pingul de la Băneasa etc. De ase
menea, lipsesc acele hărți ale ora
șului, tip panou, amplasate in punc
te centrale și care pot fi atît de uti
le chiar și cetățenilor Capitalei. 
(Primăria Bucureștiului ar putea 
lua o inițiativă în acest sens). O 
observație ar putea fi făcută și în 
ce privește, montarea indicatoarelor 
pretutindeni în locuri cit mai vi
zibile, spre a nu fi mascate de au
tobuze. autocamioane, de crengile 
copacilor etc.

O cercetare a modului cum sint 
așezate ihdicatoarele de circulație în 
Capitală ar scoate probabil la ivea
lă și alte concluzii privind eficiența 
acestora, asigurarea unui trafic flu
ent. scutirea conducătorilor auto. în 
special a celor din alte localități sau 
a turiștilor străini, de a mai opri la 
tot pasul ca să ceară lămuriri tre
cătorilor.

Dan VASILESCU 
inginer, Timișoara

Și iarăși trebuie scris despre 
faptul că, in locurile unde tu
riștii s-au odihnit, continuă să 
rămină, după plecarea lor, imagini 
dezolante — iarba bătătorită, aco
perită de hirtii, resturi de min- 
care. cutii de conserve goale, bor
cane, sticle etc. Cu ani in urmă, 
puteai merge fără grijă desculț 
prin iarbă — acum însă ar fi im
prudent din cauza cioburilor. Cind 
am atras atenția unor tineri care, 
in drum spre Diham, după ce bău- 
seră berea, spărgeau sticlele de co
paci, am primit un răspuns inso
lent : „Le-am plătit, facem ce vrem 
cu ele".

Este, desigur, necesar să se facă 
mult mai simțită intervenția opi
niei publice în astfel de cazuri, Iar 
in școli, în colectivele de muncă 
să se acționeze mai consecvent 
pentru cultivarea comportamentu
lui civilizat in toate împrejurările. 
Acolo unde factorii educațio
nali, opinia publică se dovedesc 
ineficienți, să se aplice cu fermi
tate sancțiunile prevăzute de lege 
pentru cei care poluează mediul 
ambiant.

Dumitra ALEXANDRU
inginer, 
întreprinderea „1 Mai" 
Ploiești

cetățenilor, s-au realizat lucrări de 33 
milioane lei.

în general, sugestiile cetățenilor ne 
sînt de un mare folos in dezvoltarea 
micii industrii, atît în descoperirea 
de noi resurse, cît și a felului in care 
acestea pot fi valorificate. Județul 
nostru se află în cimpie. Nu avem 
piatră, calcar sau alte asemenea ma
teriale. Totuși, în 1980, valoarea pro
ducției micii noastre industrii a fost 
de 390 milioane lei, din care peste 
140 milioane realizate în unitățile 
proprii ale consiliilor populare. Pe 
lingă argilă, papură, stuf din lunca 
Ialomiței și din zona bălții Borcea, 
pe lingă răchita din pepiniere se pun 
in valoare resurse noi : din paie și 
resturi textile se fac saltele termo- 
izolante pentru construcțiile zooteh
nice ; lemnul de esență moale (plop, 
salcie) este prelucrat și se realizează 
din el diferite piese de mobilier și 
articole de uz casnic ș.a.m.d.

— Totuși, mai sint comune care 
sint subvenționate. Ce se întreprinde 
pentru activizarea lor ?

— în primul rînd vom sprijini 
unitățile agricole în obținerea unor 
recolte mari, știut fiind că rezulta
tele economice superioare sînt ele
mentul de bază al autofinanțării. In 
același timp, vom sprijini inai puter
nic dezvoltarea micii industrii și pres
tărilor de servicii. în comuna DridU 
urmează să la ființă, pe lingă con
siliul popular, secții de timplărie ; în 
comuna Andrășești sînt condiții pen
tru realizarea de confecții textile în 
cadrul unor ateliere create de coope
rația de consum ; in comuna Ion 
Roată va începe să producă o secție 
de construcții. Aceste activități vor 
contribui, desigur, la „rotunjirea" ca
pitolului „venituri" din bugetele co
munelor respective.

Convorbire realizată de 
Rodica ȘERBAN

desfășurat concursul cu premii 
„Cea mai frumoasă șl autentică ie", 
concurs la care au participat tinere 
fete din Cezieni cu ii lucrate de 
mina lor. (Emilian Rouă)

IALOMIȚA. • în aceste zile, 
Muzdul județean Ialomița organi
zează în comunele și orașele jude
țului Ialomița o serie de acțiuni 
avînd drept menire educarea pa
triotică a elevilor, cunoașterea tre
cutului istoric al acestor meleaguri, 
prezentul și mai ales perspectiva 
localităților în care trăiesc șl în
vață. (Mihai Vișoiu)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a înmînat titlul de onoare suprem 
„Erou al Republicii Socialiste România” 

cosmonauților Dumitru Prunariu și Leonid Popov

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sînt foarte recunoscător Excelenței Voastre și poporului prieten din 
România pentru amabilul mesaj de felicitare și bune urări cu ocazia Zilei 
naționale a Iordaniei.

Cele mai bune urări pentru fericirea personală a Excelenței Voastre 
și pentru continuul progres șl prosperitate ale țării și poporului 
dumneavoastră.

HUSSEIN I

(Urmare din pag. I)
Consiliului „Intercosmos", precum și 
membri al Ambasadei sovietice.

Luind cuvintul, locotenentul maior 
DUMITRU S. PRUNARIU a sous :

Mult stimate tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președinte 
al Republicii Socialiste România, co
mandant suprem al forțelor armate 
ale României socialiste,

Tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca, in ca

drul acestei emoționante solemnități, 
să exprim față de dumneavoastră — 
ctitorul Și strategul realizărilor re
marcabile ale României socialiste, in
clusiv a celei care marchează tre
cerea noastră, a românilor, de la ae
ronautică la cosmonautică — senti- 

■ mentele mele de profundă și 
nețărmurită recunoștință pentru con- 

I: ferirea titlului de onoare suprem 
„Erou al Republicii Socialiste Româ- 

' nia“.
Rezultatele misiunii pe care am in- 

deplinit-o sint indisolubil legate de 
; strălucita dumneavoastră activitate 
’ '< oncretizată și in relansarea tradi- 

,.tlor aviatice românești, cărora le-ați 
asigurat continuitate și dezvoltare 
impetuoasă, in consonanță cu era re
voluției tehnico-științifice contem
porane. în pregătirea efectuată pen
tru această nobilă misiune pașnică 
am fost puternic stimulat de grija pe 
care o acordați afirmării talentului 
și geniului creator al poporului ro
mân, încrederii pe care o aveți in 
capacitatea fiilor României socialiste 
de a se înscrie cu contribuții de va
loare la cauza progresului și civili
zației omenirii.

In acest efort care presupune dă
ruire și abnegație m-a mobilizat do
rința nestrămutată de a adinei și va
lorifica marile posibilități oferite de 
știința românească, căreia presti
gioasa activitate desfășurată de to
varășa academician doctor inginer 

-Elena Ceaușescu, savant de renume 
mondial, i-a conferit valențe fără

Conferință de presă a membrilor echipajului
Luni după-amiază, membrii echipa

jului cosmic româno-sovietic. Dumi
tru Prunariu și Leonid Popov, Îm
preună cu colegul lor din echipajul 
de rezervă. Dumitru Dediu, au parti
cipat la o conferință de presă orga
nizată de Consiliul ziariștilor din Re
publica Socialistă România în Sala 

,- de marmură a Casei Scinteli.
Au luat parte reprezentanți ai pre

sei centrale, ai radioteleviziunii și 
Agerpres, precum și corespondenți ai 
presei străine acreditați în tara noas- 

4 tră.
Au fost de fată general-maior 

Aleksei Leonov, locțiitor al coman- 
. dantuluj Centrului de pregătire a 
cosmonauților, și Vladen S. Verescia- 
tin, vicepreședinte al Consiliului „In- 

'fSrcosmos" de pe lîhgă Academia 
■>"de Științe a U.R.S.S. Au asistat ge- 
neral-locotenent Gheorghe Zămescu, 
comandantul aviației militare, Con
stantin Teodorescu, președintele Co
misiei române pentru activități spa
țiale, precum și reprezentanți ai Am- 
«oțsadei U.R.S.S. la București.

Deschizînd conferința de presă, 
Dezideriu Szilagyi, vicepreședinte al 
Consiliului ziariștilor, a salutat cu 
țăldură, în numele lucrătorilor din 
presă, pe cosmonaut!! român și so
vietic, exprimind satisfacția celor 
prezenți de a se Intîlni cu cei doi 
protagoniști ai misiunii spațiale ro- 
măno-sovietice.

Luind cuvintul. Dumitru Prunariu 
a exprimat sentimentele de profundă 
și nețărmurită recunoștință față de 
conducerea de partid și de stat, 
personal față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înalta apreciere 
pe care a dat-o activității echipaju
lui mixt româno-sovietic, pentru 
înaltele distincții ale Republicii So

cialiste România conferite cu pri
lejul îndeplinirii misiunii încredin
țate. El a exprimat, totodată, mul
țumiri conducerii de partid și de stat 
sovietice, tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, pentru decernarea titlului 
de Erou al Uniunii Sovietice, ca o 
vie recunoaștere a contribuției aduse 
la cercetarea spațiului cosmic.

„Am trăit — a spus la rindul său 
Leonid Popov — aceeași emoție la 
primirea de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pe care atn avut-o și cu 
prilejul primirii noastre de către 
tovarășul L. I. Brejnev. In cuvintele 
de apreciere la adresa echipajului, 

; rostite atît de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cit și de tovarășul Leonid

Circulația unor trenuri de călători pe magistrala 
București — Constanța — Mangalia 

în ziua de 10 iunie 1981
vremea

Departamentul Căii ferate și Re- 
i gionala de Căi ferate Constanța avi-
i zează publicul călător Că in ziua de 

10 iunie 1981, intre orele 6,00—22,00,
; pentru executarea lucrărilor dintre 

> stațiile Cernavodă Pod și Dunărea, 
J în circulația trenurilor de călători 

din ziua de 10 iunie 1981 se produc 
următoarele modificări :

ii 1. — Se anulează următoarele tre
nuri : 823, 822 și 828 pe distanța 

» Constanța — București Nord și in- 
11 vers ; 825, 82, 824 șl 829 pe distanța

București Nord — Mangalia și in
vers ; 8 304 și 8 303 pe distanta Bucu
rești Obor — Constanta și invers ; 

precedent, un binemeritat prestigiu 
internațional.

Pe timpul zborului, efectuat îm
preună cu tovarășul colonel Leonid 
Popov — cosmonaut cu o amplă și 
bogată experiență — am îndeplinit 
un complex program de cercetări 
științifice, ale cărui rezultate dorim 
să se înscrie ca o nouă și importan
tă pagină in cronica prieteniei șt 
colaborării multilaterale româno-so- 
vietice.

Vă asigur pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
conducerea de partid și de stat, că 
această festivitate in care mi-ați 
înmânat cea mai înaltă distincție a 
patriei va rămîne ca un moment unic 
in viața mea de ostaș al țării și al 
partidului.

Raportez că in misiunile ce-mi vor 
fi încredințate voi acționa cu abnega
ție șl dăruire comunistă pentru a fi 
la înălțimea încrederii acordate de 
partid, de dumneavoastră personal, 
tovarășe comandant suprem.

Luind, apoi, cuvintul, colonel 
LEONID IVANOVICI POPOV a 
spus :

Stimate tovarâșe NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 

Tovarăși,
Vă mulțumesc din tot sufletul pen

tru primirea caldă, salutările cordiale, 
pentru cinstea ce mi s-a făcut prin 
acordarea înaltului titlu de „Erou al 
Republicii Socialiste România".

Cu sentimentul mindriei pentru da
toria împlinită și de mulțumire pen
tru încrederea acordată, vă raportez 
că programul zborului internațional 
sovieto-român a fost îndeplinit în to
talitate.

Acest zbor a fost efectuat in anul 
etnd poporul sovietic, însuflețit de 
hotăririle istorice ale Congresului al 
XXVI-lea al P.C.U.S., a început mun
ca in contul celui de-al XI-lea cin
cinal, în anul celei de-a 60-a ani
versări a Partidului Comunist Român 
frățesc.

Ilici Brejnev, a fost remarcată acti
vitatea desfășurată, în deplină prie
tenie, de echipaj pe timpul misiunii 
pe stația orbitală „Saliut 6". Sintem 
bucuroși că intreaga noastră activi
tate s-a încheiat cu rezultate foarte 
bune. Mulțumim Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șilor Leonid Ilici Brejnev și Nicolae 
Ceaușescu pentru distincțiile înalte 
cu care a fost recompensată contri
buția noastră modestă la cercetarea 
spațiului cosmic'1.

Răspunzînd la o întrebare. Dumi
tru Prunariu a subliniat că colabo
rarea cu prietenul și colegul său ( 
Leonid Popov a fost foarte fructuos-: 
săi „Ne-am înțeles foarte bide ‘încăî 
de cind ne-am cunoscut și în timpul1 
antrenamentelor ne-am legat sufle
tește, conlucrînd la buna conducere 
și manevrare a navei cosmice".

Reterindu-se la scopul acestui zbor, 
cosmonautul român a arătat că el 
este destinat cercetării spațiului cos
mic în scopuri pașnice. „Sînt feri
cit — a spus el — că am participat 
la acest zbor care a inclus experi
mente științifice, tehnologice, medi
cale efectuate numai în scopuri paș
nice. Colaborarea noastră în vederea 
cercetării spațiului cosmic se va des
fășura numai pe această bază".

La rîndul său, L. Popov a spus : 
„Cosmosul poate și trebuie să uneas
că pe toți locuitorii de pe Pămînt, să 
dezvolte convingerea că oamenii tră
iesc pe aceeași planetă și că numai 
de ei depinde ca această planetă să 
trăiască în pace".

în continuare, cosmonautii Pruna
riu, Popov și Dumitru Dediu, precum 
și general-maior Aleksei Leonov au 
expus pe larg aspecte ale pregătirii 
echipajelor și navelor cosmice pentru 
misiunile spațiale, precum și ale ex
perimentelor efectuate la bordul com
plexului orbital „Saliut-6“. în acest 
cadru, s-au relevat performanțele 
aparaturii realizate de specialiștii ro
mâni șl sovietici, rezultatele obținute 
cu acestea în efectuarea programului 
de zbor. S-a evidențiat, in acest sens, 
însemnătatea experimentelor științi
fice concepute de specialiștii români 
în studierea unor fenomene ale Cos
mosului, a influenței acestuia asupra 
organismului uman. Aș putea spune 
— a arătat-Dumitru Prunariu — că 
destul de multe din experimentele 
pe care le-am îndeplinit la bordul

8 001, 8 002, 8 221 și 8 222 pe distanța 
Fetești — Constanța și invers ; 827 
pe distanța Fetești — Constanța ; 826 
pe distanța Mangalia — Fetești ; 
8 205 și 8 206 pe distanța Buzău — 
Constanța și invers ; 8 301, 8 302, 8 305 
și 8 308 pe distanța Fetești — Cerna
vodă Pod și invers ; 8 352 șl 8 351 pe 
distanța Constanța — Cernavodă Pod 
și invers ; 8 693 și 8 694 pe distanța 
Medgidia — Constanța și invers.

2. — Așteaptă redeschiderea liniei 
următoarele trenuri : 8 202 în stația 
Cernavodă Pod și intirzie 105 mi
nute ; 8 211 în stația Dunărea și in
tirzie 40 minute ; 84 in stația Con
stanța Oraș și intirzie 80 minute.

Zborul comun sovieto-român și 
activitatea din Cosmos au demonstrat 
încă o dată lumii, cu toată tăria, 
relațiile tradiționale de caldă prie
tenie și solidaritate frățească dintre 
popoarele, partidele și statele noas
tre, in interesul colaborării noastre 
multilaterale și al înțelegerii reci
proce.

Permiteți-mi să vă urez dum
neavoastră, partidului și poporului 
României socialiste noi succese în 
muncă, multă fericire și înflorire.

Trăiască prietenia sovieto-roniână, 
colaborarea și solidaritatea !

A luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a felicitat cu 
căldură pe cei decorați.

Cuvîntul. rostit de secretarul ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, a fost subliniat cu vii 
aplauze,

în amintirea zborului primului 
român în Cosmos, Dumitru S. Pru
nariu și Leonid Ivanovici Popov 
au Înmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu copia miniaturizată a 
Monumentului Eroilor Aerului din 
București, portretul secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, drapelele de stat ale 
României- și Uniunii Sovietice- pur- 
tind semnăturile echipajului comun 
româno-sovietic, precum și alte 
obiecte care s-au aflat la bordul 
navei în timpul zborului cosmic al 
echipajului comun internațional.

De asemenea, general-maior Alek
sei Leonov, locțiitor al comandan
tului Centrului de pregătire a cos
monauților, a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o pictură reali
zată de el, reprezentînd un răsărit 
de soare in Cosmos.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au între
ținut apoi intr-o atmosferă tovără
șească. de caldă prietenie cu cei 
decorați șl s-au fotografiat îm
preună.

cosmic româno-sovietic 
stației orbitale ar putea avea apli
cații intr-un viitor apropiat sau 
chiar foarte apropiat. Astfel, experi
mentul „Biodoza", efectuat cu un 
mic aparat, a permis să se recepțio
neze date, asupra cantității de radia
ții pe care o primește nava cosmică 
și în primul rînd echipajul uman 
care se află la bordul ei. Din aceas
ta se pot trage concluzii imediate 
asupra radiațiilor care există la di
ferite latitudini ale globului terestru.

S-au făcut, de asemenea, ample 
referiri la alte activități desfășurate 
la bordul stației orbitale „Saliut-6“, 
în domeniul agriculturii, geologiei, a 
unor experimente tehnice, tehnologi
ce și medicale.

Răspunzînd interesului manifestat 
de ziariști, cosmonautii au dat‘-am
ple explicații cu privire la compor
tamentul organismului uman în con
diții de imponderabilitate, precum 
și pe timpul traiectoriei balistice și 
al coborîrii la aterizare. „Pentru a 
deveni cosmonaut — a spus Dumi
tru Prunariu — în primul rînd tre
buie să fii foarte bine pregătit pro
fesional, să cunoști la un nivel înalt 
tehnica cosmică, nava cosmică cu a- 
jutorul căreia zbori, stația orbitală 
unde vei lucra. Trebuie să fii, de 
asemenea, un bun operator, bine an
trenat din punct de vedere fizic și 
să ai o sănătate perfectă, să fii cu
rajos și să ai un caracter și un com
portament ireproșabile".

în încheierea conferinței de pre
să, cosmonautii și-au exprimat sa
tisfacția pentru relațiile de strînsă 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică, care se 
manifestă pe diferite planuri, inclu
siv in cercetarea pașnică a spațiului 
extraterestru, în folosul popoarelor 
celor două țări, al cauzei progresu
lui și civilizației întregii omeniri.

★
In seara aceleiași zile, membrii 

echipajului cosmic româno-sovietic, 
împreună cu colegul lor din echipa
jul de rezervă, precum și cu dele
gația sovietică au sosit la Brașov. 
In numele locuitorilor orașului, oas
peții au fost salutați de tovarășul 
Vasile Voina, secretar al Comite
tului municipal Brașov al P.C.R. 
Oameni ai muncii, tineri și vîrstnici, 
militari din garnizoana Brașov le-au 
făcut o călduroasă primire, le-au 
oferit buchete de flori.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru 10, 11 și 1Z lu* 
nle. In tară : Vreme caldă, cu cerul 
variabil. înnorări mal accentuate se 
vor produce In jumătatea de nord a 
țârii, unde vor cădea ploi locale, Înso
țite de descărcări electrice. în rest, ploi 
Izolate. Vint moderat Temperaturile 
minime vor ti cuprinse Intre 10 șl 20 
de grade, iar cele maxime Intre 22 șl 
32 de grade. Izolat condiții de grindină. 
In București : Vreme caldă, cu cerul 
variabil, favorabil ploii de scurtă dura
tă. Vint moderat Temperaturile mini
me vor fi cuprinse' între 14 șl 17 grade, 
iar cele maxime între 26 șl 29 de grade. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu).

LA TG. MUREȘ Sesiune de comunicări cu tema 
„Dezvoltarea patrimoniului cultural național 

în sprijinul cercetării științifice"
La Tg. Mureș s-au desfășurat, timp 

de două zile, lucrările sesiunii de 
comunicări cu tema „Dezvoltarea 
patrimoniului cultural național in 
sprijinul cercetării științifice", orga
nizată de Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste și Direcția Generală 
a Arhivelor Statului, la care au parti
cipat activiști de partid și de stat, 
istorici, muzeografi, lucrători din do
meniul patrimoniului național și Ar
hivelor Statului, cadre didactice uni
versitare. In circa 120 de comunicări

Deschiderea celui de-al Xlll-lea Salon 
de artă fotografică al Republicii Socialiste România

în sala „Dalles" din Capitală s-a 
deschis, luni, cel de-al XIII-lea Sa
lon de artă fotografică al Republicii 
Socialiste România. Pentru actuala 
ediție a manifestării, organizată sub 
egida Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste și Federației interna
ționale de artă fotografică, au fost 
trimise pe adresa Asociației artiști
lor fotografi din România 4 856 de 
lucrări din 50 de țări de pe toate 
continentele. Din acestea, juriul a 
selecționat spre a fi prezentate 
publicului 978 de fotografii alb-negru 
și color și 312 diapozitive realizate 
de 693 de artiști fotografi profesio
niști și amatori.

O remarcabilă prezență în cadrul 
Salonului o reprezintă lucrările ro
mânești; Numărul lor sporit față de 
edițiile precedente, precum și tema
tica largă a acestora, inspirată din 
patosul creator ai poporului român, 
din frumusețile țării noastre, de
monstrează impulsul imprimat artei 
fotografice de Festivalul national 
„Cintarea României", care oferă pri
lejul afirmării a noi și numeroase 
talente.

în cadrul Salonului sint prezentate 
și sortimente de materiale foto reali
zate de chimiștii din Tirgu Mureș, 
precum și aparatură de specialitate 
purtind marca întreprinderii optice 
române din Capitală.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de Silviu Comănescu, secretarul 
Asociației artiștilor fotografi.

La vernisaj au asistat Tamara Do- 
brin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Min-
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Concursul atletic patronat 
de ziarul „Pravda“ din Bratislava

I • 'lift > iții

Sportivii români țirintre performerii ’ • 
întrecerilor

Bratislava, frumoasa capitală a 
Slovaciei, și-a primit din nou cu in
teres și căldură prietenească oaspeții 
sportivi —- coneurenți din numeroase 
țări, participant la marea competiție 
atletică patronată de ziarul „Prav
da", organ al C.C. al. Partidului Co
munist din Slovacia, în colaborare 
cu televiziunea locală. Afișe viu co
lorate și portrete ale unor atleți ce
lebri împînzeau locurile publice din 
oraș, iar vînătoarea masivă de auto
grafe se dezlănțuise pe străzi, odată 
cu sosirea concurenților la Bratisla
va, după încheierea precedentului 
turneu atletic, de la Ostrava. Dintre 
cei 14 atleți români, cei mai asaltați 
de tinerii localnici erau tocmai aceia 
care învinseseră la Ostrava — adică 
Florența Cratiunescu, Adrian Pro- 
teasa și Corina Gîrbea.

în ziua concursului, tribunele sta
dionului „Inter", care găzduia pentru 
a 22-a oară această manifestare spor
tivă, cuprindea cu aproximație 14 mii 
de spectatori (cu o zi înainte Ia me
ciul divizionar de fotbal Slovan Bra
tislava — Slavia Praga 4—1, fuse
seră abia 4 000 de spectatori !). Mo
tivarea pentru afluența de public 
trebuie s-o căutăm nu numai în di
recția interesului locuitorilor Bra- 
tislavei pentru atletism, ci și in par
ticiparea la întreceri a multor vedete 
Internaționale — nu mai puțin de 
15 medaliati olimpici și alți perfor
meri cu renume.

Dintre concurenții cehoslovaci s-au 
distins, din nou, Helena Fibingerova 
la aruncarea greutății (20,86 m), 
dar, în special, sprintera Jarmila 
Kratochvilova, care, la 30 de ani îm
pliniți, bate recorduri în serie, cobo- 
rind, de pildă, cifrele la 200 m plat 
pînă la 21,97 secunde ! Printre rezul
tatele valoroase să mai notăm cîte- 
va : Banks (S.U.A.) — 17,31 m și 
Griscenko (U.R.S.S.) — 17,24 m la 
triplusalt, Oldfield (S.U.A.) — 21,42 m 
la greutate, Klimczyk (Polonia) —

★
SOFIA 8 (Agerpres). — In ultima 

zi a concursului internațional femi
nin atletic de la Sofia pentru premiul 
ziarului „Narodna Mladej", sportivele 
românce au repurtat noi victorii. 
Proba de 800 m a fost cîștigată de 
Fița Lovin cu timpul de l’57”47/100 
(cel mal bun rezultat mondial al se
zonului), urmată de colega sa Doina 
Beșliu cu l’58”19/100. Vali îonescu a 
terminat învingătoare la săritura in 
lungime cu 6,66 m, iar Maria Radu 

au fost prezentate date privind evi
dența și cercetarea patrimoniului cul
tural național, formele și mijloacele 
de valorificare a acestuia, noi metode 
de conservare și restaurare a valo
rilor pe care le cuprinde.

Sesiunea a fost urmată de vizio
narea, la sediul Bibliotecii „Teleky- 
Bolyai", a expoziției „Conservarea și 
restaurarea patrimoniului de carte 
veche și documente istorice’’. (Gh. 
Giurgiu).

nea Gheorghiu, președintele Centru
lui național pentru promovarea prie
teniei și colaborării cu alte popoare, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, personalități ale vieții 
culturai-artistice bucureștene, artiști 
fotografi, un numeros public.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră și membri ai corpului diplomatic.

Celor mai reușite lucrări le-au 
fost acordate distincții : in domeniul 
peisajului — A. Callow (Anglia), 
Heinrich Sperer (Austria), P. Balan- 
cier (Belgia), Lai Lyon (Canada), 
Sakari Lappinen (Finlanda), Roger 
Elia (Franța), Oprea Popescu și Dan 
Dinescu (România) ; in domeniul por
tretului — Micael Nikiforakis (Gre
cia) ; în domeniul reportajului — 
Ivan Grigorov (Bulgaria), Huang 
Chengjiang (R. P. Chineză), P. Bern- 
hard (Elveția), Teng Choon (Fili- 
pine), Rolf Simon (R, D. Germană), 
Manuel Carrillo (Mexic), Gerades 
Van Mol (Olanda), Tan Lip Seng 
(Singapore), Nevzat Cakir (Turcia), 
Serghei Pokaliakin (U.R.S.S.) : in 
domeniul eseului fotografic — Ru
dolf Sterba (Cehoslovacia), Ro
land Heinzl (R. F. Germania), Dan 
Gelep (România), Miklos Juhasz 
(Ungaria).

Au fost, de asemenea, atribuite 
medalii din partea Federației in
ternaționale de artă fotografică 
(F.I.A.P.) : medalia de aur — Aurel 
Mihailopol (România), medalia de 
argint — Lancellotti Gastone (Ita
lia), medalia de bronz — Mondal 
Ajit (India).

(Agerpres)

5.50 m la prăjină, Cooper Dedy 
(S.U.A.) — 13,42 sec. la 110 m gar
duri, probă in care, Ion Oltean a 
obținut, odată cu medalia de bronz, 
un bun record național (cu crono
metraj electric — 13,90 sec.). Dintre 
români s-au remarcat incă o dată 
Corina Girbea, care, ca și la Ostrava, 
a cîștigat proba de suliță (56,38 m), 
apoi Gheorghe Neamtu (locul secund 
Ia 3 000 m obstacole), Maria Samungi 
(locul secund la 400 m) și Daniel 
Albu (locul secund la săritura in 
înălțime). Trebuie să spunem că atît 
Albu, cit și Adrian Proteasa, în zi 
mai neinspirată, sînt tineri săritori 
deosebit de înzestrați, despre care 
antrenorul lor, maestrul loan Sdter, 
ne spunea că în sezonul Universiadei 
bucureștene vor obține cu siguranță 
rezultate superioare.

Am lăsat la urmă una dintre sen
zațiile concursului de la Bratislava, 
pe discobola româncă Florența Cră- 
ciunescu și rezultatul ei excelent de 
68.98 metri, record al României, bine 
cotat pe plan internațional (v.r. Ar
gentina Menis, 67,96 m — 1976). Pu
blicul a aplaudat-o îndelung pe Flo
rența și a încurajat-o la toate arun
cările. în ultimele două atleta noas
tră obținind 67,68 m și 67,20 m, ceea 
ce dovedește constanță la nivel 
înalt. Iată că după multi ani de 
muncă, antrenorul Dan Serafim și 
eleva lui, Crăciunescu (28 ani), ridică 
recordul nostru înspre vîrful ierarhiei 
mondiale (r. 71,80 m), mai important 
încă, plasează pe discobola româncă 
pe primul loc în lume în acest an. 
Să notăm că și sora mai mare a 
Florenței, discobola Mariana îonescu, 
a obținut la Bratislava un rezultat 
bun (62,56 m). Să le urăm succese la 
turneul atletic al Universiadei, mo
ment de virf competițional pentru 
sportivii noștri.

Valeria MIRONESCU
Bratislava

ir
s-a clasat pe primul loc tn cursa de 
3 000 m cu 9’22”28/100. Un frumos 
succes a repurtat Nicolae Onescu, 
care a trecut primul linia de sosire 
în cursa de l 500 m cu timpul de 
3’47” 81/100. Niculina Lazarciuc a ob
ținut victoria în cursa de 400 m cu 
rezultatul de 51 ”70/100.

în proba de aruncare a suliței, An- 
toneta Todorova, in vîrstă de 17 ani, 
a realizat 69,66 m (cea mai bună per
formantă mondială a anului).

COTIDIAN

Relatări ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii**

■ La întreprinderea minieră din 
Bălan, județul Harghita, se află in 
curs de finalizare lucrările de tes
tare a unor reactivi chimici produși 
in țară. Prin aceasta, specialiștii de 
aici se străduiesc să elimine reac
tivii procurați din import. Rezulta
tele obținute pînă acum sînt deo
sebit de încurajatoare. Succes I

K La întreprinderea de bere și 
spirt din lași a intrat in produc
ție o fabrică de malț, cu o capa
citate de 11 000 tone pe an. In 
acest fel, 'întreprinderea ieșeană își 
asigură materie primă pentru bere 
din producția proprie și, în același 
timp, sînt valorificate mai bine cul
turile de orz și orzoaica de pe te
ritoriul județului.

H Gospodarilor din comuna Fol- 
tești, județul Galați, li se mai spu
ne și „cireșarii". Și nu întimplător. 
Ei și-au îmbogățit ?esțrea așezării 
cu peste 1 000 de cireși. Zilele a- 
cestea culeg primele roade ale hăr
niciei.

■ Noi denumiri ale unor arte
re din municipiul București : Stra
da Fizicienilor - pentru artera de 
circulație cuprinsă între Bd. Ion 
Șulea și Bd. Energeticienilor ; Aleea 
Șocului - artera dintre străzile So
cului și Săniuței ; Strada Cutezăto
rilor — artera dintre străzile Prie
teniei și întrecerii ; Strada Florilor 
- pentru artera dintre Șoseaua Li
bertății și Drumul Intre Tarlale ; 
Strada Baladei - pentru artera din
tre Bd. Pionierilor și Calea Vă
cărești. Străzi noi, cu nume fru
moase. Să le poarte sănătoase !

■ Unitățile industriale și mește
șugărești continuă să producă și 
încălțăminte de culoare gri. Și este 
bine. Rău e faptul că nu se asi
gură șl' crema necesară întreținerii 
acestei încălțăminte. l.a Brașov, de 
ani de zile, nu se găsește cremă 
de culoare gri.

■ La I.P.L. Reghin au fost con
struite și date în folosință, cu o 
lună înainte de termen, patru us- 
cătoare de mobilă, care creează

Rezultate,
r Turneu! internațional

■ •/, de /luple ,,âl ■. României .
• *fn "Sală sporturilor din Brașov 

au luat sfirșit întrecerile turneului 
international de lupte al României, 
tradițională competiție de prestigiu 
— ajunsă la cea de-a XTX-a ediție — 
la care au participat sportivi redu
tabili de greco-romane și libere din 
Bulgaria, Cuba, R.F. Germania, Po
lonia, S.U.A., Ungaria, U.R.S.S. și 
România.

Concursul de lupte greco-romane a 
fost dominat de luptătorii români, 
cîștigători in 6 din cele 10 finale. în 
limitele categoriei 48 kg, Constantin 
Alexandru l-a depășit la puncte pe 
Nicolae Iordache ; categ. 52 kg, Nicu 
Gingă b.p. pe Ștefan Marian : 57 kg : 
Mihai Bofiiă b.p. pe Nicolae Zamfir ; 
62 kg : Ion Păun b. prin superioritate 
pe Ion Tecuceanu ; 82 kg : Ion Draiea 
b.p. pe bulgarul Iordan Zinghinov ; 
90 kg : Ilie Matei b. descalificare pe 
Costel Bugoi ; 68 kg : Ghe.nadi Ermi
lov (U.R.S.S.) b.p. pe Ceslaw Kowalik 
(Polonia). (Ștefan Rusu s-a clasat pe 
locul 3 Ia această categorie) ; 74 kg : 
Vladimir Zaporoșcenko (U.R.S.S.) b. 
prin descalificare pe Vladimir Ase- 
niev (U.R.S.S.) ; 100 kg : Viktor Av- 
desev (U.R.S.S?) b.p. pe Vasile An
drei ; peste 100 kg : Anatol Eicea- 
ninov (U.R.S.S.) b.p. pe Victor Do- 
lipschi.

Rezultate înregistrate in concursul 
de lupte libere : categ. 48 kg : Gh. 
Rașovan b. tuș pe Virgil Vi șan ; 
52 kg : Gh. Bircu b. descalificare 
pe Dumitru Ignat ; 57 kg : John Aze
vedo (S.U.A.) b. superioritate pe 
Aurel Ncagu ; 62 kg : Traian Mari
nescu b.p. pe Gh. Mitran; 68 kg: Steve 
Barrett (S.U.A.) b. tuș pe Jan Szi- 
manski (Polonia) ; 74 kg : Dave
Schultz (S.U.A.) b. tuș pe Nicolae 
Petcu ; 82 kg : Don Shuler (S.U.A.) 
b.p. pe Gh. Fodore; 90 kg: Aleksandr 
Subankov (U.R.S.S.) b.p. pe Ion Iva
nov ; 100 kg : Mike Evans (S.U.A.) 
b. superioritate pe Vasile Pușcașu ; 
peste 100 kg : Andrei Ianko b. des
calificare pe Enache Panaite.

ÎN C1TEVA RÎNDURI
O Concursul international feminin 

de gimnastică de la Milano a fost 
ciștigat de sportiva, sovietică Elena 
Naimușina cu 39,10 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat gimnastele 
românce Rodica Dunca — 39.05

.puncte și Criștina Grigoriș 39,00 
puncte.

In concursul pe aparate, Cristina 
Grigoraș a obtinut primul loc la să
rituri cu 9,85 puncte. La bîrnă, Cris
tina Grigoraș și Rodica Dunca au 
ocupat primul loc, la egalitate, cu 
9,70 puncte. 

condiții pentru depășirea producției 
de mobilă destinată exportului.

■ La Mehadia, județul Caraș-Se- 
verin, s-a amenajat un centru de 
colectare a materialelor recupera
bile. Materiale care vor lua dru
mul unităților economice, spre a fi 
reintroduse în circuitul productiv.

■ Parcului cu lucrări de cerami
că din Medgidia i se dusese fai- 
'ma de veritabil muzeu de artă în 
aer liber. Acum a devenit o gră
madă de cioburi, oale și ulcele, în
conjurate cu o plasă de sîrmă, prin 
ochiurile căreia se vede de la o 
poștă neglijența factorilor în drept.

O In cadrul autobazei din Miercu
rea Ciuc s-a dat in folosință un nou 
otelier de reparații cu dispozitive 
moderne, care reduc timpul de e- 
xecuție a diferitelor lucrări și ușu
rează efortul fizic al mecariiciior. De 
remarcat că dotarea tehnică o fost 
realizată în exclusivitate cu forțe 
proprii.

■ Două treimi din preparatele 
culinare ale restaurantului „Central" 
din orașul Beiuș sînt pe bază de 
legume. Legume care provin, în 
marea majoritate, ca și carnea, din 
propria gospodărie anexă.

■ Cofetăria „Luceafărul" din Satu 
Mare a devenit o veritabilă, dar șî 
nocivă afumătoare. Se pare că fac
torii răspunzători, care ar putea in
terveni, nu văd ce se întimplă înăun
tru din cauza... fumului.

■ In Valea Jiului, lingă orașul 
Uricani, se amenajează, prin mun
că patriotică, o nouă și frumoasă 
bază de agrement „Bucura". Au de 
ce să se bucure minerii și familiile 
ior.

■ Unitatea de semipreparate din 
strada Sinaia nr. 3 din Tg. Mureș 
are în stoc mari cantități de lămii 
pentru producerea siropului din e- 
sențe naturale. Cu toate acestea, 
siropul îmbuteliat în sticle de 0,75 
litri (deosebit de solicitat) lipsește 
din comerț. Motivele invocate pen
tru justificarea acestei lipse 
siropoase.

sînt..

clasamente
în divizia A țje fotbaj
• în rnd-uF ’SetSpM"-» 30-a 'ÎSt.

CanijRijnătilI divîriiȘi'^’A' de fotlfâi, 
echipa Universitatea Craiova a reali
zat scorul zilei, invingind cu 4—0 
(3—0) pe F.C.M. Brașov. In Capitală, 
Steaua a întrecut cu 1—0 (0—0) pe 
Progresul Vulcan. Cu toate că a jucat 
pe teren propriu, Dinamo nu s-a 
putut impune în fața echipei Sportul 
studențesc, fotbaliștii studenți repur- 
tind victoria cu 2—0 (2—0). Celelalte 
rezultate ale etapei : S.C. Bacău — 
Politehnica Iași 2—0 (1—0) ; Poli
tehnica Timișoara—Jiul 0—0 : Chimia 
Rm. Vilcea—Corvinul Hunedoara 3—2 
(1—0) ; Universitatea Cluj-Napoca — 
F.C. Argeș Pitești 2—3 (1—2) ; F.C.M. 
Galați—F.C. Olt 1—2 (0—2); F.C. Baia 
Mare—A.S.A. Tg. Mureș 1—0 (1—0).

în clasament, pe primul loc se află 
Universitatea Craiova cu 41 puncte, 
urmată de Dinamo cu 37 puncte, F.C. 
Argeș — 35 puncte. Steaua — 33 
puncte, S.C. Bacău — 33 puncte ețc. 
Ultimele patru locuri sint deținute de 
Progresul Vulcan cu 27 puncte, Poli
tehnica Iași cu 26 puncte, F.C. Baia 
Mare 23 puncte și F.C.M. Galați — 16 
puncte. Etapa următoare, a 31-a, este 
programată mîine, 10 iunie.

Steaua București — 
campioană națională 

la rugbi
• S-a încheiat campionatul natio

nal de rugbi. în jocul derbi, disputat 
la Constanța, Steaua a învins cu 22—21 
(6—9) pe Farul, cucerind pentru a 
13-a oară titlul de campioană a țării. 
Clasamentul definitiv va fi cunoscut 
după desfășurarea ultimelor meciuri 
restantă : Grivița roșie — Farul (azi, 
de la ora 17, pe terenul din Parcul 
copilului) ; Rapid—Știința Baia Mare 
(miercuri, stadionul Giulești, ora 10) 
și R.C. Sportul studențesc — Știința 
Petroșani (miercuri, ora 18, terenul 
din Parcul copilului).

© în urma rezultatelor înregistrate 
in turneul de Ia ..Roland Garros", 
in clasamentul general al „Marelui 
Premlu"-FILT continuă să conducă 
tenismenul american Jimmy Con
nors — 1 050 puncte, urmat de Ivan 
Lendl (Cehoslovacia) t* 1 016 puncte, 
Roscoe Tanner (S.U.A.) — 694 punc
te, Guillermo Vilas (Argentina) — 
640 puncte. Victor Pecci (Paraguay) 
— 612 puncte și Yannick Noah 
(Franța) — 580 puncte.

• NAVIGATORUL 
SOLITAR. Leslie Powles, ce
tățean britanic, tn vîrstă de 55 
ani, a făcut înconjurul lumii în 
329 zile, la bordul unei co-ăbii 
cu pînze, confecționată din fibre 
de sticlă. Navigatorul a călăto
rit singur, nu a făcut nici o es
cală, n-a adresat nimănui nici un 
cuvînt în tot cursul călătoriei. 
Powles a luat cu el o cantitate 
limitată de apă și de alimente ; 
pe măsură ce hrana se epuiza, 
el a consumat doar pești prinși 
de ei și cite un blid de orez 
fiert zilnic. în timpul periplului 
a trecut pe Ia Capul Bunei Spe
ranțe în Oceanul Indian, a a- 
juns pînă în Noua Zeelandă și 
a revenit în Anglia pe la Capul 
Horn.

• LASERUL IN TRA
TAREA... ARSURILOR. 
Medicii sovietici au început să 
utilizeze laserul pentru tratarea 
persoanelor care au suferit ar
suri grave. După cum relatea
ză revista „Nedelia", medicul 
începe operația printr-o incizie 
adîncă tn jurul zonei afectate, 
pe întreaga adincime a plăgii. 
Incizia se face cu raza laser 
care are proprietatea de a tăia 
țesutul, dar, în același timp, de 
a „suda" vasele sanguine, di- 
minuind considerabil pierderile 
de singe. Faptul are o mare în
semnătate, intrucit în condițiile 
intervențiilor chirurgicale cla
sice la arsuri, bolnavii pierd o 
mare cantitate de singe. Practica

a demonstrat că operația reali
zată cu raza laser asigură și o 
bună sterilizare a zonei operate, 
întreaga intervenție chirurgi
cală cu ajutorul laserului du
rează citeva minute.

• „MAȘINI VORBI
TOARE". După cum relatea
ză ziarul „Soțialisticeskaia In- 
dustria", în Uniunea Sovietică a 
Început producția de sintetiza
tori de vorbire. „Mașinile vor
bitoare" pot răspunde la telefon 
la numeroase întrebări, să spu
nă povești sau chiar să cinte. 
Cuplate, două sintetizatoare pot 
cînta în unison sau la două voci 
un cintec popular. Aparatul este 
însă destinat instalațiilor elec

tronice de calcul pentru trans
miterea verbală a rezultatelor 
diferitelor calcule. Sintetizatorul 
„Fonemofon-III" poate, răspunde 
în limbile rusă, engleză, france
ză și altele.

• STAREA SĂNĂTĂ
ȚII „GEMENILOR-EPRU- 
BETĂ". _ După cum s-a anunțat, 
la Centrul Medical Victoria din 
Melbourne (Australia) s-au năs
cut simbătă doi gemeni, ca ur
mare a preluării de la o fe
meie •— multă vreme conside

rată sterilă — a două ovule, 
fecundării lor artificiale în 
eprubetă și transplantării em- 
brioanelor in uterul mamei. Nu
mărul copiilor născuti în lumea 
întreagă prin procedeul „in vi
tro" se ridică la opt, cei de 
acum fiind primij gemeni : un 
băiat și o fetiță. Băiețelul s-a 
născut suferind de o anomalie 
cardiacă. El a trebuit să fie su
pus duminică seara unei inter
venții chirurgicale, care a fost 
încununată de succes. Cei doi 
„gemeni-eprubetă" și mama sint 
în prezent într-o stare „exce

lentă" — apreciază medicii 
centrului.

© IPOTEZĂ ȘTIINȚI
FICĂ. La San Francisco 
(S.U.A.) sînt în curs de desfă
șurare lucrările primei confe
rințe internaționale consacrate 
particulei nucleare cunoscute 
sub numele de Quark, care se 
crede că este cea mai mică par
ticulă nucleară. Participanții — 
oameni de știință din S.U.A. șl 
din alte țări, care s-au afirmat 
in cercetările privind această 
particulă — își propun să sta
bilească dacă Quarkul este in
tr-adevăr particula fundamen
tală a materiei și dacă el exis
tă ca atare și în stare liberă, 
nu numai in combinații cu alte 
particule similare.

• „DELFIN" MOTO
RIZAT. Specialiștii Institutu
lui unional de cercetări de pis
cicultura marină și oceanografie 
din Moscova au realizat un o- 
riginal vehicul marin care poa
te fi folosit în mai multe feluri. 
Scafandrii pot să îl încalece, ca 
pe un delfin, deplasîndu-se des
tul de ușor pe suprafața mării, 
iar apoi, răsucind cirma. să se 
scufunde. Ambarcația va fi u- 
tilă în cercetarea diferitelor 
construcții subacvatice, la în
tocmirea de hărți ale fundului 
mării, la transportarea pe dis
tanțe mici a unor conteinere cu 
echipament, la luarea unor e- 
șantioane de sol ; va facilita, de 
asemenea, fotografierile și fil
mările subacvatice. Principala 
destinație este însă aceea de a

asigura o legătură rapidă cu 
plantațiile marine, așa-numltele 
ferme de alge.

• EXTRACȚIA CĂR
BUNELUI DIN ZĂCĂ
MINTELE IN PANTĂ, t- 
bazinul carbonifer Komlo, si
tuat în sudul Ungariei, s-a pus 
la punct o nouă tehnologie de 
extracție a cărbunelui din ză
cămintele in pantă, în cazul că
rora procedeele clasice nu dau 
rezultate. Potrivit noii tehnolo
gii, după efectuarea unor forări, 
in straturi se introduce aer com
primat care face cărbunele fia
bil. Această tehnologie a per
mis dublarea și chiar triplarea 
randamentelor la extracție.
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IZ/'t/ interes in Austria față de vizita de stat 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 

„Nutrim convingerea că noul dialog la nivel înalt 
va marca o contribuție importantă la dezvoltarea 

pe mai departe a relațiilor prietenești româno-austriece44

„Politica României răspunde cerințelor 
păcii, securității și cooperării" 
Manifestări peste hotare dedicate țârii noastre

In diferite țări ale lumii au loc noi manifestări dedicate României, 
prilej de reliefare a marilor realizări obținute de țara noastră in toate 
domeniile de activitate, a politicii externe de pace și conlucrare promo
vate de partidul și statul nostru, a unor momente cu adinei semnificații 
in istoria și cultura poporului român.

Viena, metropola dunăreană, re- 
Intinerită parcă de noi și ingenioa
se lucrări edilitare, așteaptă cu viu 
interes sosirea inalților oaspeți din 
România, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elerra 
Ceaușescu, In cadrul vizitei de stat 
pe care o efectuează incepind de 
azi în Austria, la invitația președin
telui federal Rudolf Kirchschlăger 
și a doamnei Herma Kirchschlăger.

Aprecierilor exprimate de pre
ședintele Rudolf Kirchschlăger, de 
cancelarul federal Bruno Kreisky și 
de alte personalități ale vieții pu
blice austriece privind importanța 
noului dialog româno-austriac la 
nivel înalt — despre care a relatat 
presa românească în ultimele zile 
— li se adaugă aprecieri similare 
în declarațiile destinate presei 
făcute de ministrul de externe 
WILLIBALD PAHR. „Vizita de stat 
a președintelui Republicii Socialiste 
România in Austria — a subliniat 
ministrul austriac — reprezintă o 
contribuție importantă la dezvol
tarea pâ mai departe a relațiilor 
dintre Austria și România. Prin ra
porturile sale de încredere și prie
tenie cu toți vecinii săi din Est ji 
din Vest, Austria contribuie în mod 
pozitiv la stabilirea unei politici de 
pace in Europa și in lume. Printre 
aceste țări vecine socotim in mod 
deosebit toate statele din regiunea 
Dunării și, sub acest aspect, apre
ciez și importanța vizitei de stat 
in Austria a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care va oferi prilejul 
trecerii comune in revistă a sta
diului relațiilor reciproce și a exa
minării perspectivelor de dezvoltare 
pe mai departe a acestora".

Ziarele au informat din timp 
despre programul vizitei, punînd în 
evidență semnificațiile acestui eve
niment, care va marca, fără îndo
ială, un nou și important capitol în 
cronica bogată a relațiilor româno- 
austriece. Cotidianul „DIE PRESSE", 
sub titlul „Președintele Ceaușescu 
in vizită în Austria", apreciind 
bogata agendă de lucru a convor
birilor la nivel înalt, consemnează 

. interesul cu care sint așteptate în

Scrutinul pentru organele centrale și locale 
ale puterii de stat din Bulgaria

SOFIA 8 (Agerpres). — Comisia 
electorală centrală a anunțat că 99.98 
la sută din totalul persoânelor ln- 

■ M5ri.se în listeje electorale au votat 
duminică pentru noii deputați ai 
celei de-a opta legislaturi a Adună
rii Populare a R. P. Bulgaria. Cele 
400 de mandate de deputați în parla

Alegerile din R. S. Cehoslovacă
PRAGA (Agerpres) — Comisia 

electorală centrală a R.S. Cehoslova
ce a anunțat că la alegerile care au 
avut loc la 5—6 iunie pentru can- 
didații la funcția de deputat in Ca
mera Poporului a Adunării Federale 
au votat 99,96 la sută dintre alegători, 
fiind aleși 200 deputați, iar pentru

MADRID

Problema convocării unei conferințe pentru intărirea 
încrederii și dezarmare in Europa-subiect central 

pe agenda reuniunii general-europene
Desfășurarea de pînă acum a lu

crărilor reuniunii general-europene 
de la Madrid a evidențiat, o dată mai 
mult, locul esențial pe care-1 ocupă 
problemele dezangajării militare și 
dezarmării în Europa în eforturile 
îndreptate spre intărirea securității 
pe continentul nostru. Această con
cluzie s-a detașat atit din dezba
terile care au avut loc in prima 
etapă a forumului general-european, 
cit mai ales din negocierile susținu
te care s-au desfășurat și continuă 
să se desfășoare in primul organ de 
lucru al reuniunii.

După cum este cunoscut, pînă In 
prezent nu s-a realizat nici o înțe
legere efectivă de dezangajare mili
tară și dezarmare in Europa. Dim
potrivă, pe continentul nostru, unde 
sint concentrate cele mai mari arse
nale cunoscute în istorie (din totalul 
fondurilor de circa 550 miliarde do
lari alocate anul trecut scopurilor 
militare pe plan mondial, aproxima
tiv 80 la sută revin statelor semna
tare ale Actului final de la Helsinki), 
s-a trecut, in ultima vreme, la rea
lizarea proiectelor de amplasare a 
unor noi tipuri de rachete nucleare, 
ceea ce sporește gradul de insecu
ritate. pericolul unui război nuclear, 
punînd în primejdie viața tuturor na
țiunilor europene.

Pornind de la situația existentă, 
de la faptul că în cei aproape șase 
ani care s-au scurs de la adoptarea 
Actului final, în acest domeniu — 
cel mai important al securității eu
ropene — nu s-au înregistrat nici 
un fel de progrese, că în nici unul 
din forurile specializate de dezar
mare, de la Geneva, Viena sau New 
York, nu s-au făcut pași înainte, nu 
s-a adoptat nici o măsură concretă 
de natură să stăvilească cursa înar
mărilor, reprezentanții marii majori
tăți a statelor participante Ia reu
niunea de la Madrid au ținut să evi
dențieze că problema esențială care 
se pune în prezent este tocmai aceea 
a dezangajării militare și dezarmă
rii pe continent, în acest context 
principalul aspect aflat în dezbatere 
fiind convocarea unei conferințe de 
creștere a încrederii și dezarmării 
In Europa. Așa cum este știut, ideea 

această țară aprecierile șefului sta
tului român privind problemele 
majore ale lumii contemporane, 
dezarmarea, securitatea europeană 
și, în acest context, perspectivele 
încheierii cu succes a reuniunii de 
la Madrid, negocierile globale 
Nord-Sud etc.

Concomitent, presa șl posturile de 
radio și televiziune au informat în 
perioada pregătirii vizitei de stat, 
în articole și emisiuni speciale, des
pre preocupările și realizările în 
diferite domenii de activitate ale 
poporului român. Se acordă, totoda
tă, o atenție specială perspectivelor 
raporturilor româno-austriece în 
cele mai diverse sectoare — politic, 
economic, cultural, tehnico-științific.

Rielatindu-se despre programul 
Intîlnirilor președintelui României, 
sint inserate ample informații și 
despre manifestările prilejuite de 
vizită. In centrul acestor manifes
tări se situează expoziția ce ur
mează a fi inaugurată în prezența 
președinților României și Austriei, 
expoziție organizată sub genericul 
„Dacii — vestigii arheologice din 
România". Cele aproape 500 de 
exponate de o deosebită valoare 
pentru cunoașterea istoriei po
porului român sint găzduite în să
lile muzeului de istorie etnografică 
din monumentalul Complex de clă
diri ale Hofburgului vienez.

Cuvinte de prețuire la adresa ță
rii noastre, a politicii președintelui 
Nicolae Ceaușescu au fost expri
mate în cadrul reuniunii organi
zate de Asociația de prietenie 
„Austria—România", împreună cu 
asociația „Unirea — prietenii Româ
niei din Austria". în cuvîntul său. 
Stephan Kukla, secretar general al 
Asociației de prietenie Austria— 
România, a evidențiat evoluția as
cendentă a relațiilor prietenești 
dintre România și Austria, posibili
tățile de ridicare a acestora pe 
trepte superioare. Evidențiind pres
tigiul de care se bucură România 
contemporană pe arena mondială, 
Stephan Kukla a menționat stima și 
prețuirea cu care este Înconjurat 
pretutindeni președintele Nicolae 

mentul țării au fost obținute de can- 
didații prezentați de Frontul Patriei. 
Au fost aleși, de asemenea, noi de
putați în consiliile popuiâre, pri
mari, judecători și asesori, a căror 
candidatură a fost propusă pe listele 
Frontului Patriei.

candidați! în Camera Națiunilor — 
99,96 la sută, fiind aleși 150 deputați.

Pentru Consiliul Național Ceh și 
Consiliul Național Slovac au fost 
aleși 200 și, respectiv, 150 deputați, 
iar pentru comitetele naționale locale 
și orășenești au fost aleși 182183 
deputați.

unei asemenea conferințe și-a făcut 
drum in ultimii ani ca o necesitate 
tot mai resimțită de numeroase sta
te europene.- în afara propunerii 
concrete avansate de țara noastră 
pe această temă, mai există incă 
patru propuneri aparținind Poloniei, 
Franței, Iugoslaviei și Suediei.

Care sint concluziile care se pot 
desprinde din negocierile de pînă 
acum din primul grup de redactare 
al reuniunii de la Madrid 1 Chiar 
de la început se cuvine a fi remar
cat că, așa cum era dealtfel de aș
teptat, problema convocării confe
rinței de dezarmare constituie, în 
cadrul reuniunii de la Madrid, o 
temă dificilă de negocieri, compli
cată și de abordările diferite in le
gătură cu semnificația sa, abordări 
care se exprimă in modul in care 
diverse delegații văd obiectivul, 
mandatul și modalitățile sale de des
fășurare. Pînă în prezent, în cadrul 
acestor negocieri au fost reținute, 
este adevărat cu titlu preliminar, o 
serie de idei care își au, desigur, 
importanța lor. Este vorba in pri
mul rînd de faptul că această con
ferință de dezarmare trebuie con
cepută ca o parte integrantă a pro
cesului multilateral inițiat de Con
ferința pentru securitate și coope
rare in Europa de la Helsinki, ea 
urmind să se desfășoare conform re
gulilor de procedură și metodelor de 
lucru ale C.S.C.E. In același timp, 
reprezentanții celor 35 de state par
ticipante au fost de acord, pornind, 
desigur, de la faptul că dezarmarea 
reprezintă un proces complex, că 
scopul acestei conferințe trebuie să-1 
reprezinte realizarea, în etape, cu 
participarea tuturor statelor semna
tare ale Actului final, de noi acțiuni 
concrete de natură a stimula pro
gresele pe calea creșterii încrederii 
și înfăptuirii dezarmării. In sfîrșit. 
s-a convenit ca prima etapă a aces
tui proces să fie consacrată nego
cierii și adoptării unui ansamblu de 
măsuri de creștere a încrederii și 
securității, destinate să reducă riscul 
confruntării militare in Europa.

Din dezbaterile care au avut loc 
pînă acum a reieșit dorința a dife
rite state ca aceste măsuri de creș

Ceaușescu pentru pasiunea, price
perea și realismul cu care acțio
nează în sprijinul destinderii și 
prieteniei între popoare, soluționă
rii problemelor majore ale contem
poraneității.

O conferință organizată la Viena 
cu participarea reprezentanților 
cercurilor economice a avut ca 
temă : „Obiectivele principale ale 
cincinalului 1981—1985 și perspecti
vele relațiilor economice româno- 
austriece". In acest cadru, dr. W. 
Riedl, directorul Consiliului de ad
ministrație al Uniunii băncilor 
„Zentralsparkasse und Kommerzial- 
bank", a subliniat interesul deose
bit cu care cercurile economice din 
Austria așteaptă vizita de stat a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

In același ciclu de manifestări se 
înscriu expoziția de carte, în cen
trul căreia se află opere ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, inaugu
rată la „Zentral Buchhandlung" din 
inima Vienei, expoziția „Florile in 
pictura contemporană românească", 
deschisă zilele trecute, precum și 
organizarea de standuri speciale cu 
produse românești la marele ma
gazin universal „Herzmansky" de 
pe „Mariahilferstrasse", una din 
cele mai animate artere ale capi
talei austriece. Pe verticala clădirii 
cu mai multe etaje flutură în aceste 
zile steagurile de stat ale Austriei 
și României.

Marcarea prin forme specifice a 
importantului eveniment nu este 
proprie numai Vienei. După cum s-a 
anunțat, în orașul Graz, capitala 
landului Stiria, au fost inaugurate, 
tot în aceste zile, manifestările cul
turale românești dedicate vizitei de 
stat în Austria a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Sub aceste auspicii, de stimă șl 
Încredere reciprocă, este așteptată 
de opinia publică din Austria vizi
ta înalților oaspeți din România — 
eveniment remarcabil in evoluția 
ascendentă a relațiilor prietenești 
dintre cele două țări și popoare.

Petre STANCESCU

Congresul P.S.D. 
din Finlanda

HELSINKI (Agerpres). — In orașul 
Pori s-au încheiat lucrările Congre
sului al XXXII-lea al Partidului So- 
cialrDemocrat din Finlanda. S-a 
dezbătut raportul privind situația po
litică internă, prezentat de președin
tele partidului, Kalevi Sorsa, precum 
și raportul asupra activității grupului 
parlamentar al partidului. Au fost 
adoptate hotărîrea privind elabo
rarea unui nou Program al P.S.D., 
precum și rezoluții asupra politicii 
interne și externe, a politicii ener
getice și sociale. S-a aprobat și ur. 
document referitor la politica inter
națională. care stabilește ca sarcină 
principală a partidului pe plan extern 
lupta pentru pace. In funcția 
de președinte al P.S.D. din Finlanda 
a fost reales Kalevi Sorsa. iar ca 
secretar general a fost ales Erkki 
Liikanen.

tere a încrederii șl securității să 
răspundă unor criterii noi. altele 
decit cele prevăzute în Actul final. 
Dacă in legătură cu modul de abor
dare a trei din aceste criterii, și a- 
nume : caracterul lor semnificativ 
din punct de vedere militar, angaja
mentul politic al statelor de a le 
respecta și posibilitatea de control 
a modului de respectare s-au înre
gistrat unele progrese, in schimb, 
discuțiile bat pasul pe loc atunci 
cînd este vorba de aria de aplicare 
a măsurilor de încredere, precum și de 
modalitățile de trecere de la prima 
la cea de-a doua fază — probleme 
esențiale, după cum apreciază obser
vatorii, de care depinde convocarea 
conferinței.

Soluționarea acestor probleme re
clamă manifestarea voinței poli
tice a tuturor statelor, bună credință 
și luarea in considerare a interese
lor legitime ale tuturor popoarelor. 
Este greu de crezut, în această pri
vință, că ecoul puternicelor manifes
tații din întreaga Europă occidentală 
împotriva noilor proiecte de ampla
sare a armei racheto-nucleare nu au 
răzbătut pînă in sălile reuniunii de 
la Madrid.

In ce o privește, participînd activ 
la reuniunea de la Madrid, România 
acționează cu consecvență pentru 
convocarea conferinței consacrate 
încrederii și dezarmării In Europa. 
Așa cum sublinia recent președinte
le Nicolae Ceaușescu, o asemenea 
conferință trebuie să ducă la înce
tarea înarmărilor, la oprirea ampla
sării de noi rachete nucleare și la 
eliminarea celor existente, să des
chidă calea pentru măsuri reale de 
dezarmare și de încredere pe conti
nentul european. Este convingerea 
fermă a României că adoptarea la 
Madrid a deciziei de convocare a 
conferinței pentru măsuri de încre
dere și dezarmare va fi de natură să 
contribuie la ameliorarea climatului 
general in Europa și in întreaga lume, 
la reluarea și întărirea cursului spre 
destindere.

Radu ADRIAN 
Madrid

„The Daily Mirror", unul din prin
cipalele cotidiane de limba engleză 
din Sri Lanka, a publicat, sub titlul 
„O carte care strînge legăturile", un 
amplu material în legătură cu 
recenta prezentare publică a pri
mului volum editat în Sri Lanka 
sub semnătura unui autor sri- 
lankez, A. Felician Fernando, inti
tulat „Ceaușescu și România — pre
zent și perspective".

La rîndul său, cel mai mare co
tidian srilankez de limba engleză, 
„Ceylon Daily News", a consacrat e- 
venimentului un comentariu intitulat 
„Carte elogiată". Ambele articole au 
inserat ample extrase din cuvintările 
rostite de cunoscute personalități po
litice din Sri Lanka cu ocazia pre
zentării publice a volumului, în care 
acestea au avut cuvinte de caldă a- 
preciere la adresa României, a con
ducătorului partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ministerul Culturii și Informațiilor 
al R. S. Vietnam a organizat o fes
tivitate în cadrul căreia Bibliotecii 
naționale din Hanoi i-au fost donate 
opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, alte 
lucrări social-politice, economice și 
culturale.

în orașul Leipzig din R. D. Ger
mană a fost deschisă o expoziție de 
fotografii prezentînd aspecte ale 
dezvoltării economice, științifice și 
social-culturale din țara noastră.

Ambasada României la Damasc a 
organizat, împreună cu autoritățile 
de partid și de stat din guvernoratul 
Raqqa, Siria, o adunare festivă care 
s-a desfășurat in orașul cu același 
nume. Despre succesele obținute de 
poporul român in opera de con
struire a noi orînduiri sub condu
cerea P.C.R. au vorbit Ibrahimq 
Huneidi. secretarul Partidului Baas 
Arab Socialist din guvernoratul 
Raqqa, și Grigore Comartin, amba
sadorul țării noastre la Damasc.

Cu prilejul unei întîlniri cu 
cursanți și cadre didactice de la 
Academia militară superioară „Nas
ser" din Republica Arabă Egipt, 
ambasadorul României la Cairo, Ion 
Iosefide, a făcut o amplă prezentare 
a politicii interne și externe a țării 
noastre, trecînd în revistă, totodată, 
evoluția relațiilor dintre România și 
Egipt în concordanță eu liniile di
rectoare stabilite în cursul întîlniri* 
lor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Anwar El- 
Sadat.

Prezentarea, primită cu viu interes, 
a fost urmată de discuții, în cursul 
cărora profesorii și cursanții au elo
giat personalitatea distinctă și res
pectul de care se bucură pe plan in
ternațional președintele Nicolae

ORIENTUL MIJLOCIU
• Aviația israeliană a bombardat centrul nuclear irakian de lingă 
Bagdad ® întrevederi diplomatice la Beirut • Lucrările comite

tului arab cvadripartit
BAGDAD 8 (Agerpres). — Agenția 

irakiană de presă I.N.A. a difuzat 
un comunicat al Consiliului Coman
damentului Revoluției din Irak, in 
care se anunță că la 7 iunie avioa
ne israeliene au efectuat un atac 
asupra Bagdadului, bombardînd in
stalații nucleare din apropierea ca
pitalei.

★
TEL AVIV 8 (Agerpres). — Un 

comunicat al guvernului israelian, 
reluat de agențiile internaționale de 
presă, informează că aviația israelia- 
nă a bombardat centrul nuclear ira
kian de la Tamouz, din apropierea 
Bagdadului.

★
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, și-a exprimat îngri
jorarea profundă față de bombarda
mentele israeliene asupra centralei 
nucleare irakiene de lingă Bagdad, 
informează agenția France Presse.

★
BEIRUT (Agerpres). — Președin

tele Libanului, Elias Sarkis, l-a pri
mit pe Chedli Klibi, secretarul ge
neral al Ligii Arabe, care se află la 
Beirut. Cu acest prilej au fost dis
cutate o. serie de aspecte legate de 
situația actuală din Liban.

Intr-o declarație televizată, Chedli 
Klibi a subliniat că este imperativ 
să înceteze imediat luptele, pentru 
a permite instituțiilor legale liba
neze să realizeze o înțelegere între 
toți libanezii. El a acuzat Israelul 
că încearcă permanent să torpileze 
această ințelegere intre libanezi.

Sub președinția șefului statului 
libanez, Elias Sarkis, în localitatea 
Beiteddin au început lucrările Co
mitetului arab cvadripartit, orga-

Opțiuni financiare 
ale guvernului francez

LONDRA 8 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat cotidianului britanic 
„Financial Times", ministrul francez 
de finanțe, Jacques Delors, a afirmat 
că țările vest-europene ar trebui să 
încerce împreună să convingă oficia
litățile americane să renunțe la po
litica dobînzilor bancare ridicate, 
care provoacă dificultăți economice 
Pieței comune. In legătură cu situa
ția francului francez pe piața vest- 
europeană, ministrul a declarat că 
guvernul de la Paris nu are intenția 
să procedeze la o devalorizare a mo
nedei naționale. El a arătat, de ase
menea, că nu s-au tăcut nici un fel 
de cheltuieli pentru susținerea fran
cului francez după introducerea unui 
mai strict control al schimburilor de 
către guvernul francez.

Pe de altă parte, Jacques Delors a 
declarat că după alegerile legislative 
generale din Franța va prezenta gu
vernului un plan propriu de politică 
financiară, care se bazează pe limi
tarea creșterii masei monetare și pe 
continuarea actualului sistem de 
acordare a creditelor bancare.

Ceaușescu, realizările poporului 
român pe plan intern și extern, po
litica activă a țării noastre de pace, 
securitate și colaborare, sprijinul 
acordat eforturilor de soluționare a 
situației din Orientul Mijlociu.

La Școala superioară de partid din 
Brazzaville, capitala R. P. Congo, a 
avut loc vernisajul unei expoziții de 
carte românească. In cuvintările 
rostite, Jean Royal Kississou-Boma, 
membru al C.C. al Partidului Con- 
golez al Muncii, directorul Școlii 
superioare de partid, precum și am
basadorul României la Brazzaville au 
evocat mărețele realizări ale poporu
lui român în anii construcției socia
liste. subliniind rolul conducător al 
P.C.R. in societatea românească, uni
tatea întregului popor in jurul parti
dului și al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La Universitatea Sorbona, din 
Paris, a avut loc inaugurarea expo
ziției „România — cultură și tra
diții". Manifestarea cuprinde un 
bogat complex expozițional. Un In
teres deosebit a suscitat expoziția 
de carte românească, unde, la loc de 
cinste, figurează ultimele opere in 
limba franceză ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și lucrările știin
țifice elaborate de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Sint prezentate, de ase
menea, discuri muzicale, o expoziție 
de costume și artă populară româ
nească din toate regiunile țării, pre
cum și expoziția de fotografii 
„România 1981“.

Au rostit alocuțiuni Christian Bec, 
directorul Departamentului de ita
liană și română din cadrul Univer
sității pariziene,' și prof. Alexandru 
Niculescu, directorul Institutului de 
română de la Sorbona. care s-au 
referit la tradiția seculară a relații
lor culturale dintre poporul român 
și poporul francez.

La Universitatea din Aix-en-Pro- 
vence, Franța, a avut loc o mani
festare culturală dedicată centena
rului marelui muzician George Enes- 
cu. A fost prezentată o conferință 
despre personalitatea și opera com
pozitorului român și au fost audiate 
cîteva din cele mai cunoscute creații 
enesciene. Cu aceeași ocazie a fost 
inaugurată o expoziție care prezintă 
opera și viața lui George Enescu.

în saloanele Ambasadei române 
din Copenhaga a fost organizată o 
gală de filme documentare româ
nești. Au participat reprezentanți ai 
Partidului Comunist din Danemarca, 
ai Ministerului de Externe, ai con
ducerii Asociației Danemarca-Româ- 
nia, alte personalități ale vieții poli
tice și culturale, un numeros public.

(Agerpres)

nism al Ligii Arabe însărcinat cu 
urmărirea evoluției situației din 
Liban. Participă miniștrii afacerilor 
externe ai Siriei, Arabiei Saudite și 
Kuweitului, precum și secretarul 
general al Ligii Arabe. Pe lingă 
președintele Elias Sarkis, Libanul 
mai este reprezentat de primul mi
nistru și de ministrul afacerilor 
externe.

Un purtător de cuvînt oficial liba
nez a declarat că intîlnirea de la 
Beiteddin va examina situația din 
Liban și modalitățile de încetare a 
confruntării dintre părțile aflate în 
conflict. Se are în vedere, de ase
menea, realizarea unfei reconcilieri 
naționale.

★
Primul ministru al Iordaniei, 

Mudar Badran, l-a primit, la 
Amman, pe Faruk Kaddoumi, șeful 
Departamentului Politic al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.). Au fost examinate situa
ția din teritoriile arabe ocupate de 
israel și modalitățile de dezvoltare a 
relațiilor dintre Iordania și O.E.P.

★
Trimisul special al președintelui 

S.U.A. in Orientul Mijlociu, Philip 
Habib, sosit la Paris, a avut convor
biri cu oficialități ale Ministerului 
Relațiilor Externe al Franței.

AGENȚIILE DE PRESĂ 
w -■ pe scurt

1 INTÎLNIRE LA TOKIO. Primul 
I ministru al Japoniei, Zenko Suzuki,

l-a primit pe secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
aflat intr-o vizită oficială la Tokio. 
In convorbirile avute au fost evo- 

I cate aspecte ale situației din Asia 
de Sud-Est, precum și unele ches- 

Itiuni legate de turneul oficial de 
nouă zile pe care șeful guvernului 
nipon îl va efectua în Europa.

ACORD EGIPTEANO-AMERI- 
I CAN. Egiptul și Statele Unite au 

încheiat un acord in baza căruia 
partea americană va furniza două 
centrale atomice cu o capacitate to
tală de 2 000 MW. Oficialități egip- 

■ tene au precizat că S.U.A. vor li
vra și uraniul îmbogățit ce va servi 

1 drept combustibil in aceste cen- 
■ trale și va asigura pregătirea unor 

tehnicieni egipteni pentru utiliza- 
I rea energiei atomice în scopuri 

pașnice.
POLITICA EXTERNA A R. P. 

BANGLADESH. Ministrul afaceri- 
| lor externe din Bangladesh. Sham- 

sul Huq, a declarat că guvernul 
I țării sale va menține relații priete- 
Inești cu toate statele și va continua 

politica externă promovată de fos
tul președinte Ziaur Rahman. El a 
subliniat că țâra sa va respecta 

I Carta O.N.U., principiile mișcării

Acțiuni și luări de poziție 
împotriva înarmărilor nucleare 

Ample demonstrații în Marea Britanie

LONDRA 8 (Agerpres). - Moi multe mil de persoane ou participat 
duminică, la Glasgow, la o manifestație de protest împotriva prezenței 
submarinelor militare nucleare britanice și americane in estuarul fluviului 
Clyde.

De asemenea, a fost organizat un marș de protest, care a început 
în apropierea bazei britanice a submarinelor dotate cu rachete „Polaris" 
de la Faslane, a continuat la șantierele navale unde se construiesc sub
marinele atomice, fiind încheiat cu un miting desfășurat in parcul cen
tral al orașului Glasgow. Cu prilejul mitingului, numeroși participant și-au 
exprimat opoziția față de intențiile guvernului de la Londra de a con
strui o nouă bază militară destinată adăpostirii submarinelor americane 
ce au la bordul lor rachete de tip „Trident".

La demonstrația, organizată de mai mulți oameni politici și parla
mentari din Scoția, au participat și membri ai unor grupări din Norve
gia și Statele Unite ce organizează acțiuni de protest împotriva înarmării.

In aceeași zi a avut loc o altă demonstrație împotriva prezenței ba
zei militare americane pentru submarine, la Brawdy, în Jara Galilor. Au 
luat parte peste 1 000 de persoane.

Apel al oamenilor de știință japonezi

TOKIO 8 (Agerpres). - In orașul japonez Kyoto au luat sfîrșit lu
crările unei conferințe a oamenilor de știință niponi împotriva armelor 
nucleare. Participanții ia reuniune au adoptat o chemare în care se 
atrage atenția asupra pericolului in creștere pe care îl reprezintă armele 
nucleare și se subliniază necesitatea angajării unor negocieri urgente, 
care să ducă la reducerea stocurilor de arme nucleare și eliminarea to
tală a acestor arme.

Actuala situație internațională, se arată în document, reclamă de 
la toți oamenii de bună credință să depună eforturi pentru eliminarea 
pericolului nuclear, întreprinderea unor pași concreți pentru întărirea păcii 
și securității popoarelor.

Necesitatea stringentă a unor măsuri efective de oprire 
a cursei înarmărilor

evidențiată la sesiunea Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres) 
— La Națiunile Unite s-au încheiat 
lucrările sesiunii de fond din acest 
an a Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare. Timp de trei săptămini au fost 
examinate probleme importante pri
vind dezarmarea nucleară și elimi
narea riscului unui război nuclear, 
reducerea bugetelor militare, dezar
marea în domeniul convențional.

Lucrările comisiei au pus în evi
dență îngrijorarea crescîndă a state
lor față de intensificarea cursei înar
mărilor nucleare, față de tendințele 
de recurgere la forță și la amenin
țarea cu forța în relațiile interstatale.

Lucrările au relevat mai mult ca 
oricînd necesitatea manifestării voin
ței politice a statelor, în primul rînd 
a puterilor nucleare și a statelor pu
ternic înarmate, pentru trecerea de 
urgență la măsuri efective de oprire 
a cursei înarmărilor și de dezarmare. 
In acest sens, s-a cerut Comitetului 
de dezarmare de la Geneva să-și 
exercite pe deplin responsabilitățile 
ce-i revin ca organism multilateral 
de negocieri in materie de dezarmare.

O problemă importantă care a stat 
în centrul lucrărilor a constituit-o 
înghețarea și reducerea bugetelor 
militare — temă înscrisă pe ordinea 
de zi ca urmare a unei inițiative a 
României, promovată în mod constant 
de-a lungul anilor.

După cum se cunoaște, la această 
sesiune România și Suedia au pre
zentat un document comun privind 
principiile care ar urma să guverneze 
activitatea statelor în domeniul în
ghețării și reducerii bugetelor mili
tare. Ideile cuprinse în acest docu
ment, împreună cu propuneri și su
gestii ale altor state, au fost reținute 
într-un material de sinteză care face

Miting la Salisbury în sprijinul eliberării Namibiei
SALISBURY 8 (Agerpres). — La 

Salisbury a avut loc duminică un 
miting care a marcat încheierea 
„Săptăminii de solidaritate cu po
porul namibian", desfășurată în Re
publica Zimbabwe. Luind cuvîntul 
cu acest prilej, primul ministru Ro
bert Mugabe a declarat că țara sa va 
continua să sprijine lupta mișcărilor 
de eliberare âle popoarelor din sudul 
Africii și nu se va lăsa intimidată de 
amenințările regimului minoritar 
sud-african. In cazul în care regimul 
rasist de la Pretoria va hotărî să ne 
atace, vom lupta și vom obține vic
toria, a spus Robert Mugabe. Avem 
convingerea că poporul namibian va 

de nealiniere și Carta Organizației 
Conferinței Islamice, va onora toa
te acordurile încheiate anterior cu 
alte state. „Bangladesh crede in su
veranitate, egalitate și neamestec 
în treburile interne ale altor Țâri"
— a spus Shamsul Huq.

DECLARAȚIE A P. C. GERMAN, 
în legătură cu adoptarea de către 
Bundestag a bugetului R.F.G., con
ducerea P. C. German a dat publi
cității o declarație in care relevă 
că bugetul nu corespunde interese
lor oamenilor muncii, prin aceea 
că stipulează o reducere a aloca
țiilor sociale in condițiile in care 
alocațiile militare depășesc 60 mi
liarde mărci. Se subliniază că fon
durile care s-ar elibera prin redu
cerea cheltuielilor militare ar pu
tea fi folosite pentru construcția 
de locuințe, diminuarea șomajului 
etc.

DECIZIE. Pentru a doua lună 
consecutiv, compania malayeziană 
de stat a petrolului — „Petronas"
— a redus prețul țițeiului exportat. 
De la 1 iunie, barilul de petrol brut 
de calitate superioară (ușor) costă 
cu 0,7 dolari mai puțin. Prețurile 
țițeiului vîndut de Malayezia sînt 
cuprinse, in prezent, între 33,1 și 
39,9 dolari barilul. Malayezia ex
portă circa 230 000 barili pe zi. 

parte din raportul comisiei. Printre 
acestea figurează statuarea cu clari
tate a faptului că obiectivul final al 
eforturilor statelor trebuie să-l con
stituie încheierea unor acorduri in
ternaționale de înghețare și reducere 
a bugetelor militare, necesitatea ca, 
pină la încheierea acestor acorduri, 
statele să manifeste autoreținere în 
stabilirea cheltuielilor lor militare, 
necesitatea ca reducerile să înceapă 
cu puterile nucleare si alte state pu
ternic înarmate, canalizarea resurse
lor eliberate în urma reducerii bu
getelor militare către scopurile dez
voltării economice și sociale, în 
special pentru sprijinirea țărilor în 
curs de dezvoltare.

După ample dezbateri, prin consens, 
comisia a hotărît să continue procesul 
de identificare și elaborare a princi
piilor de înghețare și reducere a bu
getelor militare la viitoarea sesiune 
de fond.

în cadrul sesiunii nu s-a putut rea
liza un acord privind întocmirea unul 
studiu al O.N.U. privind situația iii 
domeniul armelor convenționale. Ță
rile occidentale nu au acceptat cerin
ța, conformă cu documentele funda
mentale ale O.N.U., ca situația în 
acest domeniu să fie examinată prin 
prisma obiectivului prioritar al <**- 
zarmării nucleare.

Țările nealiniate, In special cele 
africane, au insistat asupra necesită
ții realizării Declarației privind de- 
nuclearizarea Africii și adoptării de 
măsuri care să împiedice accesul 
regimului rasist sud-african la 
arma nucleară. Comisia nu a putut 
adopta o recomandare in această 
problemă datorită opoziției S.U.A., 
Angliei și R.F.G.

obține independența în viitorul nu 
prea indepărtat — a afirmat primul 
ministru.

La rindul său, Sam Nujoma, pre
ședintele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest, a arătat că 
S.W.A.P.O. este dispusă să participe 
la alegeri generale în Namibia, dar 
își va intensifica lupta armată în ca
zul in care nu se va realiza o regle
mentare a problemei namibiene în 
conformitate cu planul Națiunilor 
Unite. In context, Sam Nujoma a 
arătat că este de neînțeles atitudinea 
acelor țări occidentale care au blocat 
prin votul lor în Consiliul de Secu
ritate procesul inițiat de O.N.U. 
privind independența Namibiei.

PREȘEDINTELE INDONEZIEI, 
Suharto, a primit, la Jakarta, de
legația guvernamentală a R.P.D. Co
reene, condusă de Ke In Te, vice- 
premier al Consiliului Administra
tiv. aflată în vizită în capitala in
doneziana. Președintele Suharto a 
exprimat sprijinul poporului indo
nezian față de poziția Guvernului 
R.P.D. Coreene în legătură cu pro
blema reunificării pașnice a Co
reei.

CONVORBIRI PAKISTANEZO- 
INDIENE. Ministrul pakistanez de 
externe, Agha Shahi, a avut o pri
mă rundă de convorbiri cu minis
trul afacerilor externe al Indiei, 
Narasimha Rao, aflat într-o vizită 
oficială la. Islamabad. In centrul 
discuțiilor s-au aflat probleme pri
vind evoluția relațiilor bilaterale 
și posibilitățile extinderii lor.

COMPLOT ÎN FILIPINE. Un 
comunicat oficial difuzat la Manila 
anunță că autoritățile filipineze au 
descoperit un complot avind drept 
scop asasinarea președintelui Fer
dinand Marcos și a altor persona
lități civile și militare. Comunica
tul relevă că acțiunea urma să fie 
declanșată la 16 iunie, în timpul 
alegerilor prezidențiale, autorii săi 
intenționind să organizeze acțiuni 
teroriste în întreaga țară pentru a 
zădărnici desfășura-ea alegerilor. 
In urma investigațiilor au fost 
arestate cel puțin șante persoane, 
fiind descoperite, totodată, impor
tante cantități de armament, subli
niază comunicatul citat.
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