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La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste

România, general-maior Mohamed 
Siad Barre, secretar general al 
Partidului Socialist Revoluționar 
Somalez, președintele Republicii

Democratice Somalia, va efectua o 
vizită oficială de prietenie în 
România, în a doua parte a lunii 
iunie 1981.

în aceeași atmosferă Je prietenie, stimă și înțelegere reciprocă, ieri a continuat

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ cu tovarășa elena ceaușescu, In austria
Dialogul la cel 

mai înalt nivel 

evidențiază dorin

ța comună de am

plificare și diver

sificare a rapor

turilor româno- 

a ustriece pe 

multiple planuri, 

de conlucrare 

pentru promova

rea păcii, destin

derii și securității 

in Europa și in 

lume

Convorbiri între președintele 
Nicolae Ceaușescu 

și cancelarul federal Bruno Kreisky
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întîlnit, miercuri 10 
iunie, cu cancelarul federal al Aus
triei, Bruno Kreisky.

Cancelarul Bruno Kreisky și-a ex
primat satisfacția față de vizita pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
o întreprinde în Austria, relevînd că 
ea se înscrie ca un nou și important 
moment în evoluția relațiilor româ- 
no-austriece, ca un aport de seamă la 
cauza destinderii, păcii, prieteniei și 
colaborării în Europa și în lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat — și cu acest prilej — con
vingerea că schimburile de păreri pe 
care le are cu șeful statului austriac, 
cu cancelarul federal vor contribui, 
prin rezultatele lor, la dezvoltarea 
pe un plan superior a colaborării 
dintre cele două țări.

In cadrai convorbirilor, președin
tele Nicolae Ceaușescu și cancelarul 
Bruno Kreisky au făcut un schimb 
de păreri în legătură cu evoluția re
lațiilor româno-austriece, cît și în ce 
privește o serie de probleme actua

Alte momente din timpul vizitei
IN PAGINA A III-A

înaintea dejunului oferit in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu șl a tovarășei Elena Ceaușescu

Dejun în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

le ale vieții internaționale. In acest 
sens, a fost evidențiat rolul însemnat 
ce revine guvernelor din cele două 
țări în promovarea tot mai largă a 
colaborării dintre România și Austria 
— pe plan politic, economic, tehni- 
co-științific, cultural și în alte do
menii de activitate. A fost reafir
mată hotărîrea României și Austriei 
de a conlucra activ pentru soluțio
narea pe cale politică a tuturor stă
rilor de încordare, pentru întărirea 
securității și colaborării în această 
direcție, pentru încheierea cu succes 
a conferinței de la Madrid, pentru 
a se ajunge la măsuri concrete de 
dezarmare, pentru înfăptuirea unei 
noi ordini economice internaționale, 
pentru instaurarea unui climat de 
pace, înțelegere și colaborare pe con
tinentul european și în întreaga 
lume.

După încheierea convorbirilor, pre
ședintele- Nicolae Ceaușescu și can
celarul federal Bruno Kreisky au fă
cut, la cererea presei, scurte declara
ții, subliniind spiritul de înțelegere și 
colaborare în care se desfășoară vi
zita in Austria.

Schimbul de vederi între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Rudolf Kirch
schlăger, între șeful statului român 
și cancelarul federal al Austriei a 
continuat în timpul dejunului oferit, 
miercuri, în onoarea președintelui 
Republicii Socialiste România și a 
tovarășei Elena Ceaușescu de 
cancelarul Bruno Kreisky.

Vernisajul expoziției „Dacii—descoperiri 
arheologice din România"

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, precum și a pre
ședintelui federal al Austriei, Rudolf 
kirchschlăger, și a doamnei Herma 
Kirchschlăger, miercuri’ după-âmia- 
ză a avut loc vernisajul expoziției 
„Dacii — descoperiri arheologice din 
România".

Organizată sub înaltul patronaj al 
celor doi șefi de stat, expoziția este 
găzduită într-un pavilion al Noului 
Hofburg vienez.

Au ținut să fie prezenți la această 
manifestare, menită să facă cunos
cute în' capitala austriacă valori ale 
culturii înfloritoare din timpuri stră
vechi pe teritoriul României de azi, 
numeroase personalități ale vieții 
politice austriece, oameni de știință.

Au participat Înalte oficialități 
austriece.

Au luat parte persoanele oficiale 
române care îl însoțesc pe președin
tele țării noastre în Austria.

în timpul dejunului, care a avut 
loc într-o atmosferă de caldă priete
nie, s-a toastat în sănătatea celor doi 

artă și cultură, un mare număr de 
vienezi.

La sosire, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întimpinați de pre
ședintele Rudolf kirchschlăger și de 
doamna Herma Kirchschlăger.

Au rostit scurte cuvintări dr. Han
dorf, directorul Muzeului de etnogra
fie din Viena, comisarul științific 
austriac al expoziției, și prof. univ. 
dr. Hadrian Daicoviciu, director al 
Muzeului de istorie a Transilvaniei, 
comisarul general al expoziției.

Luînd cuvîntul, ministrul federal 
pentru știință și cercetare, dr. Hertha 
Firnberg, a declarat deschisă expo
ziția și l-a invitat pe înalții oaspeți 
s-o viziteze, să vadă sau să revadă 
obiectele de artă prezentate cu acest 
prilej, mărturii ale unei civilizații 
vechi de două milenii, ale culturii 

șefi de stat, a tovarășei Elena 
Ceaușescu și a doamnei Herma 
Kirchschlăger, a cancelarului federal, 
pentru prosperitatea popoarelor ro
mân și austriac, pentru continua dez
voltare a relațiilor dintre țările și po
poarele noastre, pentru pace și co
laborare în lume.

materiale și spirituale născute și dez
voltate în teritoriile locuite de geto- 
daci, ajunsă în perioada de apogeu 
sub Burebista și Decebal. Expoziția 
se constituie într-un veritabil mesaj 
de prietenie, de pace, pe care poporul 
român îl adresează poporului aus
triac, tuturor popoarelor lumii.

Sînt prezente in vitrinele expozi
ției — ce va rămîne deschisă in ca
pitala Austriei pe toată durata ve
rii, dind astfel posibilitatea cunoaș
terii ei de către un mare număr de 
austrieci, ca și de turiștii ce vor vi
zita in această perioadă capitala 
țării prietene — exponate de mare 
diversitate, de rară frumusețe, de 
înaltă măiestrie artistică, lucrate cu 
pricepere și migală de mina mește
rilor anonimi din spațiul carpato-

(Continuare în pag. a III-a)

PROPRIETATEA SOCIALISTA 7 
la temelia progresului 
multilateral al patriei

înfăptuirea proiectului comunist al 
dezvoltării României, prin natura și 
esența sa, realizează o mutație radi
cală, de ordin calitativ, în dinamica 
forțelor de producție, în relațiile de 
producție, precum și în relațiile in- 
terumane, în condițiile de existență 
ale omului, ale societății in ansamblu.

O privire retrospectivă asupra dru
mului străbătut în înfăptuirea acestui 
proiect dezvăluie că la începuturile 
lui s-a aflat, nu numai ca un punct 
de pornire, dar și 
ca un act funda
mental, care a 
pus temelii trai
nice noii orîn- 
duiri în Româ
nia, naționaliza
rea principalelor 
mijloace de pro
ducție. în acea zi 
memorabilă, la 11 
iunie 1948, zi de 
la care se împli
nesc astăzi 33 de 
ani, clasa munci
toare, trecînd în 
mîinile statului, ca bun comun 
al poporului, cea mai importan
tă parte a mijloacelor de produc
ție, își întregea puterea politi
că, cucerită prin marile bătălii re
voluționare din primii ani de după 
eliberare, cu puterea economică, de
venind astfel clasa conducătoare în 
toate sferele vieții sociale. Reliefind 
multiplele și profundele semnificații 
ale acestui act, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că „naționalizarea 
a deschis o etapă nouă în istoria re
lațiilor de producție din (ara noastră, 
a dus la lichidarea marii burghezii 
industriale și financiare, Ia crearea 
unui puternic sector socialist de stat 
în economie, a permis trecerea ia 
conducerea planificată a economiei 
naționale".

Astăzi, făcînd bilanțul înfăptuirilor 
din răstimpul celor peste trei decenii 
care au trecut de la istoricul act din 
iunie 1948, avem toate temeiurile să 
considerăm că naționalizarea și-a do
vedit în întregime justificarea, im- 
pulsionînd dezvoltarea țării, progre

33 de ani 
de la naționalizarea 
principalelor mijloace 

de producție

ADUNARI GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII 
IN ÎNTREAGA TARĂ

Dînd expresie sentimentelor și voinței unanime 
a clasei noastre muncitoare, participanții la adu
nările generale au propus ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reinvestit cu înalta funcție de 
președinte al Consiliului Național al Oamenilor 

Muncii
Pe ordinea de zi a adunărilor generale speciale ale oamenilor muncii 

din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe, aflate 
in curs de desfășurare, sînt însorite probleme de maximă importanță 
pentru perfecționarea în continuare a conducerii activității economice și 
adîncirea democrației noastre muncitorești :

— analiza activității desfășurate pînă în prezent și adoptarea măsu
rilor ce se impun pentru realizarea integrală a planului pe acest an la 
toți indicatorii cantitativi și calitativi ;

— confirmarea delegaților la Congresul al ll-lea al consiliilor oame
nilor muncii ;

— propunerea de candidați pentru Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii.

Publicăm în pagina a ll-a relatări din diferite întreprin
deri privind semnificația și conținutul acestor noi și ample 
dezbateri muncitorești, democratice, consacrate ridicării pe 
o treaptă calitativă nouă, superioară a întregii noastre acti
vități economico-sociale, în spiritul hotărîrilor Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist Român.

sul ei multilateral. Intr-adevăr, na
ționalizarea principalelor mijloace de 
producție în industrie a constituit 
premisa majoră a cooperativizării 
agriculturii, a cărei încheiere, în 1962, 
a însemnat făurirea economiei socia
liste unitare, victoria deplină a so
cialismului în toate sectoarele de ac
tivitate, lichidarea pentru totdeauna 
a claselor exploatatoare, abolirea 
exploatării omului de către om. Pe 
temelia proprietății socialiste a deve

nit posibilă în
făptuirea politicii 
partidului de in
dustrializare, po
litică ce a avut și 
are rolul deter
minant în crearea 
și dezvoltarea ba
zei tehnico-mate- 
riale a socialismu
lui, in valorifica
rea superioară a 
tuturor resurselor 
tării, înflorirea 
continuă a pa
triei, ridicarea ni

velului de trai al poporului, par
ticiparea activă a tării la divi
ziunea internațională a muncii, asi
gurarea independenței economice și 
politice. O strălucită împlinire a cu
noscut această politică în perioada 
de după Congresul al IX-lea, pe
rioadă în care, sub impulsul secreta
rului general ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și cu contribuția 
sa esențială, a fost supusă unei pro
funde analize experiența acumulată 
în construcția socialistă, fractificîn- 
du-se tot ceea ce s-a dovedit valoros, 
viabil, înlăturîndu-se acele orientări 
care s-au dovedit depășite, necores
punzătoare realităților și necesităților 
de dezvoltare a țării ; a fost elabo
rată o politică economică cu adevărat 
științifică, întemeiată pe cerințele 
legilor obiective ale dezvoltării so
ciale și pe deplin adecvată cerințelor

Conf. univ. dr. 
________ Ghiță Paul TANASB 
(Continuare in pag. a Il-a)

La expoziția „Dacii — descoperiri arheologice din România” In timpul convorbirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu șl cancelarul federal Bruno Kreisky



PAGINA 2 SCÂNTEIA — joi 11 Iunie 1981

LA ORDINEA ZILEI IN AGRICULTURĂ:

Dînd expresie sentimentelor și voinței unanime a clasei noastre muncitoare, participanții la adunările 
generale au propus ca tovarășul Nicoiae Ceaușescu să fie reînvestit cu înalta funcție de președinte al 

Consiliului Național ai Oamenilor Muncii

Întreținerea exemplara
A CULTURILOR

Întreținerea culturilor reprezintă acum cea mai importantă și strin
gentă lucrare in agricultură. Urgența urgențelor o constituie încheierea 
primei prașile manuale la porumb și cartofi, operațiune care nu s-a exe
cutat decît pe 82, respectiv, 67 la sută din suprafața prevăzută, cu toate 
că termenele stabilite pentru efectuarea acesteia sint depășite.

CUVÎNTUL MUNCITORESC 
LA TRIBUNA CONDUCERII ECONOMIEI

Timp de cîteva zile, începind de ieri, în 
Întreaga țară se desfășoară adunările gene
rale speciale ale oamenilor muncii din in
dustrie, construcții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe consacrate pregătirii 
Congresului al II-lea al consiliilor oamenilor 
muncii, care își va deschide lucrările la 25 
iunie a.c. Pe ordinea de zi a acestor adunări 
generale se înscriu probleme de importanță 
majoră ale perfecționării conducerii și orga
nizării activității economice și adîncirii de
mocrației noastre muncitorești : analiza re
zultatelor obținute in producție in perioada 
care a trecut din acest an și adoptarea mă
surilor necesare pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a planului la toți indica
torii cantitativi și calitativi pe anul 1981 ; 
confirmarea delegaților la Congresul al 
II-lea al consiliilor oamenilor muncii ; ale
gerea candidaților pentru Consiliul Național 
al Oamenilor Muncii.

Organizarea acestor adunări generale, ca 
și instituirea ca for suprem al democrației 
noastre muncitorești a Congresului consilii
lor oamenilor muncii — care se convoacă o 
dată la cinci ani — constituie o elocventă 
expresie a profundului democratism al so
cietății noastre, oferind un cadru optim 
menit să asigure afirmarea plenară a res
ponsabilității sociale, a capacității creatoare 
și spiritului gospodăresc ale clasei munci
toare, in scopul înfăptuirii neabătute a vas
tului program de înflorire economico-socială 
a patriei socialiste stabilit de partid. „Dorim

ca democrația pe care o infăptuim — spunea 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu — să fie o de
mocrație a participării directe, conștiente a 
clasei muncitoare, a tuturor categoriilor la 
conducerea societății, ca organele de condu
cere să fie mai bine supuse controlului ma
selor populare, să lucreze in strinsă unitate 
și colaborare".

în acest spirit, muncitorii, maiștrii, tehni
cienii, inginerii, economiștii — așa cum deja 
au ilustrat-o primele adunări desfășurate 
ieri — sint chemați să rostească puncte de 
vedere limpezi, într-un spirit de inaltă exi
gență față de organizarea și conducerea acti
vității economice, să formuleze critici și 
propuneri menite Să asigure îmbunătățirea 
continuă a activității în toate compartimen
tele unităților economice și la nivelul econo
miei. Pe bună dreptate sublinia secretarul 
general al partidului nostru că nu există 
problemă economică sau socială care să nu 
poată fi soluționată in cele mai bune condiții 
atunci cind e supusă dezbaterii colective. 
Iar in prezent, așa cum s-a subliniat la 
recenta consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., problemele asupra cărora trebuie 
concentrată din plin atenția tuturor colecti
velor de oameni ai muncii sint : asigurarea 
Condițiilor pentru îndeplinirea planului la 
producția fizică și la export : economisirea 
severă a materiilor prime, materialelor, ener
giei și combustibilului ; reducerea importu
rilor ; ridicarea nivelului tehnic și a calității 
tuturor produselor ; promovarea tehnologii

lor moderne in producție ; creșterea susți
nută a productivității muncii, a rentabilității 
și a beneficiilor. în fond, toate. acestea sint 
probleme esențiale ale funcționării cores
punzătoare a noului mecanism economico- 
financiar, ale afirmării depline a autocon- 
ducerii muncitorești, sarcini care definesc, 
în ultimă instanță, perimetrul acțiunilor 
practice in bătălia pentru o nouă calitate in 
activitatea economică. Și cu siguranță că in 
fiecare întreprindere, la fiecare loc de mun
că sint resurse care pot și trebuie să fie 
valorificate neîntirziat și tocmai în acest 
sens actualele adunări generale constituie un 
nou și important prilej pentru . afirmarea 
spiritului de inițiativă, gospodăresc și orga
nizatoric al clasei noastre muncitoare.

Adunările generale aflate în curs de des
fășurare în întreaga țară confirmă delegații 
Ia Congresul consiliilor oamenilor muncii și 
aleg candidații pentru Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii. Este încă o dovadă a lar
gului nostru democratism, care asigură din 
plin cadrul adecvat pentru ca clasa munci
toare, oamenii muncii să hotărască direct 
asupra tuturor problemelor, nu numai de 
natură profesională, productivă, ci și poli- 
tico-organizatorice. Ele. aceste foruri munci
torești din intrfeprinderi, hotărăsc acum cine 
va participa la congres și tot ele propun 
candidații pentru forul național al consiliilor 
oamenilor muncii. Iar cei aleși să reprezinte 
autoritar și competent colectivele de între
prinderi la congres și în Consiliul Național

al Oamenilor Muncii trebuie să fie, așa cum 
a indicat tovarășul Nicoiae Ceaușescu, cei 
mai destoinici și cei mai pricepuți și, in 
același timp, oameni cu spiritul cel mai re
voluționar, in stare să asigure mersul inainte 
al patriei noastre, oameni care se bucură de 
încrederea deplină a colectivelor in mijlocul 
cărora iși desfășoară activitatea.

Un moment deosebit. încărcat de profunde 
semnificații, în desfășurarea adunărilor gene
rale de ieri a fost cel in care. într-o unani
mitate de voință, dind expresie dorinței fier
binți a întregii noastre clase muncitoare, par- 
ticipanții la dezbateri au adoptat hotăriri prin 
care propun ca tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
să fie reinvestit cu inalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii. Prin cuvinte de caldă apreciere, prin 
sentimente de mindrie și nemărginită bucu
rie, cei prezenți au subliniat că această reale
gere, unanim dorită de clasa muncitoare, de 
intregul popor, constituie garanția deplină a 
înfăptuirii cu fermitate a vastului program 
de dezvoltare economico-socială a României 
socialiste, adoptat de Congresul al XII-lea al 
partidului, a aplicării neabătute a principiilor 
autogestiunii și autoconducerii muncitorești, 
a adîncirii și perfecționării continue a demo
crației noastre socialiste, a promovării spiri
tului înnoitor in toate sferele vieții econo
mice și sociale pentru înaintarea fermă a pa
triei noastre pe drumul socialismului și co
munismului.

Inițiativă și răspundere în afirmarea 
autoconducerii muncitorești

CANDIDAT! PENTRU CONSILIUL 
NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII

Obiectivul principal spre care 
s-au îndreptat dezbaterile în adu
narea generală a oamenilor muncii 
de la întreprinderea de electrocen- 
trale „Bistrița" din Piatra Neamț 
l-a constituit sporirea producției de 
energie electrică prin valorificarea 
deplină a întregului potențial al 
sistemului hidroenergetic, ce cu
prinde cele 13 hidrocentrale de pe 
Bistrița, între care primul loc îl 
ocupă cea de Ia Bicaz. 6 cifră care 
vorbește de la sine despre hărnicia 
acestui colectiv. In perioada care a 
trecut din acest an au fost furni
zați peste plan sistemului energetic 
național 21 milioane kWh. Dar, 
ieri, în adunarea generală s-a dis
cutat nu atît despre felul în care 
s-a obținut această producție supli
mentară, cit mai cu seamă despre 
ce trebuie făcut în continuare pen- 

,. tru ca acest-spor să fie mai ,man. 
Este reflqxn.1 firesc al grijii pe care 
colectivul de nimicitori și specialiști 

tjcS de aici i( pianifestă pentru buna 
gospodărire a întreprinderii, pentru 
afirmarea în practică, prin idei și 
inițiative, prin măsuri concrete, 
eficiente a autoconducerii muncito
rești.

Răspunderile care apasă asupra 
acestui colectiv sint mari. Fiecare 
trebuie să acționeze astfel încît nici 
un metru cub din apele repezi ale 
Bistriței să nu străbată lanțul de 
hidrocentrale dintre Bicaz și Bacău 
fără să i se fi smuls întreaga ener
gie pe care o poartă. Pentru aceas
ta, așa cum s-a subliniat și in adu
narea generală de ieri, trebuie ca 
hidroagregatele să fie în permanen
tă în perfectă stare de funcționare, 
timpul de oprire pentru revizii șl 
reparații să fie cit mai scurt posi
bil, iar fiecare hidrocentrală să ob

Cu înaltă 
pentru

Dispunînd de o vastă rețea de 
unități dispersate pe întreg cuprin
sul județului, întreprinderea de 
exploatare forestieră și transport 
din Miercurea-Ciuc, cu cei 6 300 de 
oameni ai muncii, este practic Cea 
mai mare întreprindere din econo
mia județului Harghita. Dezbateri
le purtate ieri, aici, în adunarea 
oamenilor muncii au abordat cite- 
va probleme esențiale, hotărîtoare 
pentru bunul mers al activității in 
perioada următoare. în mod deo
sebit, s-a discutat deschis, munci- 
torește, cu înalt spirit de răspun
dere despre cele mai potrivite so
luții pentru creșterea calității și 
competitivității produselor.

— într-adevăr — a arătat Ni- 
coară Iosif, șef sector la U.F.E.T'. 
Gheorgheni — întreprinderea noas
tră a îndeplinit cu succes sarcinile 
la export. Astfel, am reușit să li
vrăm peste prevederile contractua
le, la solicitarea partenerilor ex
terni, însemnate cantități de pro
duse. Dar oare putem spune că am 
muncit cu adevărat bine și cu efi
ciența dorită ? Cred că este timpul 
să privim realitatea cu înaltă răs
pundere muncitorească. Nu putem 
să ne permitem să încălcăm cu ab
solut nimic prescripțiile tehnice ca
litative stabilite. Și iată de ce cer 
conducerii întreprinderii să exami
neze cu toată seriozitatea modul 
de asigurare șl de condiționare a 
materiilor prime, sortarea, împa
chetarea și expedierea produselor.

— Adevărul este că nu prea 
avem întotdeauna grijă față de ca
litatea produselor — spunea mun
citorul Feher Jozef, de la secția de 
industrializare a lemnului din co
muna Sinsimion. Și asta e valabil 
mai ales pentru cei ce lucrează în 
compartimentul de control al cali
tății. Se uită cu prea mare ușurință 
că produsele realizate din lemn cu 
umiditate neadmis de mare pro
voacă necazuri peste tot. Iată de ce 
propun ca nici un produs să nu 
părăsească incinta unităților sau a 
secțiilor fără avizul șefilor de secții.

Din dezbatere am reținut și alte 
idei și propuneri, care demonstrează 
pe de o parte seriozitatea cu care 
muncitorii și specialiștii din aceas
tă întreprindere militează pentru a 
produce mai mult cu cheltuieli mai 
reduse și la un nivel calitativ su
perior, iar pe de altă parte rolul 
decisiv pe care îl au muncitorii în 
soluționarea operativă și responsa
bilă a problemelor care se ivesc pe 
parcursul procesului de producție.

— Cunoaștem cu toții Tezele 
propuse pentru Congresul consi- 

țină maximum de randament. S-au 
prezentat experiențele bune do- 
bîndite la executarea lucrărilor de 
întreținere și reparații de harnicii 
și pricepuții muncitori din echipele 
conduse de Virgil Hopeț. Dumitru 
Rotaru, Vasile Zaharia. Prin price
perea și dăruirea cu care au mun
cit aceste echipe, pe lingă că au 
asigurat buna funcționare a hidro
centralelor, dar au și scurtat durata 
de execuție a lucrărilor respective.

La Întreprinderea 
de electrocentrale 

„Bistrița" 
din Piatra Neamț

Rezultatul 7 Pînă acum, în acest 
an, reducindu-șe cu cel puțin două 
zile timpul de oprire pentru repa
rații curente la fiecare din cele 15 
agregate la care s-a lucrat, s-a asi
gurat un spor de producție de 
energie electrică de 15 milioane 
kWh. Cu deplină justificare, ieri, 
în adunarea generală s-a hotărit ea 
experiența dobindită de aceste echi
pe muncitorești să fie generalizată 
cu și mai multă eficiență.

Cu înaltă răspundere muncito
rească au fost abordate o serie de 
probleme privind sporirea randa
mentului hidrocentralelor. Și, in 
acest sens, adunarea generală a 
hotărit ca în 1981 să se treacă la 
modernizarea unor turbine, al că
ror spor de randament va permite 
obținerea unei producții suplimen
tare anuale de circa 700 000 kWh 
pentru fiecare hidroagregat.

conștiință și exigență 
calitatea producției

lillor oamenilor muncii — a spus 
muncitorul Mihaly Miklos, de la 
secția de exploatare și industriali
zare a lemnului din Sindominic. 
Cunoaștem cu toții ce avem de fă
cut. Noi am analizat foarte serios 
în secție lipsurile care ne aparțin

La întreprinderea 
forestieră 

de exploatare 
și transport 

Miercurea-Ciuc

și sintem hotărîți să muncim mult 
mai bine pe viitor. Sint însă pro
bleme care trebuie rezolvate eît se 
poate de urgent, împreună cu ca
drele de conducere din întreprin
dere, centrală și minister. Am în 
vedere necesitatea punerii la punct 
a transportului, introducerii schim
burilor prelungite și chiar a două 
schimburi.

O prezență vie, aplaudată în dez
bateri au avut-o inițiativele mun
citorești, care au supus atenției o 
seamă de idei ingenioase. Astfel,

Aspect din timpul adunării generale a oamenilor muncii de la întreprin
derea de cinescoape din București, desfășurată ieri

Foto : Eugen Dichiseanu

Reducerea consumurilor proprii 
constituie o altă cale de a pune 
mai multă energie electrică la dis
poziția sistemului energetic națio
nal. Inițiativa și priceperea munci
torilor, maiștrilor, a tuturor mem
brilor colectivului și-au spus cu- 
vintul și în această privință. în 
acest an, prin aplicarea unor rațio
nalizări și inovații gindite de oa
menii din echipele conduse de Va
sile Scoruș, Alexandru Grigoriu și 
mulți alții s-au economisit 342 000 
kWh.

Moment emoționant, de înălțător 
patriotism : cei prezenți la aduna
re aprobă in unanimitate hotărirea 
prin care propun ca tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, cel mai iubit și 
stimat fiu al națiunii noastre socia
liste, ctitor inspirat, cutezător al 
României moderne să fie reinves
tit cu inalta funcție de președinte 
al Consiliului Național al Oameni
lor Muncii.

Rodnicia dezbaterilor din aduna
rea generală și-a găsit o strălucită 
concretizare în hotărirea adoptată 
de a se spori angajamentele pe care 
hidroenergeticienii de aici și le-au 
asumat pentru acest an. Ei au de
cis să furnizeze suplimentar, pînă 
la sfirșitul anului. 50 milioane kWh. 
față de 30 milioane cit prevedea 
angajamentul inițial.

Un angajament patriotic, un an
gajament muncitoresc, pornit din 
hotărirea cu care acest harnic de
tașament al clasei noastre munci
toare acționează pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor stabilite de 
partid pentru progresul patriei 
noastre socialiste.

Constantin BLAGOV1C1
corespondentul „Scinteii" 

mai mulți vorbitori S-au referit la 
necesitatea continuării unor inte
resante experimente privind reali
zarea de microhidrocentrale la 
Parchetele de exploatare forestieră, 
nființarea de noi uscătorii care să 

funcționeze in baza captării ener
giei solare, întrucît cele existente 
pină în prezent au dat rezultate 
deosebit de încurajatoare.

Bind glas voinței unanime a tu
turor celor 6 300 de muncitori, ro
mâni și maghiari, care muncesc în
frățiți in această mare unitate eco
nomică, participanții la adunare au 
adoptat intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm o hotărîre prin care 
propun ca tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu să fie reales în inalta 
funcție de președinte al Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii. 
Aceasta este o garanție, se subli
niază in hotărîre, că și in viitor 
principiile fundamentale ale demo
crației noastre socialiste, ale de
mocrației muncitorești vor fi apli
cate neabătut, că programele de 
înflorire a patriei socialiste vor fi 
înfăptuite exemplar, spre binele 
întregului popor.

I. D. KISS
corespondentul „Scinteii*

Strungarul MARIN T. IO- 
NIȚA, muncitor specialist, 
Erou aUMuneU Socialiste, la 
Întreprinderea de pompe 
„Aversa" din Capitală. Bio
grafia lui muncitorească în
cepe in anul eliberării patriei 
— 1944, cind a intrat ucenic 
în această uzină. De atunci 
viața lui se împletește zi de 
zi CU viața uzinei. Aici a 
activat, de la bun inceput, în 
organizația tineretului comu
nist ; in 1957 a devenit mem
bru de partid ; tot aici a pri
mit „brățara de aur“ a mese
riei de strungar.

„E un om pe care te poți 
bizui la greu, un om care 
împărtășește tuturor, cu dragă 
inimă, cunoștințele sale — 
ne spune strungarul Petre 
Bunco, secretarul organizației 
de bază a sectorului II strun- 
gărle ușoară, unde lucrează 
Marin loniță. Să mă refer la 
un fapt recent : cîteva dispo
zitive de lucru de la mașinile 
din dotare nu se potriveau 
pentru prelucrarea pieselor 
unui anumit tip de pompe. 
Singur a gindit dispozitive 
noi, singur le-a făcut și apoi, 
într-o zi liberă, a chemat 
oamenii din brigadă să le 
pună pe mașini și să le în
cerce. Din ziua următoare 
producția a mers din plin".

Un muncitor ne spunea că 
in întreprindere. strungarul lo
niță este la fel de bine cu
noscut ca și directorul uzinei.

Bucurindu-se de încrederea 
tovarășilor de muncă, Marin 
T. loniță a fost propus în a- 
dunarea generală a oamenilor 
muncii de la întreprinderea 
de pompe „Aversa" să facă 
parte din Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii.

Tulcea. unitățile agricole 
din județul Tulcea. în aceste zile se 
lucrează intens la întreținerea cultu
rilor prășitoare. Pină miercuri di
mineața prima prașilă mecanică a 
fost efectuată pe toate cele peste 
100 000 ha cultivate in acest an cu 
porumb, floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr și soia. Acum, forțele mecanice 
fiind concentrate la executarea celei 
de-a doua prașile mecanice la po
rumb, lucrarea a fost executată pe 
21 540 ha din cele peste 70 000 aflate 
în cultură. Dacă prașila mecanică se 
desfășoară in ritmul stabilit de co
mandamentul județean pentru agri
cultură, prășitul manual se execută 
incă foarte lent, lucrarea etectuin- 
du-se doar pe jumătate din suprafa
ță. Sint unități care de-abia au in
ceput prășitul manual. De exemplu, 
la cooperativă agricolă Lunca, prăși
tul manual al sfeclei de zahăr abia a 
fost declanșat de citeva zile. Necores
punzător se acționează și în unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale 
Greci, Dăeni și Topolog, unde abia 
au fost prășite manual cîteva sute 
de hectare. (Neculai Amihulesei).

Buzău. unitățile agricole din 
județul Buzău eforturile mecaniza
torilor și cooperatorilor se îndreaptă 
acum spre încheierea primei prașile 
la porumb, lucrare efectuată pe 80 la 
sută din suprafața planificată, astfel 
incit aceasta să se termine in urmă
toarele două zile. Totodată, se acțio
nează la executarea prașilei a doua, 
operație care trebuie să se incheie 
pină la începerea recoltatului pâioa- 
selor. Prășitul Culturilor trebuie ur
gentat mai ales in cooperativele 
agricole din consiliile unice agroin
dustriale Cislău, Puiești, Ca ragele. 
Pogoanele. Poșta Cilnău și Smeeni, 
unde se înregistrează restanțe față 
de grafic chiar și la întreținerea cul
turilor de floarea-soarelui și sfeclă 
de zahăr. (D. Dănăilă).

Botoșani ^in ^atele furnizate 
de organele agricole județene rezul
tă că, pină în dimineața zilei de 10 

Maistra AMALIA TRICA. 
De mai mulți ani conduce o 
formație de lucru la operația 
de finisare a țesăturilor la 
Întreprinderea de stofă de 
mobilă din Cimpina. O femeie 
modestă, ca oricare om pornit 
Si afirmat din riadul munci
torilor. De fapt, cine din 
fabrică n-o cunoaște pe to
varășa Trică 7 — ne spunea o 
tinără muncitoare. Ea este 
omul de la care aștepți Cu 
plăcere sâ-i întilnești privi
rea, de la care, știi bine că ai 
ceva de învățat. Țesătoare cu 
experiență, a terminat școala 
profesională In 1950 șt, apoi, 
Școala de maiștri in 1063.

Membră de partid de aproa
pe 20 de ani, este un activist 
care știe să împletească ar
monios munca politică cu cea 
profesională. Vn fapt din
tre multe altele : în calitate 
de membră a consiliului oame
nilor . muncii a propus re- 
amplasarea utilajelor in ate
lierul in care lucrează pentru 
a favoriza mecanizarea ope
rațiilor de transport si depo
zitare. Astfel, se reduce efor
tul fizic, se diminuează cu 
35 la sută personalul auxi
liar, neproductiv și se îmbu
nătățește calitatea produselor. 
O propunere judicioasă, care 
a si inceput să prindă viață.

Ieri, cind adunarea generală 
a oamenilor muncii din între
prindere a votat in unanimi
tate propunerea ca tovarășa 
Amalia Trică să candideze 
pentru alegerea sa in Consi
liul Național al Oamenilor 
Muncii, nu a mai surprins pe 
nimeni. Adeziunea colectivu
lui este adeziunea pentru 
spiritul ei muncitoresc Sin
cer, deschis, revoluționar.

La C.A.P. Rovine, județul Ialomița, lanurile de floarea-soarelui sint întreținute 
exemplar ,

Foto : Aurel Fapadiuo

Proprietatea socialistă
(Urmare din pag. I)

,jn numele țolețtivului, propun"

• IOAN ȘEREȘ, maistru zidar la Grupul de șantiere Satu Mare :
Propun și, totodată, cer factorilor direct răspunzători de reali

zarea fabricii de zahăr din Cărei, adică beneficiarului, Departa
mentului industriei alimentare din M.A.I.A. și Centralei industriei 
zahărului și amidonului și proiectantului — I.S.P.C.A.I.A. să treacă 
neîntirziat la pregătirea cu spirit de răspundere a investiției, pentru 
ca noi, la rindu-ne, să o putem începe Ia termen și să o predăm 
la data prevăzută, în condiții ireproșabile. Altfel, pregătirea inves
tiției riscă să consume din timpul execuției, și aceasta ar avea 
consecințe cu totul nedorite.

• DORINA CRISTEA, din serviciul financiar-prețuri al întreprin
derii de tricotaje Focșani :

Ca producători și beneficiari, am dori ca tricotajele pe care le 
realizăm să ajungă într-un timp cit mai scurt in magazine. în 
prezent, de la proiectarea și pînă la livrarea pe piață a unui nou 
articol trec trei luni și chiar mai mult. Se practică incă un sistem 
greoi de aprobări și avizări, care trebuie substanțial simplificat de 
organele de specialitate.

• IOAN POGAN, Inginerul șef al întreprinderii mecanice Alba 
lulia :

Este necesar ca cercetarea științifică să se angajeze cu mai multă 
forță în soluționarea unor probleme ale activității concrete din 
turnătorii. Am in vedere producerea materialelor auxiliare pentru 
turnătorii — șnururi pentru etanșare, șnururi pentru aerisire, vop
sele refractare etc. în prezent, fiecare sector de turnătorie prepară 
aceste materiale cum poate, în condiții de productivitate scăzută, 
cu multe neajunsuri calitative. Deși sint denumite „auxiliare" 
aceste materiale au un rol determinant în asigurarea calității.

• EMIL MIRZAN, inginer, șeful atelierului de proiectare, între
prinderea „Electrocentrale” Rm. Vilcea :

Colectivul nostru a îmbrățișat cu deosebită căldură inițiativa ca 
personalul economic și tehnico-administrativ angrenat în serviciile 
funcționale de la sediul întreprinderii să lucreze o zi pe săptămină 
în producție. Propun ca biroul executiv al consiliului oamenilor 
muncii să centralizeze problemele tehnice și economice cu care 
se confruntă unitățile noastre și ele să fie date spre soluționare 
specialiștilor din compartimentele funcționale în ziua consacrată 
activității în producție.

noii etape, urmărind să asigure o co
relare justă intre diferitele ramuri și 
o repartizare armonioasă, echitabilă 
a forțelor de producție pe intregul 
teritoriu național, realizarea unei 
producții de inaltă calitate, intrunind 
toate atributele modernității.

Eficiența acestei politici este grăi
tor exprimată de ritmurile înalte ale 
dezvoltării noastre economice, rit
muri superioare dezvoltării econo
mice mondiale, de procesul rapid de 
creștere și modernizare a producției, 
de promovare a tehnicii și tehnolo
giei inaintate, de sporire a rodniciei 
muncii. Este semnificativ faptul că 
industria a cunoscut o creștere de 
33 de ori față “de anul 1950, ra
murile ei de virf, precum industria 
construcțiilor de mașini și industria 
chimică, au înregistrat creșteri și mai 
spectaculoase — (de 111 ori și res
pectiv 178 ori), producția agricolă a 
crescut de 3,5 ori, iar venitul națio
nal de 14 ori, asigurîndu-se astfel 
mijloacele necesare dezvoltării eco- 
nomico-sociale și totodată creșterii 
veniturilor populației.

Dinamizind progresul întregii eco
nomii, proprietatea socialistă a con
tribuit la crearea de noi locuri de 
muncă, oferind fiecărui cetățean po
sibilitatea de a lucra cu întreaga 
sa energie și capacitate creativă aci, 
pe pămîntul țării, pentru făurirea 
unei vieți mai bune.

în anii care au trecut de la națio
nalizare, construcția socialistă a par
curs mai multe etape istorice, Româ
nia trasformindu-se dintr-o țară cu 
o economie slab dezvoltată, „emina
mente agricolă", intr-o țară indus- 
trial-agrară in plină înflorire. Toate 
aceste minunate înfăptuiri ilustrează 
cu putere imensele avantaje ale pro
prietății socialiste și totodată juste
țea politicii partidului, capacitatea 
clasei muncitoare de a conduce și 
gospodări țara incomparabil mai bine 
decit clasele exploatatoare.

Nivelul înalt de dezvoltare pe care 
l-a atins industria noastră impune 
în actualul cincinal trecerea pe pri
mul plan a factorilor calitativi ai 
dezvoltării economice — obiectiv 
esențial stabilit de Congresul al 
XII-lea. Sub influență revoluției teh- 
nico-științifice sint promovate cu 
precădere ramurile de virf ale indus
triei, așa-numitele „industrii indus- 
trializante", purtătoare de progres 
tehnic, cu capacitate mare de antre
nare și de valorificare a tuturor re
surselor țării. în contextul larg al 
modernizării structurii economiei ro
mânești, agricultura va cunoaște in 
actualul cincinal o nouă revoluție ă 
forțelor de producție in ansamblul 
lor, expresie a înfăptuirii noii cali
tăți în această ramură de bază a eco
nomiei noastre naționale. Factorul 
determinant al realizării noii calități 
în întreaga activitate economico-so
cială îl constituie promovarea susți

iunie, prima prașilă manuală la po
rumb a fost executată pe 54 la sută 
din suprafața cultivată în coopera
tivele agricole. în multe unități 
agricole, printre care se numără cele 
din Dersca, Vîrful Cimpului, Mihăi- 
lești, Darabani, Coțușca, Săveni și 
Ripiceni s-a lucrat in aceste zile cu 
tot satul în cimp. Așa se explică și 
stadiul înaintat al lucrărilor. Trebuie 
spus insă că nu peste tot se acțio
nează în acest mod. în consiliile uni
ce agroindustriale Albești, Sulița și 
Ungureni incă nu s-a încheiat prași
la intii manuală la sfecla de zahăr. 
Și tot in cadrul consiliilor amintite, 
prima prașilă manuală nu s-a efec
tuat pe însemnate suprafețe cultivate 
cu floarea-soarelui și mai cu seamă 
cu porumb. Condițiile climatice de 
aici nu diferă cu nimic față de cele 
din consiliile unice in care se înre
gistrează rezultate bune. Deosebiri 
nu sint nici in privința forței de 
muncă. Rezultă deci o altă deosebi
re : modul greșit în care factorii de 
răspundere din cadrul acestora În
țeleg să-și facă datoria. (Silvestri 
Ailenei).

Mehedinți. în unltătils «gri- 
Cole din Mehedinți, pină aseară, pri
ma prașilă manuală a fost efectuată 
pe întreaga suprafață de 95 939 ha 
Cultivată. cu plante prășitoare. De 
asemenea, prima prașilă mecanică 
s-a realizat integral pe toate supra
fețele ocupate cu Sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui, cartofi și pe 45 300 
ha cu porumb. Din datele centrali- 
iatfe rezultă că tot pînă aseară cea 
de-a doua prașilă manuală a fost 
aplicată pe măi bine de 36 000 ha, 
fiind încheiată deja la culturile de 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și 
cartofi. Un fapt pozitiv este acela că 
în fiecare fermă, pe fiecare solă se 
urmărește zilnic realizarea unui vo
lum cit mai mare de muncă, efectua
rea unor lucrări de calitate, timpul 
favorabil din aceste zile fiind folosit 
din plin prin mobilizarea tuturor for
țelor lă întreținerea culturilor care 
promit de pe acum producții sporite. 
(Virgiliu Tătaru).

nută a științei, a cuceririlor ei celor 
mai avansate.

Caracteristică pentru politica parti
dului nostru de dezvoltare a proprie
tății socialiste este și preocuparea de 
a consolida succesele obținute de la 
o etapă la alta, prin imbunătățirea 
conducerii și organizării, prin perfec
ționarea mecanismului economico-fi- 
nanciar.

Este semnificativ in acest sens că 
cea de-a 33-a aniversare a naționa
lizării are loc în apropierea unui eve
niment de importanță deosebită pen
tru clasa noastră muncitoare, pentru 
întregul popor — al II-lea Congres 
al consiliilor oamenilor muncii, incă 
o expresie elocventă a eforturilor sta
tornice ale partidului, ale secretaru
lui său general, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, in direcția perfecționării 
cadrului organizatoric al democrației 
muncitorești, a creării celor mai bune 
condiții pentru ca oamenii muncii, in 
tripla lor calitate de proprietari ai 
mijloacelor de producție, producători 
și beneficiari ai roadelor muncii lor, 
să decidă asupra obiectivelor dezvol
tării economice a țării și asupra căi
lor realizării lor, spre binele general 
și al fiecăruia dintre ei. Activitățile 
ce au și vor avea loc în pregătirea 
congresului — adunările generale ale 
oamenilor muncii din întreprinderi, 
conferințele județene — constituie un 
prilej deosebit pentru evidențierea 
rezultatelor bune dobindite de clasa 
muncitoare, de intregul popor în o- 
pera de construcție socialistă, pentru 
punerea în lumină a experienței co
lectivelor de oameni ai muncii in ce 
privește înfăptuirea autoconducerii 
muncitorești și a autogestiunii, în așa 
fel incit, sub conducerea organizații
lor de partid, clasa muncitoare să-și 
exercite cu deplin succes rolul său de 
clasă conducătoare a societății, răs
punderile ce-i revin față de destinele 
națiunii, față de cauza . socialismului, 
să acționeze tot mai eficient în ve
derea înfăptuirii exemplare a sarci
nilor actualului cincinal ce vor fi 
dezbătute Ia acest congres, asigurind 
astfel deplina înfăptuire a obiective
lor stabilite de Congresul al XII-lea, 
a indicațiilor secretarului general al 
partidului. Cadrul organizatoric larg 
democratic creat în societatea noastră 
se cere intens folosit de către fiecare 
colectiv de muncă, prin afirmarea In 
practica tuturor unităților produc
tive a autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii, printr-o susținută pre
ocupare în ce privește gospodărirea 
cu maximă eficiență a potențialului 
tehnic de care dispune, a resurse
lor materiale și de forță de muncă, 
prin întronarea unui profund spirit 
de ordine și disciplină în muncă, de 
înaltă responsabilitate în toate actele 
care angajează avuția societății; nu
mai astfel proprietatea socialistă îșl 
va dezvălui plenar marile sale avan
taje pentru impulsionarea prosperită
ții țării, a tuturor oamenilor muncit
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN AUSTRIA

ale capitalei austriece

înălțimile

Primirea delegației Asociației

Primirea delegației Asociației
de prietenie Austria - România

(Urmare din pag. I)

La galeria vieneza „Albertina

REVISTA PRESEI
AUSTRIECE

Intîlnirea tu membrii conducerii

„0 expresie a bunelor relații dintre România și Austria

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit, miercuri 
dimineață, la Hotel „Imperial", reșe
dința oficială rezervată pe timpul vi
zitei, o delegație a Asociației de prie
tenie Austria-România.

A participat Octavian Groza, amba
sadorul tării noastre la Viena.

în numele colectivului de conduce
re al asociației, al tuturor membri
lor săi, Victor Heller, adjunct al mi
nistrului invățămintului și artei, 
membru al conducerii asociației, și 
Stephan Kukla, secretar general, au 
adresat șefului stațului. român și, to
varășei Elena Ceaușescu Un cordial 
bun sosit la Viena. Ei au exprimat 
admirația față de realizările poporu
lui român. în cele mai diferite do
menii de activitate, față de politica 
promovată de președintele Nicolae 
Ceaușescu pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, pentru pace 
în lume, pentru înțelegere și colabo
rare rodnică între popoare.

Mulțumind pentru urări, tovarășul

organizațiilor cetățenilor austrieci 
originari din Romuniu

din România.
Octavian Groza, am- 
noastre in Austria.
președintelui Româ-

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu i-au 
primit miercuri pe membrii condu
cerii organizațiilor _cetățenilor aus
trieci originari

A participat 
basadorul țării

Adresîndu-se 
niei și tovarășei Elena Ceaușescu, 
au luat cuvintul Vinzenz Przypolski, 
președintele Asociației „Unirea — 
Prietenii României în Austria", Ro
nald Bobel, președinte, Fritz 
Frank, vicepreședinte al „Organiza
ției sașilor transilvăneni din Aus
tria", și Hans Androwitsch, pre
ședintele „Organizației șvabilor bă
nățeni din Austria". Ei au adresat, 
în cuvinte alese, pline de respect, un 
salut de bun sosit pe pămîntul Aus
triei inalților soli ai poporului ro
man. A fost evocată activitatea des
fășurată de asociațiile pe care le 
reprezintă, pentru mai buna cunoaș
tere a României, cu trecutul și pre
zentul ei, a inițiativelor președinte
lui Nicolae Ceaușescu, puse in sluj
ba progresului și păcii, a prieteniei 
cu Austria, cu toate țările lumii.

Reprezentanții organizațiilor cetă
țenilor austrieci originari din Româ
nia au mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru tot ce au făcut și 
fac in vederea, dezvoltării multilate
rale a țârii, creșterii prestigiului ei 
in lume și le-au urat noi succese in 
activitatea de înaltă răspundere pe

Presa austriacă publică numeroa
se articole și- relatări ample despre 
vizita de stat a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Cotidianele ..DIE PRESSE“ și 
„WIENER ZEITUNG" inserează, in 
prima pagină, relatări ample despre 
momentele principale din progra
mul primei zile a vizitei inalților 
oaspeți din România. Sub titlul 
„Ceaușescu a sosit la Viena — o 
personalitate bine cunoscută aus
triecilor", „Die Presse" publică o 
fotografie, pe două coloane, înfăți- 
șind pe cei doi șefi de stat în 
primul moment al intilnirii pe aero
portul Wien-Schwechat. Ziarul 
„Wiener Zeitung“ subliniază că in 
toasturile rostite la dineu cei doi 
șefi de stat au ținut să sublinieze, 
fiecare în parte, bunele relații 
stabilite intre Austria și România, 
precum și dorința de a dezvolta co
laborarea bilaterală și de a inten
sifica schimburile culturale.

„ARBEITER ZEITUNG", cotidia
nul Partidului Socialist, de guvernă- 
mînt, inserează în relatarea sa con
sacrată vizitei tovarășului Nicolae

Nicolae Ceaușescu a apreciat activi
tatea asociației, consacrată dezvoltă
rii colaborării economice, tehnico- 
științifice, culturale și în alte dome
nii, a relațiilor de prietenie dintre 
țările noastre. Referindu-se la ra
porturile mereu ascendente dintre 
România și Austria, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că po
poarele român și austriac trebuie să 
conlucreze cit mai strins, pe toate 
planurile, inclusiv în soluționarea 
problemelor internaționale, pentru 
destindere și pace. Pentru popoare
le europene, pentru țările mici și 
mijlocii, pentru toate popoarele lu
mii nu există decît alternativa păcii. 
De aceea, a relevat președintele 
Nicolae Ceaușescu, România acțio
nează în toate direcțiile pentru a 
contribui împreună cu celelalte po
poare, deci și cu poporul austriac, 
la asigurarea securității europene, la 
o politică de destindere, de deplină 
înțelegere, de colaborare internațio
nală. j

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

care o desfășoară spre binele și fe
ricirea poporului român.

Exprimînd satisfacția de 
tîlni cu membrii conducerii 
țiilor cetățenilor austrieci 
din România, tovarășul

a se tn- 
organiza- 
originari 

__  ___ _____ ___ Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că ia cunoștin
ță cu plăcere de preocupările acesto
ra privind continua dezvoltare a re
lațiilor prietenești dintre țările noas
tre. Desigur, ați venit in Ajistria in 
diferite împrejurări și perioade, a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
sint bucuros că păstrați amintiri plă
cute despre țara in care v-ați năs
cut, că doriți să contribuiți la o și 
mai mare apropiere intre România 
și Austria,, acum și in viitor. Vă sint 
cunoscute transformările ce au loc in 
țara noastră, munca pe care o des
fășoară poporul român, in toate do
meniile, pentru a-și asigura un vii
tor cit mai bun, pentru a trăi in 
România o viață in care să se bucure 
de toate cuceririle civilizației, de rea
lizările construcției socialiste, pe care 
noi o înfăptuim. Sper ca activitatea 
dumneavoastră să servească dezvol
tării relațiilor româno-austriece in 
toate domeniile. Vă doresc succes în 
ceea ce faceți și aș fi foarte bucuros 
să păstrați întotdeauna amintiri plă
cute despre România, să faceți totul 
ca acestea să contribuie la o prie
tenie tot mai puternică între popoa
rele noastre, intre România și Aus
tria, a spus în încheiere președin
tele Nicolae Ceaușescu.

Intîlnirea a decurs intr-o atmosfe
ră cordială.

Ceaușescu împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu acea apreciere din 
toastul președintelui Rudolf Kirch- 
schlăger in care este relevat in
teresul comun în menținerea păcii 
și in continuarea procesului de des
tindere in Europa, faptul că ambele 

țări prețuiesc suveranitatea și inde
pendența ca un bun valoros al 
existenței lor.

Publicind ample extrase din toas
turile rostite de președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Rudolf 
Kirchschlăger, ziarul „VOLKS- 
STÎMME" subliniază în titlu „hotă- 
rirea cu care România se pronunță 
pentru dezarmare și dezvoltarea re
lațiilor economice". Sub titlul 
„Ceaușescu a sosit în Austria", co
tidianul „NEUES VOLKSBLATT" 
anunță pe prima pagină începerea

prietenie Austria — Romania

Vizitarea unor cartiere

In cursul serii de miercuri, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, la invitația pre
ședintelui federal Rudolf Kirchschlă
ger și' a doamnei Herma Kirchschlă- 
ger, au vizitat cartiere ale capitalei 
austriece. Edilii Vienei au înfățișat 
inalților oaspeți date cu privire la 
dezvoltarea orașului, s-au referit la

galeria vieneza „Albertina
Tovarășa Elena Ceaușescu a vizi

tat, miercuri dimineața, însoțită de 
doamna Herma Kirchschlăger, gale
ria vieneză „Albertina".

Clădirea, care adăpostește celebra 
colecție de desene și gravuri, palatul 
arhiducal, construit exact cu un secol 
in urmă, este vegheată din imediata 
apropiere de Fîntîna Dunării. Afec
tat în timpul ultimului război mon
dial, edificiul a fost refăcut și re
adus în starea originală.

Rostind călduroase cuvinte de bun 
venit, exprimind bucuria deosebită 
de a avea ca oaspete pe tovarășa 
Elena Ceaușescu și pe doamna 
Kirchschlăger, ministrul federal pen
tru știință și cercetare, Hertha Firn- 
berg, a adresat invitația de a cu
noaște o parte din bogata colecție 
de care dispune muzeul vienez. 
Constituit în 1922, „Albertina" re
unește piese existente în vechiul așe- 
zămînt 
ducele 
și cele 
ținînd 
inițial 

cu același nume, fondat de 
Albert de Sachsen-Teschen, 

din cabinetul de stampe apar- 
Bibliotecii Imperiale, strinse 
de prințul Eugen de Savoia.

dunărean. Pot fi văzute, în, cadrul 
inspirat gîndit al expoziției, produse 
din metal și ceramică, obiecte de 
orfevrerie, reprezentări ale divinită
ților geto-dace — lucrări de inesti
mabilă valoare istorică și artistică, 
scoase la lumină în cele mai dife
rite locuri din țară, depunînd măr
turie cu privire la originea și con
tinuitatea poporului nostru pe pă- 
mînturile vegheate de ■ 
Sarmizegetusei, Buridavei și Petro- 
davei, ale atitor metereze făcute să 
ne apere ființa națională. Rețin a- 
tenția cu deosebire numeroasele 
obiecte din argint și bronz, amfore 
și alte tipuri de vase din ceramică, 
fibule, brățări, pandantive, colecția 
de monede dacice, figurine antropo
morfe, ^tatuete zoomorfe, metope în 
copie dp la Tropaeum Traiani. Sint, 
de asemenea, prezente în expoziție 
piese descoperite pe pămîntul dacic 
ce se găsesc acum în vestitul mu
zeu vienez de istorie a artei.

vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, menționînd că înalții 
oaspeți au fost întîmpinați de pre
ședintele Rudolf Kirchschlăger cu 
toate onorurile. O relatare despre 
vizita șefului statului român, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
este inserată și în ziarul „NEUE 
KRONEN ZEITUNG", care notează 
că în centrul convorbirilor oficiale 
româno-austriece se situează pro
bleme bilaterale și ale vieții inter
naționale.

Cotidianul „SALZBURGER NA- 
CHRICHTEN" reliefează din toastul 
președintelui României ideea că 
hotărîtor este ca în relațiile dintre 
toate statele să se respecte cu stric
tețe principiile deplinei egalități, 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, ale 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța.

Relatări consacrate vizitei au 
inclus, în tot timpul zilei de marți, 
în jurnalele lor de actualități, pos
turile de radio și televiziune 
austriece. 

proiectele de amenajare in perspec
tivă a diferitelor zone ale acestui 
important centru urbanistic. Vizita 
s-a incheiat printr-un scurt popas la 
Turnul Dunării, izbutită realizare ar
hitecturală a Vienei, care a oferit 
prilejul unei priviri panoramice asu
pra orașului, asupra edificiilor sale.

Sint adunate laolaltă peste 30 000 de 
desene aparținind unor maeștri re- 
numiți din diferite epoci, circa 800 000 
de stampe și un mare număr de de
sene de arhitectură. în fapt, o istorie 
a artelor grafice, evoluția lor din 
secolul al XIV-lea pînă în zilele 
noastre. O colecție de excepție, cu 
piscuri monumentale.

Directorul muzeului, dr. Walter 
Koschatzky, a prezentat, in Sala de 
marmură, citeva din cele mai renu
mite desene și gravuri, purtind sem
nături celebre : Diirer, Rafael, Mi
chelangelo, Rubens, Rembrandt, Fra
gonard, Gustav Klimt.

La încheierea vizitei, tovarășa 
Elena Ceaușescu și-a exprimat satis
facția de a fi cunoscut această renu
mită colecție vieneză și a mulțumit 
gazdelor pentru cordialitatea cu care 
a fost înconjurată.

In semn de apreciere la adresa ac
tivității colectivului de la „Alberti
na", tovarășa Elena Ceaușescu și , 
doamna Herma Kirchschlăger au 
semnat în cartea de onoare a mu
zeului.

La expoziția „Dacii - descoperiri arheologice din România

Ministrul federal pentru știință și 
cercetare a mulțumit în cuvinte pli
ne de afecțiune celor 
stat pentru participarea 
jul expoziției, exprimînd 
convingerea că această 
de amploare legată de 
porului român își aduce 
ție importantă la apropierea dintre 
România și Austria.

doi șefi de 
la vernisa- 
încă o dată 
manifestare 
istoria po- 
o contribu-

In timpul primirii membrilor conducerii organizațiilor cetățenilor austrieci, originari din România



PAGINA 4 SClNTEIA — joi 11 iunie 1981

I
I DIVERS I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

„Prietenii cărții"
„Cine a obținut cele mai bune 

rezultate la învățătură in ultima 
lună 7" „Dar la purtare, cole
gialitate și întrajutorare, cine 
este cel mai bun?". O pădure 
de miini se înalță grăbite să răs
pundă întrebărilor puse de în
vățătoare, pe care toți copiii din 
clasă o respectă Și o prețuiesc 
nespus pentru dragostea cu care 
ii înconjoară, pentru priceperea 
cu care ii îndrumă în abeceda
rul cunoașterii și al omeniei. Iar 
ea, învățătoarea Maria Reszler, 
de la Școala generală din comu
na Odoreu (Satu Mare), fericită 
de a ști că munca și dragostea 
ei pentru copii dau roadele aș
teptate, îi răsplătește in fiecare 
lună pe cei mai merituoși cu 
cite o carte, îndemnîndu-i : „Să 
fiți buni prieteni între voi și toți 
să deveniți prietenii cărții".

Idee de milioane!
Sătenii din Valea Teilor, jude

țul Tulcea, au pus mină de la 
mină pentru a-și realiza, cu for
țe proprii, o rețea de alimentare 
cu apă a localității. Cu alte cu
vinte, să aibă „apă la robinet". 
Zis și făcut, dar de unde apă 7 
Și cum s-o aduci 7

Un consătean de-al lor, gos
podar întreprinzător, pe nume 
Nicolae Carastoian, a avut o 
idee : „Ce-ar fi să aducem iz
vorul din apropierea satului 
de-a berbeleacul 7" „Cum adi
că?" — l-au întrebat oamenii. 
„Adică să-l facem să cadă de 
pe deal direct în conductă, fără 
să mai fie nevoie de altă ener
gie". S-au apucat cu toții de lu
cru. Și toată lucrarea nu a cos
tat un ban. In schimb, ideea a 
fost de milioane.

Trezit din somn
Trecuse de mult de miezul 

nopții și Victor Fodor din Piatra 
Neamț, obosit după o zi de 
muncă, dormea dus. Nici prin... 
vis nu i-ar fi trecut că, la ora 
aceea tîrzie din noapte, oamenii 
legii începuseră o cursă de ur
mărire ca-n filme a autoturis
mului său. Autoturism care dis
păruse din fața blocului unde-l 
parcase, dar de unde i-l luase 
un răufăcător. Acesta, pierzind 
controlul volanului, s-a oprit cu 
mașina intr-un pom de pe mar
ginea drumului.

Dimineața, cind s-a trezit, mai 
înainte de a fi observat dispari
ția mașinii, a fost anunțat de 
oamenii legii să se ducă să și-o 
ridice. După ce fusese și infrac
torul... ridicat.

Nuntă cu bucluc
In satul Aluniș, din județul 

Cluj, a avut loc o nuntă. La 
nuntă, ca la nuntă ; lăutari, 
băutură, veselie. După ce s-au 
„încălzit" cu țuică, nuntașii din 
partea miresei, din localitate, 
n-au mai așteptat să treacă la 
vin, că s-au și luat la ceartă cu 
cei sosiți din Cluj-Napoca, din 
partea mirelui. Cele două „ta
bere" s-au incăierat intr-atit, 
incit, la un moment dat, nimeni 
nu mai știa cine pe cine lovește. 
S-au înregistrat de ambele părți 
multe vinătăi și multe cucuie. 
Dar cel mai trist este faptul că, 
din încăierarea produsă, un ti- 
năr clujean, Sabin Chlra, a în
cetat din viață. Un alt tinăr, 
care s-a dovedit a fi cel mai bă
tăuș dintre toți, Coste David Do
rin, a fost condamnat la închi
soare.
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Măcar 
să-i audă...

Bătrinul Vlad Florea din satul 
Pietrișu, județul Giurgiu, a fost 
internat, in stare gravă, in sec
ția de oftalmologie a spitalului 
din Zimnicea. Medicii au decis: 
intervenție chirurgicală. Bătri
nul a fost operat și, in timp ce 
se afla bandajat la amindoi 
ochii, a început să-și strige pe 
rind, pe nume, pe cei patru co
pii ai săi. Tare mult și-ar fi do
rit să vină măcar unul să-l 
audă, că de văzut nu putea să-l 
vadă. Dar — așa cum ne infor
mează personalul medical de la 
secția de oftalmologie — nici ri
nul din cei patru copii ai săi, 
toți căsătoriți, cu familii, n-a ca
tadicsit să-i facă vreo vizită. Și 
asta, timp de o lună de zile. Și 
cind te gindești că unul dintre 
ei lucrează pe un șantier chiar 
in apropierea spitalului...

Mai aflăm că in prezent bă
trinul se simte bine și iși va re
căpăta vederea. Cu ce ochi vor 
da cei patru copii... ochii cu el?

La un pîrîu
Odată cu venirea căldurii, co

piii sint primii care merg, cum 
se zice, la girlă. A mers la scal
dă și Ionel, un băiețel de 12 
ani, la piriul care străbate satul 
Dumbrăvița, din județul Bistri- 
ța-Năsăud. S-a dus și a intrat in 
apă. Neștiind să inoate, s-a îne
cat.

A venit vara, au venit căldu
rile și, in curind, copiii vor in
tra in vacanța mare, vor merge 
la joacă, la scaldă.

Părinți, educatori, oameni 
buni, vegheați și supravegheați 
copiii, timpul lor liber, joaca lor, 
viața lor !

Imprudență
Ion Tudor, din comuna Rifov, 

județul Prahova, era supărat foc 
din cauză că la instalația elec
trică i se defectau prea des si
guranțele. „Lasă că vă vin eu 
de hac!" — a zis el și s-a apucat 
de treabă. In locul sirmuliței 
obișnuite, el a pus o sirmă mult 
mai groasă. Groasă și periculoa
să : i-a luat casa foc. Morala ; 
cind nu te pricepi, cheamă elec
tricianul I
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I Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

I
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Ajutor concret pentru redresarea

cooperativei agricole

Un număr de șase membri coo
peratori din comuna Terpezița — 
Dolj au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o scrisoare, sesizînd că 
treburile in cooperativă nu merg 
bine, nu se îndeplinește planul la 
producția vegetală, in sectorul zoo
tehnic animalele nu sint bine în
grijite, din care cauză unele se pră
pădesc, iar celelalte nu dau nici pe 
departe o producție corespunză
toare ; toate acestea au făcut ca și 
veniturile membrilor cooperatori să 
nu fie pe măsura posibilităților. 
Redăm un pasaj din scrisoare care 
explică, în bună măsură, cauzele 
acestei situații : „în unitatea noas
tră există toate condițiile pentru ca 
activitatea să se desfășoare bine, 
însă un singur lucru lipsește mem
brilor cooperatori, de unde și nein- 
deplinirea sarcinilor de plan șl anu
me : lipsește o conducere cores
punzătoare, oameni care să-și pună 
la inimă treburile unității, să mili
teze pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei, să manifeste grijă 
averea obștească".

Acestui punct de vedere 
Hat și Comitetul județean 
P.C.R., căruia i s-a încredințat 
scrisoarea spre cercetare. După ce 
relatează că, urmare a unor cauze 
obiective și mai cu seamă subiec
tive, C.A.P. Terpezița, in anul agri
col 1980, nu și-a realizat planul de

față de

»-a ra- 
DolJ «1

în

în învâfămînful politico-ideologic 

organizat de sindicate, U.T.C. și O.D.U.S.

Dezbateri vii, strins legate
de principalele sarcini ale

producție la nici un indicator, 
răspuns se apreciază următoarele : 
din studiul făcut a rezultat că An
drei Vasile, președintele C.A.P., 
este lipsit de competență, nu are 
calități pentru a conduce coopera
tiva agricolă. Fără doar și poate că 

. destituirea din funcție a Iui A. V. și 
sancționarea sa pe linie de partid 
este binevenită, deși pentru o ase
menea importantă funcție, de care 
depinde, intr-o anume măsură, 
soarta unei comune, nu trebuia să 
se aștepte 3 ani.

Răspunsul precizează apoi că 
e-au stabilit și alte măsuri : astfel, 
conducerea unității a fost ajutată 
pentru buna organizare a produc
ției și a muncii, pentru efectuarea 
la timp a tuturor lucrărilor agricole 
de sezon și pentru redresarea si
tuației din zootehnie. Atribuirea și 
folosirea loturilor in folosință se 
va face în conformitate cu preve
derile statutului C.A.P. ; s-a atras 
atenția cadrelor de specialitate in 
legătură cu sarcinile și obligațiile 
pe care le au și care nu pot fi în
deplinite dacă nu se renunță la na- 
vetism. în viitor, C.A.P. Terpezița 
va fi ajutată de cadre cu munci 
de răspundere de la comitetul 
județean de partid, D.G.A.I.A., 
U.J.C.A.P. etc., pentru lichidarea 
fenomenelor negative, realizarea și 
depășirea planului de producție 
1981.

de proiectare și în special celor de 
construcții. împotriva acestei hotă- 
riri au formulat recurs ambele 
părți. Instanța de casare — Tribu
nalul municipiului București — a 
reținut că deficiențele privesc 
structura de rezistență a blocului și 
lucrările de construcții, montaj, in
stalațiile la spațiile comune. Astfel 
că, prin decizia nr. 492, a admis ac
țiunea asociației de locatari și a 
obligat I.C.V.L. ca cel mai tîrziu 
pină la 31 octombrie a.c. să ia toate 
măsurile necesare pentru consoli
darea și reparația completă a blo
cului printr-o unitate socialistă spe
cializată, în așa fel incit să-i asi-

gure rezistenta și stabilitatea pre
văzute de normele in vigoare. în 
caz contrar, I.C.V.L. va trebui să 
plătească asociației suma de 65 883 
lei. De asemenea, întreprinderea 
respectivă a fost obligată să plă
tească asociației suma de 17 694 lei, 
sumă ce reprezintă contravaloarea 
remedierilor necesare la subsolul 
clădirii, executate de asociație, pre
cum și cite 381,20 lei fiecărui pro
prietar de apartament, reprezentînd 
contravaloarea unor lucrări neexe
cutate și care nu se mai pot exe
cuta în stadiul actual al construc
ției. Asta-i legea — și unde-i lege, 
nu-i tocmeală.

„Perseverență"

adevărului...

pe

nu-i tocmeală!

Intre 120 oameni ai muncii din 
Capitală și întreprinderea pentru 
construirea și vinzarea locuințelor 
(I.C.V.L.) — București a intervenit 
un contract. Primii se obligau să 
achite o anumită sumă de bani, iar 
întreprinderea respectivă se obliga 
să le pună in schimb la dispoziție 
cite un apartament de calitate co
respunzătoare. Toți cei 120 de con- 
tractanți s-au mutat In blocul nr. 48 
din Șoseaua Pantelimon nr. 249 în 
apartamentele primite conform con
tractului. După un timp au consta
tat însă că din punct de vedere ca-

litativ blocul nu corespunde preve
derilor din contract. în consecință, 
au acționat in judecată I.C.V.L. 
Dar, arătau ei intr-o scrisoare adre
sată conducerii partidului nostru, 
procesul durează de aproape 3 ani 
și încă nu s-au luat măsuri.

Ministerul Justiției, căruia i s-a 
încredințat scrisoarea spre anali
zare, precizează că Judecătoria fos
tului sector 3 a admis acțiunea și a 
obligat I.C.V.L. ca in termen de 
6 luni să execute lucrările de con
solidare și reparații, intrucit ava
riile apărute se datorează viciilor

De la balastiera Berchișești, Su
ceava, se trimit scrisori peste scri
sori diferitelor foruri județene și 
centrale, în care se afirmă că Gh. 
Țăranu, fost șef al acestei unități, 
ar fi comis unele acte de necinste 
și abuzuri la încadrarea oamenilor 
și în activitatea de producție. 
Printre autori se numără și mem
brii familiei I. S. în răspunsul Co
mitetului județean Suceava al 
P.C.R., căruia i s-a încredințat, 
pentru soluționare, o scrisoare 
asemănătoare adresată conducerii 
partidului nostru, se precizează că 
toate sesizările au fost cercetate, 
iar soluțiile de rezolvare — discu
tate de fiecare dată cu autorii lor. 
Din dorința insă ca dreptatea să 
fie numai de partea lor, contrar 
realității, aceștia continuă să repete 
sesizările la organele de partid și 
de stat.

Pentru 
ridicate, . 
dispus organelor de 
Inspectoratul de miliție și Procu
ratura județeană — să cerceteze 
cazul, în care scop s-a întocmit 
dosar de cercetare penală. Prin 
rezoluția nr. 55/B din 6 martie 1981, 
Procuratura județeană a dispus 
scoaterea de sub urmărire penală 
a lui Gh. Țăranu, întrucit nu s-a 
stabilit că acesta a săvirșit infrac
țiunile reclamate. Dar autorii au 
contestat rezoluția dată și au for
mulat noi reclamații la conducerea 
procuraturii județene. în urma 
analizei acestora, precum și a pro
belor aflate la dosar, s-a dispus

elucidarea problemelor 
încă din anul trecut s-a 

anchetă —

respingerea noilor reclamații ca 
fiind neintemeiate, hotărire adusă 
și in scris la cunoștința autorilor, 

în răspuns se mai face o preci
zare care explică într-un fel si
tuația. Așa cum a reieșit și din cer
cetările făcute de organele de stat, 
între fostul șef al balastierei și fa
milia I. S. au existat și există re
lații de dușmănie, care se răsfrîn- 
geau și asupra producției, motiv 
pentru care 'S-a luat măsura de 
mutare a lui Gh. Țăranu la balas
tiera Talpa, județul Botoșani. Se 
mai precizează că, cu ocazia audie
rii autorilor scrisorii la comitetul 
județean de partid, li s-a explicat 
că nu au dreptate in susținerile 
lor ; totodată, Ii s-au arătat unele 
consecințe ale maniei lor reclama- 
giste : verificarea acestor reclama- 
ții, prin numărul mare de audien
țe, scrisori și anchete, a făcut ca 
numai în trimestrul I a. c, să lip
sească din producție 33 oameni, 
timpul pierdut însumînd peste 2 600 
de ore. Față de situația arătată, se 
afirmă în încheierea răspunsului, 
propunem clasarea acestor scrisorL 
Clasare firească, necesară. în ace
lași timp, nu trebuie uitat faptul 
că din cauza unor ambiții fără jus
tificare, numeroși oameni au pier
dut mii de ore, care puteau fi alt
fel folosite. Pentru că nimănui nu-1 
este dat timpul ca să fie irosit 
de capriciile, ambițiile nejustificate 
ale cuiva.

Neculal ROSCA

dezvoltării economico-sociale
din cadrul învățămîntului politic 
U.T.C. din atelierul mecanic al în
treprinderii „Textila", propagandistul 
nu a fost în măsură să lămurească 
sensul și avantajele introducerii noi
lor indicatori economici, nu este de 
mirare că discuțiile au lîncezit.

Neîndoielnic, predominanța „înce
pătorilor" in cadrul invățămintului in 
organizațiile de masă impune un 
sprijin mai mare din partea propa
gandiștilor, ceea ce nu poate justifica 
insă nicidecum promovarea „mono
logului" acestora, practică întilnită 
la organizația U.T.C. de la I.M.M.U.M. 
Baia Mare și la grupa sindicală de 
la Laminorul de benzi la cald, în
treprinderea de prelucrare a alumi
niului Slatina. Rolul formativ al 
studiului ideologic poate fi îndeplinit 
numai in condițiile in care, stimu- 
lind cu tact și răbdare pe cursanți 
să-și spună părerea, să ceară lămu
riri, se reușește înlocuirea sistemului 
searbăd, monoton al întrebărilor și 
răspunsurilor școlărești prin discuții 
care, treptat, ajung dezbateri efec
tive, schimb de opinii.

Semnificativ a fost în acest 
modul in care la

Olt și Maramureș

se limita la îmbo-

Foto : S. CristianAspect din „Expo-elevi 81 din sectorul I al Capitalei

Bucureștii 
văzuți de copii"

Ieri, la Muzeul de istorie a mu
nicipiului București s-a încheiat ac
țiunea cultural-educativă „Pionierii 
Capitalei, părtași Ia ctitoria lui 
Bucur". în cursul anului școlar 
1980—81 circa zece mii de copii au 
luat parte la manifestările educati
ve desfășurate sub acest generic, 
puse sub semnul sărbătoririi a 60 de 
ani de la făurirea Partidului Comu
nist Roman — vizite la muzeu, la 
locuri și monumente istorice, la 
noile ctitorii ale timpului nostru 
socialist. Finalul acțiunii a fost 
marcat printr-un concurs „Cine știe 
ciștigă" și prin deschiderea unei 
expoziții de desene, cuprinzind circa 
120 de creații ale elevilor partici- 
panți, intitulată „Bucureștii văzuti 
de copii". (Silviu Achim).

Sfera de cuprindere a studiului 
politico-ideologic a cunoscut in ulti
mii ani o largă extensiune; în afara 
cursanților din invățămintul de 
partid, peste șase milioane și jumă
tate de oameni ai muncii (de la 
muncitori, țărani, meseriași, func
ționari la gospodine și pensionari) 
sint participant! la diferite forme de 
studiu organizate de sindicate, 
U.T.C., U.A.S.C,R., organizațiile de
mocrației și unității socialiste. Am 
considerat perioada dezbaterilor re
capitulative deosebit de prielnică 
pentru un sondaj privitor la desfă
șurarea formelor de studiu mențio
nate in județele Olt și Maramureș.

Atrage atenția, în primul rind, 
situarea în centrul dezbaterilor a 
problematicii de importanță majoră 
abordată în documentele plenarelor 
C.C. al P.C.R. — din octombrie și 
decembrie 1980, martie 1981, ca și in 
cuvintările rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la a 60-a ani
versare a partidului și la un șir de 
importante forumuri naționale ale 
democrației noastre socialiste.

Cit despre observațiile .noastre 
privind desfășurarea efectivă a studiu
lui, le vom grupa ________________
»ub același numi-
S'.Er£ însemnări din județele 
ță, rolul, funcția 
esențială a stu
diului politico- 
ideologic, și anu
me aceea de a nu
gățirea cunoștințelor, ci de a înlesni 
formarea unor convingeri comuniste 
ferme, desprinderea unor concluzii 
practice privind activitatea fiecărui 
cursant pe plan social, politic, edu
cativ.

Principala condiție în acest sens o 
constituie legătura strinsă a studiu
lui cu problematica și sarcinile spe
cifice cu care este confruntat fiecare 
grup de cursanți. Tocmai o astfel de 
orientare a discuțiilor referitoare 
la promovarea principiilor noului 
mecanism economic a stîrnit interesul 
viu al cursanților în numeroase 
forme de studiu. Merită relevat fap
tul că în grupa sindicală de la secția 
mecanoenergetic a întreprinderii de 
produse cărbunoase Slatina, odată 
cu analizarea factorilor de care de
pinde creșterea eficienței economice 
a Întreprinderii, s-a insistat asupra 
sarcinilor care revin colectivului 
secției in realizarea producției nete 
și producției fizice prin, asigurarea 
bunei funcționări a utilajelor. în 
același coptexț, al dezbaterii modali
tăților de înfăptuire a cerințelor 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii financiare, am asistat la 
grupa sindicală și O.D.U.S. de la secția 
preparație a întreprinderii „Textila" 
Slatina la o dezbatere vie, intere
santă asupra modalităților de creș
tere a rentabilității prin diminuarea 
costurilor de producție, economisirea 
materiilor prime și materialelor, ac- 
centuîndu-se însemnătatea desfășu
rării unei acțiuni sistematice de recu
perare și reciclare a deșeurilor de 
bumbac.

Evident, întrucit multi dintre 
cursanți! în formele de invățămînt 
ale organizațiilor de masă se află 
abia în faza asimilării elementelor 
..abecedarului" politico-ideologic, este 
foarte important să li se înlesnească 
înțelegerea temeinică a unor noțiuni 
teoretice fundamentale, „la zi“. Dem
nă de semnalat apare în acest sens 
priceperea dovedită de propagandiști, 
de la întreprinderea de aluminiu 
Slatina de a explica argumentat, 
accesibil, conținutul unor noțiuni ca: 
producția netă, producția fizică, noul 
mecanism economic, noua calitate in 
viața economico-socială, autocondu- 
cerea și autogestiunea. Atunci cind, 
așa cum s-a întimplat la dezbaterea

București; „ExpO-ClCVi ’81“

Un rodnic bilanț al integrării 
cu producția

riguros organizate, a 
hărniciei și disciplinei 
in muncă a elevilor, 
ilustrată prin exem
plul Liceului de me
canică fină : 1975 —
0,38 mii lei, 1981 —
1,55 mii lei. Ca și 
preocuparea pentru 
utilizarea gospodă
rească a unor mate
riale recuperabile ; 
metal — din care elevii 
liceului amintit au 
realizat, de exemplu, 
truse de chei și șuru
belnițe pentru auto, 
țesături și fibre — din 
care elevii Liceului de 
filologie-istorie nr. 1, 
sau ai Școlii generale 
nr. 39 au realizat con
fecții pentru copii, 
jucării, nasturi etc.

Și aici, ca și la 
„EXPO-ELEVI" DIN 
SECTORUL 1 (deschi
să in localul Liceului 
de matematică-fizieă 
nr, 1), se 
orientarea 
spre abordarea 
tehnologii noi, 
utilizarea unor 
surse de energie. Cele 
mai multe dintre aces
te preocupări 
ilustrate prin 
rile practice 
examenul de 
laureat. Astfel, 
peți absolvenți 
ceului industrial „Spi- 
ru Haret" (sectorul 
2) au elaborat gene
ratoare electrice ac
ționate hidraulic și 
eolian, cei din Secto
rul 1, de la licee in
dustriale de profil — 
macheta unui auto
motor pe pernă mag
netică (autor Oancea 
Petru), a unei case 
solare (autor Matei 
Claudiu) ete.

în „Expo-elevi ’81“ 
numeroase piese ilus
trează eît de rodnică 
este — sub aspect

invățămintului

Cu ce contribuiți la buna aprovizionare a piefei ?

- sens 
grupa sindicală de 
la întreprinderea 
de prelucrare a 
aluminiului Slati
na, Laminorul de 
benzi la rece, pro
pagandistul Con
stantin Gagiu, 
președintele sin

dicatului, a izbutit ca, imbinind o 
scurtă introducere in temă referitoa
re la problematica adincirii democra
ției socialiste cu solicitarea părerii 
cursanților privind abordarea temei 
prin prisma atribuțiilor ce revin in 
acest sens sindicatelor, să determine 
o largă participare la discuții.

Din păcate insă, asemenea dezba
teri izbutite „coexistă" încă cu des
tule manifestări de formalism. Iată, 
de pildă, cum s-a „dezbătut" la 
întreprinderea textilă „Maramureș" 
din Baia Mare (grupa sindicală și 
O.D.U.S. din secția tehnico-adminis- 
trativă) tema referitoare la însemnă
tatea educației materialist-științifice. 
Pe rind, cînd propagandista, cind 
cursanții luau în mină caietul sau 
broșura și citeau conștiincios teze, 
generalități, fraze savante, incit aveai 
impresia că asiști la o „oră de 
citire". în fapt, după mai puțin de 
28 de minute s-a considerat că „s-a 
dezbătut totul", deși nici una măcar 
din ideile principale aie temei nu a 
fost efectiv' discutată, după cum nu 
s-a pomenit. . măcar in treacăt șe 
efecte nocivă au concepțiile mistica 
asupra comportării oamenilor.

Modul de desfășurare a invățămîn- 
tului politic intr-un șir de unități 
economice și sociale din Slatina, cit 
și din Baia Mare reliefează impe
rativul unei mai eficiente Îndrumări 
a propagandiștilor atît pe plan te
matic, cit și metodic, astfel incit să 
fie înlăturate manifestările de for
malism, . rutină, ca și tendințele- 
didacticiste cu efecte negative asupra' 
forței de influențare a studiului.

în județul Olt, tovarășa Maria 
Ghițulică, secretar al comitetului 
județean de partid, și Gh. Zamfira, 
directorul cabinetului județean pen
tru activitatea ideologică și politico- 
educativă, s-au. referit in acest sens 
la un ansamblu de măsuri privind : 
instruirea diferențiată a propagan
diștilor in marile unități economice ; 
controlarea sistematică a modului in 
care secretarul adjunct cu propa
ganda din fiecare comitet de partid 
îndrumă nemijlocit invățămintul 
politic de masă ; întocmirea unui 
program de expuneri ale lectorilor 
comitetului județean în cadrul stu
diului ideologic in organizațiile de 
masă. Preocupări similare am consta
tat și la Comitetul județean de partid 
Maramureș.
_ Formarea conștiinței socialiste a 

oameni constituie o 
esențială a operei de 
noii orinduiri sociale, 
ritmul progreselor in 
de mare complexitate

Elevii bucureșteni și 
profesorii lor fac, in 
aceste zile premergă
toare Încheierii anu
lui de studiu, un eloc
vent bilanț al activi
tății tehnico-produc- 
tive realizate in ate- 
lierele-școală. în ex
poziții selective, des
chise in prezent in 
sectoarele Capitalei — 
ca și in majoritatea 
județelor țării — 
prezentată o gamă 
gă de aparate și 
stalații, utilaje 
piese, machete și 
dii, materiale 
tice și ' 
turi și 
— rod 
ereator 
entuziastă din orele de 
pregătire practică ale 
elevilor din toate ti
purile de școli — de 
la licee pînă la... 
dinițe.

„EXPO-ELEVI" 
SECTORUL 2 al 
pitalei (deschisă 
iocalul Liceului 
fllologie-istorie nr. 1) 

a 
de- 
in- 
re-

este 
lat
in

ei 
stu- 

didac- 
jucării, țesă- 
confecții etc. 
al efortului 

și de muncă

gră-

DIN
Ca- 

în 
de

se află acum la 
10-a ediție, 
monstrînd 
termediul 
marcabile 
școlare — 
loarea globală a aces
teia se ridică ia 49 
milioane lei — cit de 
viabilă și eficientă 
este orientarea dată 
de partid învățămin- 
tului de integrare cu 
munea, cu producția 
de bunuri materiale și 
cu cercetarea științi
fică.

Ce noutăți prezintă 
această expoziție ju
biliară 7

Mai intîi una de 
ordin economic ; creș
terea indicelui „va
loarea producției mar
fă pe elev" — expre
sie a unej activități

prin 
unei 

producții 
In 1981, va-

remarcă 
elevilor 

unor 
spre 
noi

sint 
lucră- 
pentru 
baca- 

proas- 
ai Li’

economic, dar și edu
cativ — colaborarea 
școaiă-întreprindere în 
domeniul 
practice a 
muncitori
Astfel, Liceul de ma- 
tematică-fizică 
Caragiale" < 
1), care 
anual o producție glo
bală de 10 milioane 
lei, prezintă citeva 
dintre realizările in
dustriale : „Tablou de 
comandă pentru la
minor bumbac" și „Ta
blou de comandă pen
tru filtru bumbac" 
— beneficiari interni : 
întreprinderea „Uni
rea" din Cluj-Napoca; 
externi : Întreprinderi 
de profil din... Me
xic. Un produs apre
ciat de beneficiari din 
București, Brașov, 
Cluj-Napoca, Timi
șoara expune și Li
ceul industrial nr. 12 
din același sector : 
aparatul „Plafar con
sult" (care indică au
tomat, pentru diferite 
afecțiuni, plantele me
dicinale 
unde 
de la 
gimul 
vat).

O asenlenea activi
tate productivă este, 
în ultimă ' ‘ ”
prototipul a 
înseamnă, și 
să însemne, 
fiecărei 
grarea 
cu producția, 
parea activă a 
lor, sub 
profesorilor lor, 
din anii uceniciei pro
fesionale, la efortul 
creator de muncă al 
Întregului nostru po
por.

pregătirii 
viitorilor 
calificați.

„I. L.
(Sectorul 

realizează

utile, locul 
pot fi găsite și, 
caz la caz, re- 
alimentar adec-

instanță, 
eeea ce 
ar trebui 
la scara 

școli, inte- 
învățămîntului 

partici- 
elevi- 

îndrumarea 
încă

Florica
D1NULESCU

COOPERAȚIA DE CONSUM
IN IPOSTAZA DE PRODUCĂTOR ZOOTEHNIC

Se împlinește un an de Ia Consfătuirea cu activul și cadrele de bază 
din cooperație și consiliile populare. Una din concluziile consfătuirii a fost 
posibilitatea și necesitatea ca unitățile cooperației de consum — și, prin 
extensie, ale intregii rețele comerciale — să dezvolte cit mai mult cres
cătoriile proprii de animaie. Legea autoaprovizionării, adoptată ulterior, 
a făcut și mai actuală această cerință.

Ce rezultate se pot constata după trecerea unul an ?
Cu această întrebare am efectuat un raid in județul Teleorman.

milioane de 
componentă 
edificare a 
Amploarea și 
acest proces 
sint direct proporționale cu’dăruirea, 
pasiunea, tenacitatea, priceperea 
corpului de propagandiști, cărora li 
s-a încredințat, ca o sarcină de mare 
responsabilitate socială, conducerea 

. cursurilor _ invățămintului politic in 
Este una din- 
și mai rodnice 
etapă de dez-

Ne-au fost oferite citeva date edi
ficatoare privind efectivele de ani
male care vor rula, in 1981, prin cres
cătoriile cooperației și ale comerțului 
de stat teleormănene : 20 000 păsări, 
7 000 porci, 3 000 de oi. Sint cifre care 
— in funcție de mărimea județului, 
de numărul unităților comerciale — 
situează Teleormanul printre cele 
mai mari producătoare de carne din 
crescătorii organizate pe lingă restau
rante, cantine, cooperative de con
sum. L-am întrebat pe tovarășul 
Nicolae Bălan, președintele uniunii 
județene a cooperativelor de consum, 
cum ar putea fi rezumată experiența 
dobindită in acest domeniu și ne-a 
răspuns :

— Nu mă voi referi decit la creș
terea porcilor — problemă mai greu 
de realizat, dar și cu o mai mare 
eficiență economică. Trei lucruri tre
buie avute în vedere atunci cind or
ganizezi o crescătorie : 1) baza ali
mentară pentru animale ; 2) construc
ția adăposturilor ; 3) personalul care 
să îngrijească animalele. Citeva pre
cizări despre fiecare in parte :

Hrana : Nu cumpărăm nimic de la 
stat, de pe piața liberă. Toate ani
malele pe care le avem le hrănim 
aproape exclusiv cu resturi mena
jere, cu uruială rezultată din porum
bul achiziționat de la cooperatori. O 
mare parte din hrană o procurăm 
insă și de la I.L.F. Se mai găsesc 
acolo cartofi degradați, foi de varză 
veștede, legume stricate, care, cu ani 
in urmă, se aruncau la lada cu gunoi.

Adăposturile : Avem 62 de crescă
torii. Fiecare crescătorie e făcută din 
materiale rezultate de la demolări 
sau din chirpici. într-un cuvint, nu 
am investit nici un leu pentru adă
posturi. Chiar construcția acestora a 
fost realizată pe plan local, cu me
seriașii noștri.

îngrijirea : Pentru că fiecare cres
cătorie e relativ mică, am luat Îm
preună cu președinții cooperativelor 
sătești măsura ca lucrătorii comer
ciali din comună, după un grafic 
bine întocmit, să facă de serviciu la 
crescătorie. Practic, cind le vine rîn-

Din experiența 
Județului Teleorman

dul se ocupă de adăpatul și hrana 
animalelor.

Și iată acum principalul rezultat 
economic : prețul de cost al cărnii de 
porc produse in crescătoriile coope
rativelor de consum din județul Te
leorman a scăzut pînă la... 8 lei kilo
gramul !

Desigur, n-am putut trece pe la 
toate cele 62 de crescătorii ale coope
rației, dar cele in care am fost sint 
atît de economicos și de bine orga
nizate încît iți produc impresia că 
nu de lucrători din comerț sint în
treținute, ci de specialiști cu renume 
in creșterea animalelor. Am discutat 
pe îndelete cu tovarășa Ilinca Cris- 
tea, președinta cooperativei de con
sum din comuna Mavrodin. Curtea 
sediului cooperativei, mare și bine 
gospodărită, iți dă senzația că te afli 
in ograda unui om foarte bine înstă
rit : într-o margine se află minicres- 
cătoria de porci, în alta, o crescăto
rie de iepuri de casă, iar deasupra 
clădirii principale — o hulubărie în
țesată cu porumbei. „Totul, ne spu
nea tovarășa Ilinca, nu ne costă 
aproape nimic. Sinceră să fiu, abia 
acum, cînd am ajuns la aceste rezul
tate, înțeleg mai bine valoarea indi
cațiilor date de secretarul general al

partidului. Era intr-adevăr nefiresc 
ca noi, oameni ai pămîntului, să 
cumpărăm carne de la... Alexandria".

Așa se petrec lucrurile în coopera
ție. Dar în unitățile comerțului de 
stat ? Am pornit, o zi mai tirziu, îm
preună cu tovarășul Gh. Glăvan, di
rectorul direcției comerciale jude
țene, la Roșiori de Vede. Acolo exis
tă, de asemenea, o crescătorie de 
animale — poate cea mai bine orga
nizată din țară. Directorul ne-a făcut 
un calcul sugestiv: „7 000 de animale, 
cite avem in județ, crescute in sis
tem gospodăresc, inmulțit cu 100 kg, 
greutatea medie de sacrificare, în
seamnă 700 000 kg carne. Putem însă 
duce calculul și mai departe : 
700 000X40 de județe — producție po
sibilă — 28 000 000 kg de carne. Este 
echivalentul producției a 3 crescă
torii mari de stat, in care lucrează 
sute de muncitori, ingineri, veteri
nari, funcționari ș.a.m.d.".

Comerțul de stat nu se ocupă cu 
achizițiile. Iată, în schimb, cum a re
zolvat, în parte, problema hranei ne
cesare animalelor. Există in tot ju
dețul 2 700 de lucrători comerciali. 
Anul trecut, încă din primăvară, o 
mare parte din acești oameni au luat 
de la cooperativele agricole din ju
rul orașelor, cooperative care duc 
lipsă de brațe de muncă, loturi de 
porumb in acord global. Le-a revenit 
la hectar 3—4 sute de kilograme, în 
afara altor venituri. Pare puțin, dar 
dacă înmulțești această cifră cu 
100 hectare — 30—40 de vagoane, în 
plus, resturile de alimente, atît de Ia 
restaurante, cit și de la cantine, sint 
colectate zilnic și folosite în crescă
torii.

In ce privește adăposturile, au fost 
Închiriate de la C.A.P.-uri șl 
I.A.Ș.-uri. E vorba de vechile graj
duri de cai, pe care nu le mai folo
sea nimeni.

Socotim că experiența din Teleor
man vorbește de la sine și poate 
constitui un exemplu pentru alte coo
perative și unități comerciale de 
stat. ’

organizațiile de masă, 
tre cele mai necesare 
„investiții" in actuala 
voltare a țării.

Tudor 
Emilian ROUĂ 
Gheorqhe SUSA

OLARU

Gh. GRAURE

în toate unitățile 
comerțului de stat: 
. Televizoare 

cu circuite integrate"
Televizoarele cu circuite integra

te oferă posibilitatea vizionării ce
lor mai diverse emisiuni : filme, 
concerte, piese de teatru, spectacole 
de operă, transmisiuni sportive, 
cursuri de limbi străine, emisiuni 
in limbile naționalităților conlocui
toare. Magazinele și raioanele spe
cializate ale comerțului de stat 
oferă televizoare cu circuite inte
grate fabricate de întreprinderea 
„Electronica“-București.

Iată citeva avantaje oferite în ex
ploatare de noile tipuri de televi
zoare : durată de folosire îndelun
gată datorită faptului că sint com
plet tranzistorizate ; reducerea con
sumului de energie electrică cu 
circa 33 la sută, prin îmbunătățiri 
constructive și funcționale ; datorită 
Incorporării unui stabilizator în a- 
parat se asigură funcționarea nor
mală, chiar și la variații mai mari 
ale tensiunii pe rețea ; simplifica
rea operațiunilor de depanare prin 
folosirea in construcția televizoare
lor a modulelor funcționale, modu
le care se pot schimba cu operati
vitate.

Garanția pentru buna funcționare 
a televizoarelor cu circuite integra
te este de 12 luni. în toate maga
zinele specializate ale comerțului 
de stat televizoarele cu circuite in
tegrate se pot cumpăra și cu plata 
in maximum 24 rate lunare, cu un 
acont de 15 Ia sută din prețui de 
vînzare al aparatului.
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Excelenței Sale
Domnului NEELAM SANJIVA REDDY

Președintele Republicii India
NEW DELHI

Din partea poporului român și a mea personal, vă exprim dumneavoastră, 
poporului indian și familiilor îndoliate profunda noastră compasiune pentru 
tragicele pierderi de vieți omenești provocate de catastrofa feroviară de 
lingă Patna.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

-COTIDIAN—
Relatâri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii1*
• COMATI-1 este denumirea 

unei instalații de comanda auto
mată realizată de Institutul de cer
cetări și proiectări tehnologice in 
transporturi București, in colaborare 
cu specialiști de la Institutul cen
tral de informatică și Institutul de 
fizică și inginerie nucleară. Pres
tigioasă realizare tehnică, instala- 
:a contribuie ia automatizarea

operațiilor din triajele feroviare.
• Un nou tip de tablou elec

tric pentru rnașini-imelte se ca
racterizează prin randament spo
rit în funcționare, fiabilitate mărită 
și un cost mai redus de producție. 
El a fost realizat de specialiștii 
Întreprinderii de panouri și ta
blouri electrice din orașul Ale
xandria.

• La ștrandul din zona lacurilor 
exterioare din orașul-stațiune Ocna 
Sibiului funcționează cu bune 
rezultate o instalație solară pentru 
încălzirea apei de la dușuri. Cele 
12 panouri solare asigură un debit 
de 700 litri apă caldă pe oră.
• Din inițiativa organizațiilor 

democrației și unității socialiste 
din Curtea de Argeș, pe lingă 
blocurile din oraș s-au amplasat 
tomberoane speciale pentru colec
tat sticle și borcane ciobite, hirtie 
și fier vechi. Tot atitea materiale 
refolosibile, care iau drumul între
prinderilor prelucrătoare pentru a 
le transforma în noi bunuri de 
valoare.

• „Trecînd deunăzi prin Roșiori 
de Vede - ne scrie cititorul nostru 
Dumitru Balaban - am intrat și în 
marele magazin „Fortuna" de le
gume și fructe din centrul orașu
lui. Dar în loc de legume și 
fructe, în magazin se vindeau 
acum, în plină vară, biscuiți și 
pufuleți la... frigider". Căldură 
mare I
• întrucît la debitarea tablei și-

licioase, necesară la fabricarea 
de radioreceptoare, rămîneau mari 
cantități de capete și fîșii, un
colectiv de specialiști de la între
prinderea „Tehnoton" din lași a
conceput un nou procedeu de
secționare a acesteia. In acest fel,
o importantă cantitate de tablă 
Șițicioasă, adusă din import cu 
mari cheltuieli, se reintroduce in 
circuitul productiv.

• Brigada elevilor din orașul 
Boldești-Scăieni, care a lucrat pe 
unul din șantierele Combinatului 
minier ,,Oltenia", s-a întors acasă. 
Dar nu cu mina goală. A adus 
cu ea dovada hărniciei : fanionul

de brigadă fruntașă situată pe 
primul loc în întrecere. Felicitări I
• In marele și frumosul cartier 

din sudul municipiului Focșani nu 
există încă unele unități presta
toare de servicii intens solicitate, 
cum ar fi un centru de primire a 
obiectelor de îmbrăcăminte pentru 
spălătorii sau unul de colectare a 
borcanelor și sticlelor goale. In 
schimb, s-au înmulțit... gogoșeriile.

• Soții Eugenia și Dan Benea, 
macaragii pe șantierul unei hidro
centrale de pe rîul Șiret, județul 
Bacău, au stabilit un record in 
materie : lucrînd în schimburi pre
lungite, ei au reușit să monteze 
prima dragă de pe Șiret intr-un 
timp de două ori mai scurt decît 
cel planificat. Macaragii cu ade
vărat la... înălțime I

• Prin punerea la punct a 
unui sistem operativ de transport, 
peștele marin prins de lucrătorii de 
la unitatea piscicolă Jurilovca, ju
dețul Tulcea, nu se mai transformă 
în făină. Primele cantități de pește 
au și fost livrate în diferite zone 
ale țării.

• Din Botoșani ni se semnalează 
că o florăreasă de ocazie oferea 
spre vinzare laleaua pestriță și 
papucul doamnei, smulse din pă
durea Coșula și din alte părți, 
ambele ocrotite de lege. Dacă-i 
lege, apoi să se aplice cu toată 
fermitatea împotriva celor care 
atentează la monumentele naturii.

• Colectivul Combinatului de 
prelucrare a lemnului din Brașov 
a executat peste 70 de noi tipuri 
de garnituri și piese de mobilă 
moderne, multifuncționale. Ele au 
fost expediate spre contractare 
pentru a fi introduse în producția 
anului viitor.

• După ce petroliștii de la 
schela Moșoaia, județul Argeș, 
și-au amenajat, cu forțe proprii, o 
seră de legume și zarzavaturi, au 
dat-o în grijă personalului de la 
cantina-restaurant. Roadele iniția
tivei lor gospodărești : meniuri 
mai multe la cantină, mai consis
tente și mai ieftine.

• Pot fi preluați dintr-o stație 
de tramvai 600 de călători ? l.J.T.L. 
Galați răspunde afirmativ. Cum ? 
Prin realizarea de trenuri de trei 
tramvaie (un vagon motor și două 
remo.rci), garnituri care - puse în 
cursă mai ales in orele de vîrf - 
reușesc să facă față aglomerației, 
concomitent cu economisirea ■ de 
forță de muncă și energie elec
trică.

Cronica zilei
Miercuri dimineața au avut loc 

convorbiri intre tovarășul Virgil 
Trofin, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, și Serbulent Bingol, mi
nistrul energiei și resurselor natura
le din Turcia. S-a procedat la o tre
cere in revistă a stadiului actual al 
cooperării bilaterale in industriile 
petrolieră, minieră și energetică și 
au fost examinate noi posibilități de 
lărgire și diversificare a conlucrării 
in aceste domenii.

Au luat parte Ion Popescu, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologiei, și Nahit Ozgiir, ambasado
rul Turciei la București.

Ministrul turc a vizitat miercuri 
întreprinderea de utilaj petrolier „1 
Mai" Ploiești, Institutul de cercetări 
și proiectări pentru petrol și gaze 
Cimpina, precum și o sondă în foraj 
de mare adincime de la Băicoi.★

Tn zilele de 9 și 10 iunie, la Ora
dea a avut loc o întilnire de lucru 
a președinților părților in grupa 
mixtă româno-ungară pentru comerț 
interior. Delegația română a fost 
Condusă de tovarășul Dumitru Pe
trescu, prim-adjunct al ministrului 
comerțului interior, iar delegația 
ungară de tovarășul Karoly Molnar, 
adjunct al ministrului comerțului in
terior al R. P. Ungare. S-a analizat 
stadiul contractărilor in cadrul schim
bului de bunuri de larg consum pe 
anul 1981 și s-au stabilit măsuri pen
tru realizarea integrală a prevederi
lor cuprinse în protocoalele dintre 
cele două țări vecine și prietene.★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Filipine, miercuri după-amiază 
a avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
Român pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea și Asociația de prietenie 
româno-fillpfneză. In cadrul manifes
tării, Virgil Tatomir, redactor la Te
leviziunea Română, a prezentat im- 
?resii de călătorie din această țară, 
n continuare, â fost vizionat un 

program de filme documentare fi- 
lipineze.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și ai Asociației de priete
nie româno-fijipineze, reprezentanți 
ai: Ministerului Afacerilor Externe, 
un numeros public.

AU fost de față Mario Belisario, 
ambasadorul Republicii Filipine la 
București, membri ai ambasadei.★

Cu prilejul celei de-a 13-a ediții a 
Tirgului internațional de chimie 
„INCHEBA", ce se va desfășura la 
Bratislava, in perioada 20—26 iunie, 
la Agenția economică a R. S. Ceho- 
Slov»:e din București a avut loc 
miercuri o conferință de presă.

S-a relevat că la această ediție a 
tirgului vor prezenta produsele lor 
peste 500 de firme din 24 de state, 
printre care și din România. Țara 
noastră, aflată la cea de-a 11-a parti
cipare, va fi reprezentată la „IN- 
CHEBA" de principalii noștri expor
tatori de profil „Chimimportexport" 
și „Danubiana". ★

Miercuri a avut loc in Capitală o 
ședință comemorativă consacrată îm
plinirii a 100 de ani de la nașterea 
pictorului Iosif Iser (1881—1958), or
ganizată de secția de științe filolor 
gice a Academiei Republicii Socialis
te România, in colaborare cu secția 
de teoria și istoria artei și literaturii 
a Academiei de științe sociale și po
litice și Uniunea artiștilor plastici.

Personalitatea artistului a fost evo
cată de acad. Ion Jalea și criticul de 
artă Radu Ionescu.★

în suita manifestărilor cuprinse în 
Cadrul „Zilelor culturii ferrăreze — 
Italia" organizate sub egida Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste și 
a primăriei orașului Ferrara, miercuri 
seara, la Biblioteca italiană din 
București scriitorul Giorgio Bassani 
și-a expus punctul de vedere în le
gătură cu ecranizarea de către Vitto
rio de Sica a celebrului roman 
„Grădinile Finzi — Contini" tradus șl 
in limba română in anul 1972.

(Agerpres)

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Ilie Verdeț, a primit, succesiv, în 
cursul zilei de miercuri, în vizită 
protocolară de prezentare, pe amba
sadorii Republicii Populare Revolu

ționare Guineea — Mamourou Tourâ, 
și Republicii India — Kanwar Ga- 
jendra Singh.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Recepție cu prilejul Zilei naționale a Portugaliei
Cu ocazia Zilei naționale a Portu

galiei, ambasadorul acestei țări la 
București, Sergib Sacadura Cabrai, a 
oferit, miercuri, o recepție.

Au participat Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, Suzana Gâ- 
dea, președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Virgil Teodo- 
rescu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Petre Gigea, ministrul 
finanțelor, Maxim Berghianu, minis
trul muncii, Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa

cerilor Externe, reprezentanți al 
altor ministere și instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

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

Cu același prilej ambasadorul Re
publicii Portugheze la București, 
Sergio Sacadura Cabrai, a rostit o 
cuvintare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

(Agerpres)

VIZITA MEMBRILOR ECHIPAJULUI 
COSMIC ROMÂNO-SOVIETIC

Miercuri, cosmonauții români și 
sovietic, împreună cu delegația 
Uniunii Sovietice au sosit la Constan
ța. Pe aeroportul Mihail Kogălnicea- 
nu oaspeții au fost salutați de 
Gheorghe Ionescu, vicepreședinte al 
consiliului popular județean, de nu
meroși oameni ai muncii. Au fost 
prezenți M. S. Desiatov, consulul ge
neral al U.R.S.S. la Constanța, și 
membri ai consulatului.

în aceeași zi, tovarășul Ion Sto- 
ian, membru supleant ăl Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R., a primit pe 
cosmonauții căpitan inginer-pilot de

aviație Dumitru Prunariu și colonel 
pilot-cosmonaut Leonid Popov, Îm
preună cu colegul lor din echipajul 
de rezervă, maior Dumitru Deditt, 
precum și pe Aleksei Leonov, locții
torul comandantului Centrului de 
pregătire a cosmonauților, și V. S. 
Verescetin, vicepreședinte al Consi
liului „Intercosmos".

Au luat parte membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

Seara, Comitetul județean Constan
ța al P.C.R. a oferit, în stațiunea 
Neptun, o masă in onoarea cosmo
nauților și a delegației sovietice.

(Agerpres)
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fotbal ; Meci-spectacol la Timișoara
• Universitatea Craiova îți continuă drumul spre titlul național • Scor record la Pitești. într-o etapă 

cu număr record de goluri • Cămătaru ți Nedelcu — cîte trei goluri la activ I
Televiziunea a procedat bine cind 

• ales pentru transmisiune directă 
meciul de la Timișoara. Probabil s-a 
considerat că telespectatorii vor fi 
interesați să urmărească două for
mații mai puternice : pe viitoarea 
noastră reprezentantă in „Cupa cu
pelor" — echipa Politehnica din lo
calitate — și pe o foarte posibilă 
participantă la „Cupa U.E.F.A.", Di
namo București. Meciul, scor 3—3 
(2—2), a fost un adevărat fotbal- 
spectacol, cu goluri multe și frumoa
se, cu alte numeroase momente de 
emoții pentru public, la care au con
tribuit in general jucătorii din linii
le de mijloc și înaintare din ambe
le formații, ajutați însă copios de 
forma submediocră a apărărilor ime
diate. in special a portarilor. Cred 
că toată lumea l-a remarcat pe Du
mitru, ieri cel mai bun de pe teren, 
pe care de ani nu l-am mai văzut 
jucind lâ un nivel atit de apropiat 
de clasa lui tehnică. Dincolo, la Di
namo, se face din ce in ce mai mult 
simțită revenirea in echipă a „con
structorului" Mulțescu. Să mai sub
liniem valoarea internațională a cen
trului înaintaș timișorean Leonida 
Nedelcu (3 goluri), ca și a mijloca
șului bucureștean Augustin, care au 
înscris împreună cinci goluri, unul 
mai spectaculos decit altul. Se mar
chează formidabil și în fotbalul nos
tru 1

După meciul televizat de Ia Timi
soara, putem spune că echipele Po

litehnica și Dinamo dispun de nu
clee de jucători pentru reprezentarea 
fotbalului nostru în cupele europene, 
dar că ambele cluburi trebuie să se 
arate foarte prevăzătoare in direc
ția completării loturilor proprii cu 
jucători pe măsura obiectivelor in
ternaționale.

Studenții craiovenl continuă dru
mul spre titlul național : Universi
tatea — S.C. Bacău 6—-2, Cu un nu
măr de trei goltiri in dreptul lui 
Cămătaru. La Pitești, scor-reCord în
tr-o etapă cu o cifră-record a golu
rilor (41) : F.C. Argeș — F.C. Olt 
7—0. Alt scor-fluviu la Hunedoara : 
Corvinul — F.C. Baia Mare 6—1. In 
rest, diferențe mai mici : Sportul 
studențesc — F.C.M. Galați 3—0. iar 
studenții bucureșteni urcă tocmai pe 
locul nr. 7 in clasament ; F.C.M. Bra
șov — Universitatea Cluj-Napoca

3—1 ; A.S.A. — Progresul Vulcan 
2—0 ; Steaua — Jiul 2—1 ; iar la 
Iași, Politehnica — Chimia 1—0, 
punct înscris din 11 metri.

în clasamentul general, poziția e- 
chipelor de pe primele șase locuri 
rămine aceeași : Universitatea Cra
iova — 43 p, Dinamo — 38, F.C. Ar
geș — 37, Steaua — 35, S.C. Bacău — 
33, F.C.M. Brașov — 33.

Pe locul al 16-lea, cel pasibil re
trogradării, se află acum Progresul 
Vulcan — 27 p. Dar in etapa vii
toare (simbătă. 13 iunie) se va juca 
și meciul Progresul Vulcan — Po
litehnica -Iași, al cărui rezultat va 
avea destulă influență asupra desti
nului acestor echipe in campionatul 
viitor. Probabil, un asemenea con
siderent a determinat televiziunea 
să-1 transmită direct, de la ora 16.

Valerlu MIRONESCU

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
La Bruxelles au continuat campio

natele internaționale de tenis ale 
Belgiei. Jucătorul român Andrei 
Dirzu l-a eliminat cu 6—2, 5—7. 6—3 
pe argentinianul Aubone. Alte rezul
tate: Kodes (Cehoslovacia) — Guerre
ro (Argentina) 6—2, 6—4; Panatta 
(Italia) — Bengoechea (Argentina)

1—6, 7—6, 6—1; Krulewitz (S.U.A.) — 
Gimenez (Spania) 6—2, 4—6, 7—5; 
Hrebec (Cehoslovacia) — Maynetto 
(Peru)' 6—4, 6—0: Gomez (Ecuador) — 
Eberhardt (R.F. Germania) 6—4, 7—5;

' Hjerquist (Suedia) — Cano (Argen
tina) 7—6, 5—7, 6—4.

tv
PROGRAMUL 1

0.00 Teleșcoâlă
10,53 Roman foileton : Kârl Marx — 

anii tinereții. Reluarea episodu
lui 4

11,50 Folclor moldovenesc — Pe Bahlui 
in sus

12.10 Călătorie prin țara mea. Pașcani 
‘81. Reportaj

12.30 Telex
12,40 închiderea programului
16.00 Telex
16,05 Teleșcoâlă
17.10 Viața culturali

18,20 La volan
18,35 Desene animate
19.00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,45 Ora tineretului
20.30 Evoluția vieții pe Pămmt. Serial 

științific. Episodul 9 — „Apariția 
mamiferelor"

21.25 Pagini din Istoria teatrului româ
nesc. Caragiale șl vremea lui

22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19.25 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunll. Transmisiune di
rectă

21.30 Reportaj ’81 • „Argumentele hăr
niciei"

22,15 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 iunie. în țară : Vremea va fi 
caldă. Îndeosebi în sud-estul țării. Ce
rul va fi schimbător, cu innorărl mai 
pronunțate in nord-vestul țării, unde 
vor cădea averse locale de . ploile, ..în
soțite de descărcări electrice și lzblat 
de grindină. In rest, averse izolate, mai

ales In zona deluroasă, vînt slab, pină 
la moderat, cu intensificări de scurtă 
durată, Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 10 și 20 de grade, cele 
maxime între 22 șl 32 de grade, izolat 
mai ridicate. In București : Vremea va 
fi caldă. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată șl descărcărilor 
electrice, vînt în general slab. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
14 și 17 grade, cele maxime intre 29 șl 
32 de grade. (Corneliu Pop, meteorolog 
de serviciu).

Așa cum s-a mai a- 
nunțat, in perioada 
19—30 iulie va avea loc 
la București Univer
siada de vară ’81, cea 
mai importantă com
petiție polisportivă in
ternațională după Jocu
rile Olimpice. Pro
gramul Întrecerilor cu
prinde 10 discipline 
sportive, iar pe lista, 
încă deschisă, a state
lor care și-au anunțat 
participarea figurează 
pină în prezent 79 de 
țări, cu un număr de 
4 750 de concurent! și 
oficiali. Sint cifre care 
indreptățesc părerea că 
a Xl-a ediție a Jocu
rilor mondiale uni
versitare va fi una 
din cele mai repre
zentative din întreaga 
istorie a acestei ma
nifestări de mare am
ploare.

în vederea acestui 
eveniment se fac in
tense pregătiri pentru 
a crea concurenților 
condiții optime de se
jur, antrenament și 
desfășurare a întrece
rilor. Pe harta Uni
versiadei bucureștene 
se disting tradiționalul 
„sat", amenajat in in
cinta complexului de 
cămine studențești 
„Regie", cele 17 baze 
sportive (săli, bazine, 
terenuri, arene, sta
dioane) rezervate pen
tru desfășurarea com
petițiilor și alte 44 de 
baze pentru antrena
mente.

Satul Universiadei, 
învestit cu funcțiile li
nei așezări autonome, 
va oferi cazare, hra
nă, toată gama de 
servicii curente, posi
bilități de destindere 
după orele de efort și 
încordare, de comuni
care la cele mai mari 
distanțe. Locuitorii săi 
vor avea la dispoziție 
18 blocuri de cazare, 
din care 6 au fost con
struite în Ultimele 
luni, totalizînd a- 
proape 2 300 de came
re cu două și trei pa
turi, grup social pro
priu și mobilier adec
vat. O mențiune spe
cială despre noua can- 
tină-restaurant. De di
mensiuni ciclopice — 
o suprafață construi
tă de 1 500 mp și 2 000 
de locuri — cantina 
dispune de echipament 
ultramodern și de nu
meroase benzi de au
toservire, intr-un cu- 
vint ea asigură condi
ții optime pentru un 
serviciu rapid, civili
zat.

\ ■■ Principalele spații 
X_______________

comerciale și de ser
vire sint grupate in
tr-o clădire indepen
dentă. La acestea se 
adaugă o gamă diver
să de unități din a- 
ceeași categprie dis
persate în blocurile de 
cazare și în alte punc
te special amenajate : 
chioșcuri și tonete 
pentru desfacerea pro
duselor alimentare și 
nealimentare, ateliere 
de reparații, oficii 
pentru schimb valutar, 
poștă, telegraf, tele
fon, telex. Asistenta 
medicală este încre
dințată policlinicii din 
incintă, care dispune 
de toate serviciile de 
bază pentru acordarea 
primelor îngrijiri. Pen
tru relaxare există 
săli de jocuri, estrade 
în aer liber, locuri 
de plimbare, un com
plex sportiv etc.

Clădirea adminis
trației ișl are sediul in 
actuala cantină „Regie 
I", chiar in centrul 
satului Universiadei. 
Platoul din fața aces
tui „stat major" al 
Jocurilor mondiale u- 
niversitare a fost re
zervat pentru desfășu
rarea festivităților de 
ridicare a drapelelor 
naționale ale diferite
lor delegații.

Constructorii — care 
și-au încheiat practic 
misiunea și au părâ- 
siț șantierul — men
țin acolo doar o mică 
„ariergardă" de meș
teri pentru eventuale 
retușări. Și in timp ce 
în majoritatea blocu
rilor de cazare mobi
lierul â fost instalat, 
in timp ce la cantina- 
restaurant lucrările au 
atins stadiul de fina
lizare, „în sat" se 
finisează drumuri și 
alei de acces, se 
pun brazde de iarbă și 
flori pe terenurile 
libere. Incepînd de la 
5 iulie, data inaugură
rii sale oficiale, satul 
Universiadei va fi 
gata să-și primească 
oaspeții. Pentru de
plasările acestora spre 
bazele sportive și îna
poi au fost stabilite 25 
de trasee pe care vor 
circula, la interval de 
10—15 minute, autobu
ze speciale.

La rîndul lor. baze
le sportive afectate U- 
niversiadei cunosc a- 
celași proces de mo
dernizare. Unele au 
necesitat doar repara
ții curente șl opera
țiuni de înfrumuseța
re. altele insă — am
ple și multiple inter

venții. Iată un singur 
exemplu — complexul 
sportiv „23 August", 
gazda festivităților de 
deschidere și închide
re a jocurilor, unde 
se concentrează cele 
mai multe baze de des
fășurare a competiții
lor. Pista de atletism 
a marelui stadion are 
acum o nouă infra
structură, ce va fi a- 
coperitâ, pină la sfir- 
șitul lunii, cu material 
sintetic. întreaga re
țea de canalizare și a- 
limentare cu apă se 
află în refacere. La 
numai 100 de metri de 
aici se construiește o 
altă pistă, de încălzi
re, acoperită cu cau
ciuc sintetic de pro
ducție indigenă.

Atit bazele sportive 
pentru competiții, cit 
și cele de antrenament 
vor fi dotate cu echi
pamente și aparatura 
impuse de normele 
stabilite pe plan in
ternațional. In plus, 
cele pentru concurs 
vor dispune de insta
lații și aparatură de 
radioteleviziune, te
lefon, telex, pentru 
comunicarea informa
țiilor spre diferitele 
puncte ale globului, 
precum și de aparate 
de multiplicat necesa
re difuzării buletinelor 
de rezultate, sintezelor 
ș.a. Tot aici se mon
tează instalații termi
nale, conectate la cen
trul de calcul pus la 
dispoziția Comitetului 
național de organizare 
a Universiadei, unde 
datele transmise vor 
fi prelucrate in ve
derea informării ope
rative a presei și o- 
piniel publice asupra 
mersului întrecerilor 
și rezultatelor înregis
trate.

Cele mai multe baze 
sportive Vor fi puse în 
stare de funcționare 
înainte de 15 iunie, 
data începerii finalelor 
„Daciadei" — prilej 
pentru organizatorii a- 
cesteia de 'a verifica 
modul de funcționare 
a intregii baze mate
riale. Este de men
ționat faptul că toa
te noile construcții 
și amenajări din sa
tul Universiadei vor 
rămîne in folosința 
studenților Institutu
lui politehnic, iar cele 
61 de baze sportive și 
dotările lor — în 
folosința asociațiilor 
noastre studențești.

Gabriela 
BONDOC

Duminică 14 iunie

O NOUA TRAGERE 
LOTO 2

La sfirșitul acestei săptămîni, 
participanților la atractivele tra
geri Loto 2 li se oferă un nou 
prilej de frumoase satisfacții. 
Cu un bilet de numai 10 lei, 
oricine participă poate obține un 
autoturism „Dacia 1300“ său ciș- 
tiguri in bani de pină la 50 000 
lei pe fiecare variantă jucată 1 
Se reamintești că pentru atri
buirea ciștigunlor se efectuează 
trei extrageri a cite patru nu
mere, insumind 12 numere din 
totalul de 75. Biletele pot fi 
completate cu o variantă de trei 
numere achitată sută Iâ sută, 
sau cu patru variante a cite trei 
numere achitată în cotă de 25 
Ia sută ; indiferent de cota ju
cată, fiecare bilet are drept de 
ciștiguri la toate extragerile. 
Agențiile Loto-Pronosport conti
nuă Vinzarea biletelor pină sim
bătă 13 iunie 1981 inclusiv.

cinema
• Fiul munților : GRIVIȚA — 9;
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20. FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45: 20.
• Strigătul („Zilele filmului italian") i 
STUDIO — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Probleme personale : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 9; 11: 13.15; 15,30: 17,45; 20.
• Punga cu libelule : DACIA — 9;
11.15: 13,30; 15,45; 18; 20, MUNCA — 
16; 18: 20.
• Clinele electronic : SALA MARE 
A PALATULUI — 17,30; 20, SALA 
MICA A PALATULUI — 16,30; 19.
• Dragostea mea călătoare : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Croaziera 1 COTROCENI — 15;
17,30; 20.
• Pruncul, petrolul și ardelenii s PA
CEA — 15; 17,15; 19,30.
• Ancheta : VIITORUL — 15,30; 17,30; 
19,30.
• Detașamentul „Concordia" : COS
MOS — 15; 17.30; 19,45.
• Apus la amiază : CENTRAL — 9,30; 
11.30; 13,30; 15,30: 17.30: 19,30.
• Patrula cosmică In acțiune : SCA
LA — 13,30; 15,45; 17,45; 19,45, CUL

• FRIGIDER CU... 
ROBINET. Este îndeobște cu
noscut faptul că peretele din 
spate al frigiderului aflat in 
funcțiune se încălzește datorită 
căldurii ce se „pompează" din 
camera frigorifică a aparatului 
și a căldurii produse de func
ționarea motorului compresoru
lui. Constructorii firmei vest- 
germane „AEG-Telefunken“ 
și-au pus întrebarea dacă nu s-ar 
putea utiliza această căldură și 
tot ei au răspuns afirmativ in- 
stalind pe peretele din spate al 
noului tip de frigider „Arktis" 
un schimbător de căldură și un 
rezervor de apă. In 24 de ore 
frigiderul încălzește 75 de litri 
de apă la 15—55 grade C. Fri
giderul poate acoperi astfel 
50—60 la sută din consumul zii-

nic de apă caldă al unei fami
lii de 4 persoane. Totodată, com
presorul aparatului funcționează 
mai puțin timp, intrucit apa 
caldă ajută la îndepărtarea căl
durii. Se economisesc astfel și 
apa caldă și energia electrică.

• LASERUL MĂSOA
RĂ VITEZA VÎNTULUI. 
Firma americană „United Tech- 
nologie" a creat un locatot cu 
laser pentru stabilirea direcției 
și măsurarea vitezei vinturilor. 
Desigur, nu este posibil să vezi 
un vint „pur", dar aerul poar
tă întotdeauna o anumită can
titate de praf. Lumina laserului, 
retlectindu-se de particulele de 
praf ce se mișcă odată cu vintul, 
își schimbă puțin frecvență, 
conform principiului lui Dopler. 
Această schimbare se înregis

trează, iar computerul comunică 
datele referitoare la viteza și la 
direcția vintului. Raza de ac
țiune a locatorului este de circa 
20 de km.

• AUTOMATIZAREA 
INSTALAȚIILOR DE IRI
GAȚII. S-ă încheiat procesul 
de automatizare a dispozitive
lor de supraveghere și de diri
jate a principalelor instalații de 
irigații din R.S.S. Uzbekă. în a- 
cest fel, ăpa este dirijată fără 
intervenția omului spre acele 
zone agricole unde este cel mai 
mult nevoie de ea. Automatele 
pun în funcțiune sute de pompe 
și de alte agregate care , asigură 
funcționarea sistemelor de iri
gații. Punctul central al siste
mului este dispecerul principal.

Macheta satului Universiadei

TURAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Serpico : PATRIA — 9; 11,30; 14;
16,45; 19.30, BUCUREȘTI — 8,30; 11,15; 
14; 16,45; 19,15, MODERN — 8,45;
11,30: 14,15; 17; 19.45, la grădină — 21.
• Un iepure pentru avocat : VICTO
RIA — 9.30; 11.30; 13,30: 16; 18; 20.
• Secretul casetofonului : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18;
20.15. la grădină — 21,15, CAPITOL — 
8.45; 11; 13.15: 15,30; 18: 20,15, FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
■ Cavalerul Pardaillan și îndrăznețul 
Pardaillan : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII — 18.
• Rețeaua „S“ : TIMPURI NOI — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Kramer contra Kramer : EFORIE 
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Trăind in libertate — 9.15: 11;
12.45; 14,30; 16,15, Camera cu fereastra 
spre mare — 18; 20 : DOINA.
e Dumas in Caucaz : POPULAR —. 
15,30; 17,30; 19.30.
• Strada Petrovka 38 : GIULEȘTI — 
9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20.
• Aii Baba și cel 40 de hoți : FtA- 
CARA — 15; 18: 20,30, la grădină —
21.15.
a Campionul : EXCELSIOR — 8.45;
11,30; 14; 17; 19.45, TOMIS — 8,45;
11.3d.; 14,15; 17; 19,45, la grădină —

a Jandarmul și extraterestrii : BU- 
ZEȘTI — 11; 13; 15; 17; 19. la grădină 
— 21.
e Avarul : LIRA — 15.30; 17,45; 20, la 
grădină — 21.
a Superman : FERENTARI — 15.30; 
19, VOLGA — 9: 12; 16; 19.
a Sbabana : MELODIA — 9; 12; 16; 
19. GLORIA — 9; 12; 16; 19.
a Talismanul toreadorului : AURORA
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20, la
grădină — 21.
a Strada Hanovra : MIORIȚA — 9; 
11.15; 13,80; 15.45: 18; 20.15.
a Ipti sare țandăra : ARTA — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 21.
a Omul și fiara t PROGRESUL — 16; 
19.
a Colombo la Londra : GRADINA 
FESTIVAL — 21,15.
a Pierdut și regăsit : GRADINA 
MIORIȚA — 21.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Ca
ligula — 19,30, (sala Atelier) : Gim
nastică sentimentală — 19.

• Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Dirijor: 
Remus Tzincoca. Solistă : Anisia 
Campos (Canada) — 19,30.
• Teatrul de operetă : Poveste din 
Cartierul de Vest — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu) : Undeva, o 
lumină — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Cum se numeau cei patru 
Beatles ? — 19.30, (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Mobilă și durere — 20.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe cel 
goi — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic : Mlrîiala — 20, 
(la clubul F.C.T.B.) : Un pahar cu 
sifon — 15.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
De ce dormi, iubito ? — 10,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) x 
Woyzeck — 19,30.
• Teatrul „Constantin TAnase" (sala 
Savoy) : Veselie la Tănase — 19,30, 
(la Grădina Boema) : Dai un... Biban, 
dar face ! — 20.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Regina 
balului — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română": 
Concert de muzică populară româ
nească — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpușa cu 
piciorul rupt ; Pufușor si Mustăcioa
ră — 10.

PRETUTINDENI
unde există un computer care 
ține seama de nivelul, apel in 
lacurile artificiale, de nevoile de 
apă ale diferitelor plantații și de 
alte date, in funcție de care 
alege variantele optime de iri
gații.

• CIMPUL MAGNE
TIC AL PĂMINTULUI. p°- 
trivit constatărilor oamenilor de 
știință, cimpul magnetic al Pă
mintului slăbește continuu, fe
nomen observat încă în urmă cu 
20 de ani. Dacă actuala tendin
ță va continua, peste 1200 de 
ani se va ajunge la nivelul zero,

iar apoi va apărea din nou, dar 
va avea o polaritate inversă. 
Ultima schimbare a polilor mag
netici ai Pămintului a avut loc 
in urmă cu 700 000 ani.

• LEAC INFAILIBIL. 
Prin intermediul unui anunț pu
blicitar, un bătrin marinar din 
Stockholm, Ole Anderson, a 
oferit ’un leac contra răului de 
mare. Prețul derizoriu — o co
roană suedeză — a făcut ca ce
rerea să depășească rapid ofer
ta, care nu era altceva decît un 
lapidar răspuns scris pe o carte 
poștală : „Ramîneți pe uscat".

Foarte rentabil pentru bătrînul 
lup de mare.

• ORAȘUL DIN 
JUNGLĂ. In partea de nord 
a Columbiei. în valea riului Bu- 
ritaca, au fost descoperite rui
nele unui mare oraș înălțat de 
triburile indiene tairano la înce
putul veacului al IX-lea. După 
aprecierile șefului expediției, 
arheologul columbian Alvaro 
Coto. in perioada de înflorire a 
orașului, in el locuiau aproxi
mativ 300 000 de oameni. Orașul 
a fost construit la o altitudine 
de 1 300 m, in mijlocul pădurii 
subtropicale. Se presupune că 
întăriturile lui au servit drept 
apărare împotriva triburilor de 
canibali de pe teritoriul actual 
al Venezuelei. El a fost distrus 
de spanioli în anul 1630. Deo

camdată nu e clar cum au ajuns 
trupele spaniole pină aici, ora
șul fiind greu accesibil și in 
prezent, după o expediție de 
cinci zile pe cărări de pădure și 
de munte sau cu ajutorul eli
copterului. Săpăturile arheologi
ce vor dura, după cum se apre
ciază. cel puțin un deceniu. 
Numai rețeaua stradală, care 
este în multe locuri in trepte- 
terase, măsoară circa 450 km.

• CONSERVE CU A- 
DAOS DE GRÎU. Institutul 
industriei de conserve din Plov
div (R.P. Bulgaria) a elaborat 
tehnologia producției de conser
ve de fructe, cu adaos de griu. 
Acest adaos îmbogățește calită
țile gustative și dietetice ale 
conservelor de mere, pere, pier
sici, gutui și alte fructe, ame

liorează componența lor în pro
teine, vitamine și minerale. 
Noile sortimente de produse 
alimentare au primit o înaltă 
apreciere în cursul verificării 
efectuate de Institutul de ali
mentație al Academiei de ști
ințe medicale a R.P.B. Este pen
tru prima Oară in lume cind se 
trece la producția de astfel de 
conserve și se așteaptă ca ele 
să se bucure de o bună primire.

• „LABA DE URS". 
Buldozeristul D. Lisenko din 
Ciukotka a găsit un bulgăre de 
aur nativ în greutate de 6,575 kg 
a cărui formă seamănă cu o 
labă de urs. Aceasta este cea 
mai mare pepită descoperită în 
ultimii ani în minele aurifere 
din Kolîma și Ciukotka, din ex
tremul nord-estic al U.R.S.S.
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Noi reacții de puternică dezaprobare 
a atacului militar israelian împotriva 

Irakului
VIENA 10 (Agerpres). — Bombar

darea de către aviația israeliană a 
centrului nuclear irakian de lingă 
Bagdad este un act deosebit de grav, 
o sursă de îngrijorare pentru întreaga 
iume, a declarat directorul general al 
Agenției Internaționale pentru Ener
gie Atomică (A.I.E.A.), Sigvard Ek- 
lung. Toate instalațiile nucleare din 
Irak, a precizat vorbitorul, sînt ga
rantate de A.I.E.A. în conformitate 
cu Tratatul de neproliferare a arme
lor nucleare. în urma inspectării 
acestor instalații, în ianuarie 1981, nu 
s-a constatat nici un fel de activitate 
care să contravină prevederilor Tra
tatului de neproliferare, la care Ira
kul a aderat în 1966. Prin acest act 
este atacat însuși sistemul de garan
ții al A.I.E.A., problemă ce provoacă 
o gravă îngrijorare.

BEIRUT (Agerpres). , — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei 
condamnă vehement, într-o declara
ție, acțiunea agresivă israeliană. Noua 
provocare, se arată în document, de
monstrează încă o dată că Israelul 
este o sursă permanentă de amenin
țare la adresa păcii, stabilității și 
securității în Orientul Mijlociu.

ALGER (Agerpres). — Ministrul 
algerian al afacerilor externe, Mo
hamed Seddik Benyahia, a declarat 
că „Algeria condamnă cu tărie ata
cul israelian, care constituie un act 
flagrant de terprism ce amenință 
pacea și securitatea internațională-1.

RABAT (Agerpres). — Marocul 
denunță agresiunea israeliană, se 
spune într-un mesaj adresat de re
gele Hassan al II-lea președintelui 
irakian, Saddam Hussein. Acest act 
brutal — precizează mesajul — este 
în totală contradicție cu normele in
ternaționale și prejudiciază efortu
rile pentru menținerea păcii în re
giune.

TUNIS (Agerpres). — într-un me
saj adresat președintelui Irakului, 
șeful statului tunisian, Habib Bour- 
guiba, a condamnat energic agresiu
nea aviației israeliene. „Doresc să 
vă reafirm hotărîrea de a continua 
lupta pentru ca asemenea acte să nu 
mai poată avea loc împotriva țărilor 
arabe și a patrimoniului lor“ — se 
arată în mesaj.

BERLIN (Agerpres). — C.C. al 
P.S.U.G., Consiliul de Stat și Consi
liul de Miniștri ale R. D. Germane 
condamnă in modul cel mai vehement 
atacul aviației israeliene asupra ca
pitalei Republicii Irak — transmite 
agenția A.D.N. R. D. Germană își 
reafirmă deplina solidaritate cu Ira-

★
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

— Președintele Consiliului de Securi
tate pe lună in curs, Porfirio Munoz 
Ledo (Mexic), a început consultările 
cu reprezentanții țărilor membre in 
vederea convocării acestui organism 
pentru a examina plîngerea Irakului 
în legătură cu bombardarea de către 
Israel a centrului nuclear de la Tam
muz, din apropierea Bagdadului. Un 
purtător de cuvînt al O.N.U. a pre
cizat că Consiliul de Securitate nu se 
va întruni înainte de vineri, deoare
ce se așteaptă rezultatele reuniunii

FRANȚA

Măsuri de combatere a șomajului
PARIS 10 (Agerpres). — Noul gu

vern francez a adoptat, miercuri, 
primele sale măsuri de combatere a 
șomajului, flagel care afectează a- 
proximativ 1,8 milioane de persoane. 
După cum relevă agenția France 
Presse, s-a hotărît crearea, pînă la 
sfirșitul anului, a 54 290 de noi locuri 
de muncă in serviciile publice, ac
țiune ce va fi finanțată pe baza unei 
suplimentări cu 6,8 miliarde franci 
a bugetului pe 1981. Această sumă 
va fi acoperită prin perceperea unui

Dreptul Namibiei la independență 
- neîntîrziat recunoscut

Rasiștii sud-africani, care au tor
pilat Conferința de la Geneva din 
luna ianuarie cu speranța că își vor 
prelungi dominația asupra Namibiei, 
sînt confruntați in momentul de față 
cu dificultăți sporite atît în interiorul 
teritoriului acaparat în mod abuziv, 
cit și pe plan internațional.

Ca răspuns la refuzul Pretoriei de 
a accepta planul O.N.U. de regle
mentare a problemei namibiene, for
țele patriotice, sub conducerea Orga
nizației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) își intensifică tot 
mai mult lupta armată, dind serioa
se lovituri corpului expediționar sud- 
african, format din aproape 30 000 de 
soldați. în cursul lunilor aprilie și 
mai. unitățile S.W.A.P.O. au scos din 
luptă sute de militari aparținînd for
țelor de ocupație. Au fost distruse, 
de asemenea, vehicule blindate, mij
loace de transport, elicoptere și au 
fost grav avariate instalațiile a trei 
baze militare din nordul Namibiei, 
în zonele eliberate, forțele patriotice 
au trecut la reorganizarea adminis
trativă și la crearea de școli pentru 
lichidarea analfabetismului și pregă
tirea de cadre atît de necesare viito
rului stat independent.

Aceste succese ale mișcării de eli
berare națională confirmă încă o dată 
că S.W.A.P.O. — singurul reprezen
tant legitim al poporului namibian — _ 
se bucură de o considerabilă autori
tate in rîndul maselor, autoritate care 
crește cu fiecare zi. Ca urmare, 
cercurile industriale și societățile 
străine — după cum transmite agen
ția „France Presse" — au început să 
dea semne de neliniște. „Mina Ros- 
sing — precizează agenția — cea mai 
mare mină de uraniu din lume, cu
noaște o serie de dificultăți care spo
resc continuu datorită incertitudinii 
politice din această regiune adminis
trată de R.S.A In raportul său anual, 
compania «Rio Tinto-Zinc», principa
lul acționar, consideră că starea de 
nesiguranță existentă nu inspiră de
loc încredere noilor cumpărători de 
uraniu". 

kul și cu toate țările arabe și se 
pronunță pentru o soluționare pașni
că justă a problemei Orientului Mij
lociu.

SOFIA (Agerpres) — într-o de
clarație a agenției bulgare de presă 
— B.T.A. se exprimă indignarea și 
îngrijorarea opiniei publice bulgare 
față de actul agresiv israelian. Acțiu
nea este calificată drept o dovadă de 
încălcare fățișă a normelor elemen
tare ale dreptului internațional, a su
veranității și integrității teritoriale a 
altor state.

BUDAPESTA (Agerpres). — Con
siliul ungar al păcii și Comitetul 
ungar de solidaritate au dat publici
tății o declarație în tare acțiunea 
aviației israeliene este calificată 
drept o încălcare grosolană a norme
lor de drept Internațional, o agresiu
ne care are ca scop înrăutățirea si
tuației, și așa încordată, din Orien
tul Mijlociu.

LUSAKA (Agerpres). — Atacul a- 
viației israeliene nu poate avea nici 
o justificare și reprezintă un pericol 
grav la adresa păcii internaționale — 
se spune într-un mesaj transmis de 
președintele Zambiei, Kenneth Kaun- 
da, președintelui Irakului.

ISLAMABAD (Agerpres). — Gu
vernul Pakistanului condamnă în cei 
mai categorici termeni agresiunea is
raeliană neprovocată împotriva Ira
kului și cheamă comunitatea inter
națională să ia măsuri efective pen
tru a împiedica Israelul să întreprin
dă acte ce amenință pacea și stabili
tatea, se relevă într-o declarație dată 
publicității la Islamabad.

ANKARA (Agerpres). — „Distru
gerea reactorului nuclear din Irak de 
către avioanele israeliene este o ac
țiune serioasă care pune în pericol 
pacea în regiune", se arată într-o 
declarație a Ministerului Afacerilor 
Externe al Turciei.

ATENA (Agerpres). — „Atacul is
raelian reprezintă o violare evidentă 
și inacceptabilă a dreptului interna
țional" — se arată în declarația Mi
nisterului Afacerilor Externe al Gre
ciei.

BONN (Agerpres). — Guvernul 
R.F.G. este consternat și preocupat 
ca urmare a atacului israelian împo
triva centralei atomice irakiene — a 
declarat, la Bonn, un purtător de cu
vînt al M.A.E. „Acest atac — a sub
liniat el — riscă să antreneze o esca
ladare a situației de tensiune, și așa 
periculoasă, din Orientul Mijlociu".

★
Ligii Arabe, care se întrunește la 
Bagdad pentru a examina problema 
atacului israelian împotriva centralei 
nucleare irakiene.

TUNIS 10 (Agerpres). — Miniștrii 
de externe ai țărilor membre ale Li
gii Arabe se vor întîlni — în cadrul 
unei reuniuni speciale — la 11 iunie, 
la Bagdad, pentru a discuta atacul 
israelian împotriva centralei nucleare 
irakiene. Reuniunea a fost solicitată 
de Irak.

impozit suplimentar pe veniturile 
mari, pe profiturile băncilor și com
paniilor petroliere, precum și pe pro
dusele de lux. Suplimentarea buge
tului va fi supusă aprobării viitoarei 
Adunări Naționale, in luna iulie.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse informează că guvernul 
Mauroy va examina săptămina vii
toare o serie de măsuri pentru dimi
nuarea ratei șomajului în rîndul ti
nerilor și al femeilor.

R.S.A. se află într-o situație la fel 
de dificilă și pe plan internațional. în 
cele cinci luni care au trecut de la 
Conferința de la Geneva, în lume s-a 
dezvoltat o mișcare fără precedent in 
favoarea unei soluționări rapide a 
dosarului namibian. Ca expresie a 
acestei mișcări, în cadrul Adunării 
Generale a O.N.U., al Consiliului de 
Securitate, al altor reuniuni cu carac
ter larg reprezentativ a fost condam
nat cu hotărîre refuzul R.S.A. de a 
accepta ca termen limită al acordării 
independenței Namibiei data de 31 
decembrie 1981, comunitatea interna
țională fiind chemată să-și intensi
fice presiunile asupra Pretoriei pen
tru a o sili să recunoască drepturile 
legitime ale poporului namibian. O 
dovadă elocventă a aceluiași curent 
de opinie o constituie și sesiunea ex
traordinară a Consiliului O.N.U. pen
tru Namibia, care a avut loc zilele 
trecute la Ciudad de Panama. 
Desfășurată cu participarea tuturor 
celor 31 de state membre, printre 
care și România, reuniunea a reafir-> 
mat cerința de a nu se mai admite 
noi tergiversări și obstrucții din par
tea R.S.A., de a se lua măsuri ferme 
împotriva încercărilor sale de a-și 
permanentiza dominația în Namibia.

„Impunerea de sancțiuni — a de
clarat cu acest prilej președintele 
panamez, Aristides Royo — pare să 
fie singura cale de a obliga Africa 
de Sud să acorde independența Na
mibiei". Concluzie la care a ajuns, 
după cum se știe, și conferința in
ternațională desfășurată în urmă cu 
două săptămîni la Paris. Problema 
namibiană va constitui, de asemenea, 
principalul punct pe ordinea de zi a 
Conferinței la nivel înalt a Organi
zației Unității Africane, care va avea 
loc între 24 și 27 iunie a.c. la Nay- 
robi, capitala Kenyei.

Poziția obstrucționistă a R.S.A., 
tenacitatea cu care refuză să ac
cepte planul O.N.U. nu sint cituși' de 
puțin intîmplătoare. Această atitudi
ne, puternic blamată de opinia pu
blică internațională, este datorată în 
mare parte lipsei de fermitate a ță

Criza politică din Italia
Premierul desemnat, Arnaldo Forlani, a renunțat 

la misiunea de a forma un nou guvern

ROMA 10 (Agerpres). — Premie
rul desemnat al Italiei, Arnaldo For
lani, a anunțat, miercuri seara, că 
renunță la misiunea de a forma un 
nou guvern ce i-a fost încredințată 
de președintele Sandro Pertini, in
formează agențiile A.P. și France 
Presse. El a luat această decizie la 
sfirșitul celei de-a doua runde de 
consultări cu liderii principalelor

Ecuadorul va continua să promoveze o politică de pace 
și colaborare internațională 

Declarațiile președintelui Osvaldo Hurtado

QUITO 10 (Agerpres). — într-un 
discurs pronunțat cu prilejul pri
mirii la Palatul Prezidențial a mem
brilor corpului diplomatic acreditați 
la Quito, noul președinte al Ecua
dorului, Osvaldo Hurtado, și-a rea
firmat hotărîrea de a continua poli
tica externă a predecesorului său, 
Jaime Roldos Aguilera. Osvaldo 
Hurtado a arătat că Ecuadorul va 
promova o politică internațională 
independentă, urmărind respectarea 
fermă a principiilor neamestecului 
în treburile interne ale altor țări, 
autodeterminării popoarelor, egali
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1 ÎNTÎLNIRE LA BELGRAD. La 
. Belgrad au avut loc convorbiri în

tre Veselin Giuranovici, președin- 
I tele Consiliului Executiv Federal 

al R.S.F. Iugoslavia, și Alhaji 
Shehu Shagari, președintele Nige
riei, care se află în vizită oficială 
în R.S..F.I. Cu acest prilej — rela-

I tează agenția Taniug — părțile au .
evidențiat dezvoltarea favorabilă a 

' relațiilor bilaterale de cooperare 
! pe multiple planuri, subliniind do

rința de a intensifica această con- 
I lucrare reciproc avantajoasă.

I CONVORBIRI CHINO-CIPRIO-
TE. La Beijing au avut loc con
vorbiri între Huang Hua, vicepre- 

I mier și ministru al afacerilor ex
terne al R. P. Chineze, și Nicos 

I Rolandis, ministrul de externe al
Ciprului, aflat intr-o vizită de prie
tenie in capitala chineză. După 

| cum relevă agenția China Nouă, 
părțile au fost de acord să acțio- 

| neze pentru extinderea în conti
nuare a relațiilor de prietenie și

■ colaborare bilaterală. Huang Hua 
a subliniat poziția guvernului chi
nez potrivit căreia independența,

I suveranitatea și integritatea teri
torială ale Ciprului trebuie respec- 

I tate.

MINISTRUL DE EXTERNE AL
■ GRECIEI, Constantin Mitsotakis, a 

sosit, miercuri la Varșovia într-o
I vizită oficială de trei zile. El va 

avea convorbiri cu ministrul polo
nez de externe, Jozef Czyrek, și cu 
alte oficialități poloneze.

I VICEPREȘEDINTELE EGIPTU
LUI, HUSNI MUBARAK, A SO-

1 SIT LA PARIS într-o vizită ofici
ală de o săptămînă. El va transmi- . 
te un mesaj din partea președin- 

| telui Anwar El Sadat președintelui
Franței, Francois Mitterrand. Con- 

l vorbirile franco-egiptene vor fi 
consacrate examinării posibilități
lor de extindere a relațiilor de co- 

I laborare dintre cele două țări. De 

rilor occidentale care fac parte din 
așa-zisul „grup de contact", tendinței 
unora dintre aceștia de a reabilita re
gimul rasist de la Pretoria. In rîn
dul observatorilor politici au fost pri
mite cu dezaprobare recentele con
vorbiri americano-sud-africane de la 
Pretoria și Washington, ca și decla
rațiile făcute de C. Croker, subsecre
tar de stat desemnat pentru proble
mele africane, potrivit cărora R.S.A. 
„depune eforturi serioase și oneste 
pentru abolirea politicii de apart
heid". Or, așa cum arată realitățile, 
mult trîmbițata „reformă" a apart
heidului întreprinsă de guvernul lui 
Pieter Botha nu a schimbat nimic din 
practicile inumane ale sistemului in
staurat de cercurile cele mai reacțio
nare ale minorității albe. R.S.A. ră- 
mine in continuare un bastion al ra
sismului și tocmai de aceea lupta 
populației majoritare pentru drepturi 
ia o tot mai mare amploare. O con
firmă amplele acțiuni de masă anti- 
apartheid, desfășurate la Johannes
burg și în alte localități sud-africane 
cu prilejul împlinirii a două decenii 
de la proclamarea R.S.A.

Atitudinea inconsecventă a țărilor 
occidentale și atitudinea echivocă, ba 
chiar colaborarea cu regimul sud- 
african trezesc o vie nemulțumire în 
rîndul poporului namibian. într-o de
clarație făcută zilele trecute la Salis
bury, Sam Nujoma, președintele 
S.W.A.P.O., a relevat că guvernele a- 
cestor țări sînt răspunzătoare de es
caladarea conflictului din Namibia. 
Statele respective, a spus el, furni
zează regimului de la Pretoria arma
ment greu și avioane de luptă, care 
sint folosite împotriva forțelor patrio
tice namibiene. Sam Nujoma a rea
firmat intenția S.W.A.P.O. de a spri
jini eforturile de reglementare poli-, 
tică a problemei Namibiei, ca și ho
tărîrea acesteia de a continua lupta 
armată în cazul că prima cale se va 
dovedi ineficace din cauza poziției 
obstrucționiste a R.S.A.

Nicolae N. LUPU I 

partide reprezentate în parlament, în 
vederea soluționării crizei guverna
mentale.

Președintele republicii l-a convocat 
pentru joi la Palatul Quirinale pe 
liderul Partidului Republican, Gio
vanni Spadolihi, urmind să-i ceară 
acestuia să încerce formarea unui 
nou guvern — adaugă agențiile de 
presă citate.

tății depline a statelor, soluționării 
pe cale pașnică a problemelor diver
gente. Șeful statului ecuadorian s-a 
pronunțat, în context, împotriva ori
căror forme de intervenție și agre
siune a colonialismului, neocolonia- 
lismului și imperialismului, precum 
și împotriva folosirii forței și ame
nințării cu folosirea forței. în viața 
internațională.

El a arătat, de asemenea, că Ecua
dorul va menține relații diplomatice 
și economice cu toate statele, res- 
pectînd sistemul social-economic șl 
politic al fiecărei națiuni.

«GENTIILE DE PRESA
e scurt

asemenea, vor fi evocate probleme 
actuale ale situației 'internaționale, 
cu precădere evoluția din Orientul 
Mijlociu.

COLABORARE LATINO-AME- 
RICANA ÎN DOMENIUL EDU
CAȚIEI. în capitala Argentinei 
s-au deschis lucrările celei de-a 
XH-a reuniuni a Consiliului in- 
teramerican pentru educație, știin
ță și cultură al Organizației State
lor Americane. Participă miniștrii 
de resort din țările latino-ameri- 
cane și caraibiene. în cuvintul 
inaugural, președintele Argentinei, 
Roberto Eduardo Viola, a eviden
țiat necesitatea de a se adopta 
măsuri eficiente pentru ridicarea 
gradului de pregătire educațională 
și de cultură în statele din Ame
rica Latină și zona caraibiană, re- 
comandind în acest sens guverne
lor din regiune sg depună eforturi 
sporite pentru intensificarea coo
perării bilaterale și multilaterale 
în domeniul respectiv.

ARESTAREA UNUI TERORIST 
LA LUCERNA. Un italian urmărit 
ca suspect de complicitate tn răpi
rea și asasinarea lui Aldo Moro, 
în mal 1978, a fost arestat la Lu
cerna, tn Elveția, a anunțat poliția 
elvețiană. Se precizează că suspec
tul, Giustino de Vuono, împotriva 
căruia Interpolul lansase un man
dat de arestare, a fost Identificat 
pe baza studierii amprentelor di
gitale. In momentul arestării, Vuo
no avea asupra sa un pașaport Pa
raguayan, pe numele de Amancio 
Diomenico.

INUNDAȚIILE DIN REPUBLI
CA DOMINICANA s-au soldat cu

GUVERNUL CHILIAN A DECRETAT STAREA DE URGENȚA IN 13 RE
GIUNI ALE ȚĂRII, sub motivul că ar exista „un pericol intern pentru 
securitatea națională" - transmite agenția E.F.E. Comandanții regiunilor 
militare respective au preluat conducerea tuturor activităților din zonele 
ce cad sub incidența stării de urgență.

Critici la adresa politicii economice a S.U.A.

în țările vest-europene

LONDRA 10 (Agerpres). — „As
pectul cel mai alarmant al actualei 
viziuni economice a administrației 
Reagan este că ea pare să ignore 
complet daunele pe care le provoa
că politica Americii aliaților săi vest- 
europeni", scrie într-un comentariu 
cotidianul britanic „The Guardian". 
„Domnul Helmut Schmidt, arată zia
rul, s-a plîns recent în legătură cu 
înalta rată a dobînzilor americane 
și ascensiunea spectaculoasă a dola
rului. Dar nu s-a întimplat nimic. 
Claude Cheysson, noul ministru de 
externe al Franței, a formulat 
aceeași plîngere săptămina aceasta 
și, din nou, ea nu pare să fi fost 
auzită de nimeni. Corul format de 
aceste glasuri va continua să creas

LA SEDIUL U.N.E.S.C.O.

Manifestare consacrată 
centenarului 

George Enescu
PARIS 10 (Agerpres) — In cadrul 

manifestărilor consacrate centena
rului nașterii lui George Enescu, 
sub patronajul directorului general 
al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cultură 
(U.N.E.S.C.O.), la sediul U.N.E.S.C.O. 
din Paris au avut loc o reuniune 
festivă și un concert cuprinzind 
creații ale marelui muzician român. 
Totodată, a fost inaugurată o expo
ziție de fotografii privind viața și 
opera lui George Enescu.

In alocuțiunile pronunțate de Fe
derico Mayo, director general ad
junct al U.N.E.S.C.O., Marcel Mi- 
hailovici, compozitor, membru al 
Institutului Franței, și de Vasile 
Tomescu, secretar al Uniunii com
pozitorilor din Republica Socialistă 
România, a fost omagiată contribu
ția originală a lui George Enescu la 
îmbogățirea patrimoniului muzicii 
românești și universale.

In cadrul concertului și-au dat 
concursul violonistul Ion Voicu, 
pianiștii Valentin Gheorghiu și Dan 
Grigore, mezzosoprana Viorica 
Cortez, baritonul Dan Iordăchescu 
și cvartetul „Voces" din Iași.

Au luat parte membri ai corpului 
diplomatic din capitala Franței, ai 
delegațiilor permanente pe lingă 
U.N.E.S.C.O., personalități ale vieții 
culturale franceze, funcționari supe
riori din cadrul Ministerului Rela
țiilor Externe, un numeros public.

moartea a 30 de persoane — s-a 
anunțat oficial la Santo Domingo. 
Peste 26 000 de oameni au rămas 
fără adăpost, iar recoltele au fost 
grav compromise. Autoritățile au 
luat măsuri pentru înlăturarea con
secințelor calamității.

ACORD JAPONO—VEST-GER-
MAN. Japonia și-a dat acordul pen
tru reducerea exporturilor sale de I 
automobile în R.F.G., cu 10 la sută 
în anul acesta, față de anul trecut I 
— a declarat, miercuri, la Tokio, 
in cadrul unei conferințe de presă 
organizate la încheierea convorbiri- ■
lor sale cu oficialitățile nipone, mi
nistrul vest-german al economiei, I
Otto Lambsdorff. Se remarcă faptul 
că noul acord a fost anunțat la I
Tokio în momentul sosirii primului |
ministru japonez, Zenko Suzuki, în 
vizita oficială pe care o efectuează | 
în R.F.G., etapa inițială a unui 
itinerar vest-european. 1

SONDA SPAȚIALA AMERICA
NA „VOYAGER-2", care se apropie i 
de planeta Saturn, va fi reactivată, 
vineri, in vederea efectuării studi
ilor programate, a anunțat Labora
torul spațial Pasadena, din Califor
nia. Se precizează că fotografiile și 
datele recepționate, in cursul ulti
melor probe relevă că sistemele de 
la bordul sondei funcționează 
perfect. Cercetătorii americani și-au 
propus ca in timpul cit sonda se va 
afla in apropiere de Saturn, de care 
va fi la distanța minimă de 
101 400 km la 25 august, să-și con
centreze atenția asupra inelelor 
acestei planete și a unor sateliți, 
pentru a completa și verifica datele 
transmise, anul trecut, de „Voya- 
ger-l“.

că pînă la reuniunea economică la 
nivel înalt de la Ottawa, de luna vii
toare, insă sînt puține speranțe ca el 
să se bucure de succes".

Ziarul se referă, în Încheiere, la 
repercusiunile politicii americane în 
domeniul monetar, în condițiile în 
care „dolarul rămîne încă cea mai 
importantă valută de rezervă și plăți 
internaționale",

ROMA 10 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Italiei, Emilio Colom
bo, a criticat din nou politica mone
tară a Statelor Unite, arătînd că 
rata ridicată a dobînzii practicată de 
S.U.A. provoacă o „îndatorare insu
portabilă a țărilor vest-europene" 
— transmite agenția A.P.

Manifestație de 
protest la Londra 
împotriva proiec
telor de ampla
sare de noi ra
chete nucleare în 
Europa occiden

tală

MOSCOVA

încheierea convorbirilor sovieto-algeriene
MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 

Moscova s-au încheiat convorbirile 
dintre Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președinte
le Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Chadli Bendjedid, preșe
dintele Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, secretar general 
al Partidului Frontul de Eliberare 
Națională, care a efectuat o vizită 
oficială de prietenie în Uniunea So
vietică, informează agenția T.A.S.S. 
Părțile — se arată in comunicatul

„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE":

„Dezarmarea este cheia păcii și a soluționării 
multor racile ale lumii de azi“

Ziarul american „International Herald Tribune", într-un număr recent 
prezintă acțiunile ample și combative împotriva înarmării nucleare des
fășurate de organizații, forțe sociale și personalități de cele mai diverse 
opinii politice, filozofice și religioase din țările Europei occidentale, de 
oameni lucizi și realiști din Statele Unite.

Articolul începe cu o apreciere a 
fostului președinte al Conferințelor 
Pugwash, Hannes Alfven, care arată 
că „opoziția față de înarmările nu
cleare în Europa are tendința să se 
extindă". Combaterea înarmării nu
cleare a devenit o mișcare de masă 
formată din organizații de tineret, e- 
cologiste, grupuri bisericești, paci
fiști, adepți ai mișcărilor feministe, 
de stingă, antimilitariste, din militari 
îngrijorați, doctori și alți profesio
niști, mame și oameni politici. De
sigur, printre aceștia din urmă unii 
sint angajați nu în mod dezintere
sat, ci urmăresc obiective electora
le. Alți politicieni vest-europeni spe
ră să utilizeze această mișcare pen
tru a determina o reexaminare a 
strategiei occidentale. Ei apreciază că 
este necesar ca N.A.T.O. să-și re
considere tacticile dacă dorește să-și 
păstreze sprijinul popular.

între timp, diplomații americani se 
străduiesc să-i convingă pe vest-eu- 
ropeni că planurile administrației a- 
mericane de amplasare a armelor nu
cleare în Europa sint justificate. Di
vergențele din ce în ce mai profun
de între majoritatea opiniei publice 
vest-europene și Statele Unite în le
gătură cu problemele nucleare ali
mentează avîntul mișcării pentru 
pace. Prăpastia care a apărut cu 
trei ani în urmă în legătură cu bom
ba cu neutroni s-a adîncit acum din 
cauza rachetelor nucleare cu rază 
mare de acțiune, care ar urma să fie 
amplasate în zona teatrului euro
pean de operațiuni. Mulți tineri sînt 
nedumeriți și alarmați de eșecul Sta
telor Unite de a ratifica tratatul 
S.A.L.T. II.

Noua mișcare pentru pace atinge 
deja proporțiile mișcării pentru in
terzicerea bombei atomice, care a cu
prins țările vest-europene la sfârși
tul anilor 1950. Reîntinerita Campa
nie pentru Dezarmare Nucleară 
(C.N.D.) din Marea Britanie are 17 
mii de membri cotizanți (pornind de 
la 2 000 cu un an în urmă) și re
crutează cite 500 de noi adeziuni săp- 
tăminal. Tipic pentru Scandinavia, 
organizația nou formată în Norve
gia și intitulată „NU ! — armelor nu
cleare", unește 8 000 de membri a- 
parținînd tuturor tendințelor politi
ce. Consiliul interbisericesc olandez 
a raliat influentul cler protestant din 
rîndul calviniștilor. Mișcarea uPax 
Christi" are o influență similara in 
rîndul catolicilor. în Germania fede
rală, partidul ecologiștilor își reciș-

Preocupări economice în țările în curs de dezvoltare
DELHI. — Ziarul „Bussiness Stan

dard" anunță că India va exporta în 
perioada 1981—1982 o cantitate de 29 
milioane tone minereu de fier extras 
în mare parte din zăcămintele din 
Goa. Guvernul indian a făcut cunos
cut că exporturile de minereu de fier 
contribuie în mod considerabil la 
creșterea veniturilor sale în devize 
străine, necesare finanțării unor pro
iecte de dezvoltare.

DAR ES SALAAM. — S-a înche
iat instalarea unui cablu submarin 
între partea continentală a Tanzaniei

„Strategia absurdului"
„O singură persoană are acum 

posibilitatea ca, in decurs de nu
mai citeva minute să distrugă po
poare întregi" — scria, cu cițiva ani 
in urmă, Pierre Sudreau, personali
tate politică franceză de seamă, 
fost membru al guvernului și, pînă 
la recenta dizolvare a Adunării Na
ționale, vicepreședinte al Comisiei 
pentru probleme externe a aces
teia. Gravul pericol pe care cursa 
înarmărilor îl proiectează asupra 
omenirii este acum din nou reliefat 
in cartea sa „STRATEGIA ABSUR
DULUI" care, prin faptele și ar
gumentele pe care le încorporează, 
constituie o patetică chemarț la ra
țiune, la acțiuni neintirziate pentru 
a se pune capăt acumulărilor de 
mijloace de distrugere. „Trăim in 
condițiile unei terori programate, 
absolut incompatibile cu interesele 
omenirii — scrie el. Ca urmare, este 
necesar ca la toate nivelurile, in 
toate țările oamenii să fie conștienți 
de acest pericol".

Puterea de nimicire a arsenalelor 
militare depășește limitele imagina
ției, frizînd absurdul. „S-au acumu
lat de-acum atitea focoase, incit ar 
fi suficiente pentru a face să ex
plodeze planeta de 30 de ori".

Autorul demonstrează că, pe mă
sura sofisticării armamentului și a 
instalațiilor militare, controlarea lor 
devine tot mai dificilă. Dealtfel, in 
ultimele decenii, omenirea s-a aflat 
de mai multe ori la discreția „deci
ziilor" unor mecanisme electronice, 
ale căror alarme greșite au fost se
sizate cu numai citeva minute 
înainte de momentul in care urmau 
să-și ia startul rachetele nucleare.

Lucrarea lui Sudreau aduce noi 
argumente împotriva concepțiilor 

comun — au relevat cu satisfacție ex
tinderea cu succes a colaborării bi
laterale economice, tehnice și cultu
rale, pe baza egalității în drepturi 
și avantajului reciproc. Examinînd 
situația internațională actuală, cele 
două părți și-au exprimat îngrijora
rea profundă în legătură cu agrava
rea încordării în lume, folosirea po
liticii de forță, escaladarea cursei 
înarmărilor și apariția unui pericol 
pentru politica de destindere.

tigă popularitatea prin combaterea 
înarmării nucleare și sint așteptați 
un milion de semnături pe un ap 
care se opune amplasării noilor ra
chete americane.

Mulți militanți arată că nu sint 
suficiente apelurile cu caracter ge
neral și se pronunță pentru acțiuni 
concrete, efective. Amploarea mișcă
rii împotriva escaladării înarmărilor 
nucleare din Europa occidentală, a- 
firmă mai mulți militanți, reflectă 
în parte sentimentul de frustrare 
al vest-europenilor în ce privește 
incapacitatea lor evidentă de a 
influența politica americană. Aces
tor europeni li s-a alăturat un 
grup de liberali americani, ca spri
jinitori și participanți la o recentă 
conferință asupra războiului nuclear, 
care a avut loc la Groningen, ora
șul universitar din nordul Olandei. 
Guvernul american și oficialități din 
cadrul N.A.T.O. au refuzat să parti
cipe. Daniel Ellsberg se menține pe 
aceeași poziție și acum, după cei 
zece ani care s-au scurs de cînd el 
a desconspirat niște documente ale 
Pentagonului ziarului „The New 
York Times", în scopul de a mo
biliza opinia publică americană îm
potriva războiului din Vietnam. As
tăzi, îl stirnește îngrijorarea strate
gia nucleară americană. El a sosit 
în Europa cu o servietă plină de 
studii în probleme nucleare. „Sper 
că guvernele de aici le vor cerce
ta și vor determina Statele Unite să 
reacționeze". Peter Jarvis este un 
veteran al campaniei pentru dezar
marea nucleară din Marea Britanie, 
din zilele în care intelectualii îi con
duceau pe muncitori și studenți în 
lungile marșuri de la Aldermaston 
pentru a protesta împotriva armelor 
nucleare. Jarvis, quaker și pacifist, 
declară : „Este ridicol ca Marea Bri
tanie să mențină o forță de descu
rajare nucleară astăzi, cind a ajuns 
pe locul al 14-lea în lume în ceea 
ce privește venitul național. Banii ar 
putea fi cheltuiți mai bine pe lu
cruri de care are mai multă nevoie 
poporul britanic".

Un grad mai mare de respectabi
litate în ochii opiniei publice a fost 
conferit acestei mișcări prin impli
carea din ce în ce mai mare a bi
sericilor, mai ales în Olanda. Sine 
dul Bisericii reformate olandeze a 
decretat că este imoral pentru o na
țiune să posede arme nucleare, iar 
după aceea a lansat și o „cruciadă 
pentru dezarmarea unilaterală".

și insula Zanzibar. Instalația va per
mite transportul energiei electrice de 
la complexul energetic Kidatu, în 
insulă, aducînd astfel o contribuție 
importantă la economisirea combus
tibilului.

PORT MORESBY. — în Papua— 
Noua Guinee se înfăptuiesc în acest 
an citeva proiecte de dezvoltare des
tinate emancipării economice a țării. 
Printre aceste proiecte se află și dez
voltarea celui mai mare port al țării 
— Lae.

propovăduite de cercurile militaro- 
industriale interesate in cursa inar- 
mărilor privind posibilitatea „răz
boaielor nucleare locale" și de
monstrează că un asemenea con
flict n-ar fi decit începutul unui ca
taclism planetar. Tot atît de evi
dentă apare inconsistența „strate
giei descurajării", potrivit căreia 
existența superiorității in mijloace 
de distrugere ar determina, prin 
sine însăși, capitularea adversaru
lui. In această lumină, autorul atra
ge atenția cit de periculoase sînt 
calculele ce stau la baza proiecte
lor de instalare in Europa occiden
tală a noi arme racheto-nucleare, 
care conțin germenele transformă
rii continentului intr-un „cimitir 
atomic".

Dar este războiul nuclear o fata
litate 2 Autorul combate un aseme
nea punct de vedere, arătind că un 
cataclism mondial poate fi prein- 
timpinat prin acțiunea fermă a for
țelor iubitoare de pace, a popoare
lor. „Oamenii vor pace" — scrie el 
— și menținerea păcii depinde de 
ei înșiși, de fermitatea cu care se 
vor zbate pentru salvarea și conti
nuarea destinderii, oprirea cursei 
înarmărilor și asigurarea colaborării 
pașnice pe plan mondial. „Fiecare 
bărbat și fiecare femeie trebuie să 
reflecteze și să înceapă să acționeze. 
Fără participarea directă și activă 
a fiecăruia dintre noi la lupta pen
tru pace, planeta noastră se poate 
transforma intr-un corp mort, ne
locuibil".

Intr-adevăr, nimic nu poate azi să 
prevaleze asupra imperativului asi
gurării păcii. (Al. Câmpeanu).
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