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Mesaje de unanimă aprobare, satisfacție 
și inaltă apreciere a rezultatelor 

vizitei întreprinse de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, in Austria
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în agricultură, acum, cîmpul cere din plin
Ritm intens de lucru la hidrocentrala

HĂRNICIA OAMENILOR
Șl BUNA ORGANIZARE A MUNCII I

la executarea lucrărilor de sezon

• SECERIȘUL • ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
• RECOLTAREA FURAJELOR • IRIGAȚIILE

Ne aflăm intr-o perioadă cind pe agenda de lucru a oamenilor mun
cii de pe ogoare sint înscrise o seamă de acțiuni de cea mai mare im
portanță pentru realizarea producției agricole din acest an. Caracte
ristic pentru această etapă este suprapunerea perioadelor de execuție 
a diferitelor lucrări urgente. Este o situație ce impune in fiecare uni
tate agricolă folosirea deplină a întregului potențial tehnic și uman, 
organizarea temeinică a activității in cimp și repartizarea judicioasă a 
forțelor, astfel incit toate lucrările să fie executate la timp și in cele 
mai bune condiții. Și, ceea ce trebuie bine înțeles, toate lucrările din 
această perioadă a muncilor agricole au un caracter decisiv pentru ob
ținerea unor producții ridicate și, 
poate fi lăsată pe planul doi.

tocmai de aceea, nici una din ele nu

SECERIȘUL ȘI DEPOZITAREA 
PRODUCȚIEI — IN FLUX NEÎN
TRERUPT. Sînt lucrări ce se deta
șează acum prin caracterul 
gență și ampla concentrare 
țe ce vor fi mobilizate la 
tarea lor. Faptul că într-un 
județe din sudul țării — Ialomița, 
Dolj, Călărași, Olt și Giurgiu — com
binele au intrat deja in lanuri la 
secerișul orzului constituie un sem
nal că pregătirile ce au mal rămas 
de efectuat trebuie încheiate în cel 
mai scurt timp. Avem in vedere re
pararea și punerea in funcțiune a 
tuturor combinelor, preselor de ba
lotat și celorlalte utilaje, asigurarea 
pieselor de schimb de rezervă și a 
cantităților de combustibil necesare. 
Ne aflăm, așadar, in fața unui mo
ment decisiv al muncilor agricole, 
Cind lucrătdVii ogoarelor — mecani
zatori, cooperatori și specialiști — 
trebuie să realizeze oea mai scurtă 
campanie de seceriș al cerealelor pă- 
joase. La orz. lucrările trebuie în
cheiate in 3—4 zile, iar la griu în 
circa 8—10 zile de la începerea re
coltării. întreaga pregătire și orga
nizare a secerișului trebuie să ur
mărească îndeplinirea unor sarcini 
majore trasate de conducerea parti
dului, astfel ca nici un bob din 
roita acestui an, din pîinea țării 
nu se piardă. In noua concepție 
desfășurare a campaniei agricole 
vară, toate lucrările — incepînd 
recoltarea cerealelor păioase, trans
portul și depozitarea producției și 
sfirșind cu eliberarea și pregătirea 
terenului pentru insămințarea cultu
rilor duble — se vor executa in flux 
neîntrerupt, numai de către forma
ții complexe de mecanizatori condu-

de ur- 
de for- 
execu- 
șir de

re-
să 
de 
de 
cu

se de un specialist. Important este 
ca, printr-o perfectă corelare a rit
mului de recoltare cu acela de trans
port, depozitarea producției să se 
facă in același timp cu secerișul. Ni
mic din producție nu trebuie să se 
depoziteze temporar pe pămint, in 
cimp. Realizarea vitezelor de recol
tare stabilite impune, așa cum s-a 
hotărît, ca toate combinele să func
ționeze neîntrerupt, în două schim
buri, iar la fiecare loc de muncă să 
se asigure asistenta tehnică de spe
cialitate pentru remedierea imedia
tă a oricărei defecțiuni. Succesul în 
campania de seceriș este hotărît de 
organizarea în cele mai mici amă
nunte a muncii în cimp, dar și de 
felul în care specialiștii și activiștii 
de partid își vor îndeplini sarcinile 
cu care au fost învestiți pentru con
ducerea și îndrumarea întregii acti
vități.

ÎNTREȚINEREA EXEMPLARA A 
CULTURILOR. în același timp cu 
strîngerea recoltei de cereale păioa- 
se trebuie să se acorde o atenție 
deosebită și executării lucrărilor de 
întreținere a culturilor. De efectua
rea fără întirziere a acestor lucrări 
depinde într-o măsură hotărîtoare 
realizarea unor producții sporite la 
culturile prășitoare. Or, condițiile 
climatice din această perioadă — 
temperaturi ridicate, însoțite de pre
cipitații — impun și mai mult ca pra- 
șilele mecanice și manuale să fie 
făcute la timp pe toate suprafețele. 
Aceasta atit pentru distrugerea bu
ruienilor, cit și pentru spargerea 
crustei formate la suprafața solului, 
în județele din sud, unde se simte 
acut lipsa apei, prașilele trebuie

executate chiar pe terenurile curate 
de buruieni, deoarece este știut că o 
prașilă fă.cută la timp înseamnă cit 
o ploaie bună.

Pe primul plan al urgențelor se 
înscrie grăbirea ritmului de lucru la 
executarea celei de a doua prașile 
manuale și mecanice, lucrări care 
in cooperativele agricole s-au făcut 
pe 76 și respectiv 87 la sută din su
prafețele cultivate cu sfeclă de zahăr, 
107 și respectiv 84 la sută la floarea- 
soarelui și 49 și respectiv 63 la sută 
la porumb.

Avînd în vedere că lucrările de 
Întreținere mai sînt de efectuat pe 
mari suprafețe, consiliile populare, 
consiliile unice agroindustriale și 
conducerile unităților agricole tre
buie să mobilizeze la muncă pe toți 
locuitorii satelor, astfel ca nicăieri 
buruienile să nu împiedice dezvol
tarea normală a culturilor.

RECOLTAREA Șl CONSERVA
REA FURAJELOR. Pentru crescă
torii. de animale, în această perioadă 
nu există sarcină mai importantă ca 
stringerea și conservarea tuturor re- . 
surselor de furaje pe care le oferă 
cîmpul. Și se poate spune că acum 
există un belșug de furaje verzi. 
Important este însă ca. pe lingă asi
gurarea furajelor necesare pentru 
consumul curent al animalelor, în 
fiăcare unitate agricolă să se ia mă
suri in vederea depozitării și con
servării unor cantități cît mai mari 
de furaje sub formă de fin. siloz 
sau semisiloz pentru hrana animale
lor pe timpul iernii.

Din datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii rezultă că pină la 15 iunie 
în cooperativele agricole programul

Aurei PAPADIUC
(Continuare in pag. a II-a)

Azi vă informăm despre:

Un nou tip de tramvai
în curînd va. porni 

in prima sa cursă de 
probă un nou tip de 
vagon de tramvai de 
concepție și producție 
romanească. Proiec- 
tanții — din secția de 
profil a I.T.B. și con
structorii — de la u- 
zina de reparații, Ate
lierele centrale I.T.B., 
l-au denumit V 2 A. 
Denumirea atestă fap
tul că noul produs are 
două tronsoane articu
late. Construit din e- 
Jemente tipizate ale 
vagonului V 3 A, care 
are trei tronsoane, 
V 2 A se deosebește 
de acesta prin dimen
siunile sale medii și 
prin unele perfecțio
nări tehnico-funcțio- 
nale. Lungimea caro
seriei sale este de 19.5 
metri, iar capacitatea 
de transport de 200 
persoane. Vagonul este 
conceput să circule și 
in, unități, multiple, ca 
un mfcvtren-. în acest 
scop, va' fi dotat cu 
conducere automată de 
la un singur post a 
motoarelor de tracțiu

ne și a celorlalte in
stalații. Vagoanele in 
formație dublă ur
mează să fie utilizate 
in orele de yirf ale 
traficului. In celelalte 
ore, precum și pe li
niile cu fluxuri mai 
reduse de călători va 
circula cite un singur 
vagon. Realizarea nou
lui model de vagon 
răspunde atit necesi
tății de a se îmbună
tăți structura parcului 
de tramvaie existente 
în Capitală, cît și ce
rinței de utilizare a 
capacității de trans
port in raport cu vo
lumul solicitărilor — 
ne-a spus. ing. Ale
xandru Sterian. șeful 
secției de proiectare a 
I.T.B. Avantajele ob
ținute prin cuplarea 
vagoanelor se con
cretizează printr-o 
mai bună frecven
tă a tramvaielor, ac
ceptabilă pentru că
lători, și printr-o u- 
tilizare corespunză
toare a capacității 
de transport în func
ție de cerințele din

anumite perioade ale 
zilei. Avantajele sint 
evidente : reducerea
consumului de ener
gie. a cheltuielilor 
de exploatare, a nu
mărului de manipu- 
lanți. Totodată, fiind 
mai ușor, noul vagon 
are un demaraj mult 
mai rapid, asigurînd o 
creștere a vitezei de 
circulație și o scăde
re a duratei călătoriei. 
Mai multe îmbunătă
țiri constructive adu
se la instalația ușilor 
(care se pliază), la in
stalația electrică . și 
sistemul de frinare 
vor. asigura o mai 
mare fiabilitate in 
exploatare, precum și 
reducerea cheltuielilor 
de întreținere. Se au in 
vedere diferite combi
nații de cuplare pen
tru a se obține capa
cități de 400, 500 și 600 
de locuri, apte să sa
tisfacă necesitățile de 
transport in oreîe de 
intensă circulație.

Gabriela 
BONDOC

După încheierea 
principalelor lucrări 
de construcții din in
cinta centralei Turnu 
de 
din 
lui 
cut 
chipamentului de la 
prima turbină a hidro
centralei. într-un timp 
record, ei au montat 
aparatul director care 
condiționează lucrări
le propriu-zise impu
se de asamblarea și 
lansarea rotorului — 
lucrare ce se execută 
in prezent. Conform 
angajamentului luat 
de colectivul de oa
meni ai muncii de la 
acest obiectiv I 
energetic — cel 
mare din cite 
construit pină 
pe Olt, care va 
o putere instalată de 
70 megawați — hidro
centrala Turnu va fi 
pusă in funcțiune îna
inte de termenul pre
văzut. (Ion Stanciu). 
Foto : S. Cristian

pe Olt, montorii 
formația maistru- 

Ion Mătase au tre
ia asamblarea e-

hidro- 
I mai 

ș-au 
acum 

i avea

TULCEA: A început să producă

Pe platforma Com
binatului metalurgic 
din Tulcea a intrat in 
circuitul productiv un 
nou obiectiv economic. 
Este vorba de cupto
rul numărul 4 de la 
uzina de feroaliaje.

de feroaliaje
Aici s-a elaborat pri
ma șarjă de ferosili- 
ciu. Prin punerea in 
funcțiune a acestui 
cuptor, cu o capacita
te ' anuală de 27 000 
tone ferosiliciu, se: e- 
limină importul de a-

un nou cuptor

cest tip de feroaliaj 
necesar producerii o- 
țelurilor. Pe aceeași 
platformă se află in 
stadiu avansat de e- 
xecuție încă un cuptor 

același tip. (Necu- 
Amihulesei).

de 
lai

sibiu: Mașini-unelte de înaltă tehnicitate
în efortul de lărgi

re și diversificare a 
gamei mașinilor-unel- 
te pentru presare- 
torjare, întreprinde
rea mecanică Sibiu a 
realizat două noi ti
puri de mașini deose
bit de solicitate de 
industria noastră, ca 
și pentru export : o

presă mecanică de 
precizie de 100 tone- 
forță, cea mai mare 
presă de ștanțare de 
precizie realizată pînâ 
acum în țară, și o ma
șină combinată de de
bitare, îndoit și bor- 
durare de 63 tone-for- 
ță, care înlocuiește, 
practic, trei tipuri de

mașini universale. Ca
racterizate printr-un 
înalt nivel de tehni
citate, ca și prin per
formanțe 
și economice 
oare, 
mașini 
tate de pe acum și la 
export. "■■■ ‘ -
jan).

funcționale 
superi- 

noile tipuri de 
au fost solici-
(Nicolae Bru-

De la democrația dezbaterilor,
la democrația faptei

Platforma chimiei brăilene de la 
Chiscani. în acest an, aici sînt pre
gătite pentru startul productiv citevă 
obiective importante : fabrica de 
sulfură de carbon, fabrica de celo
fibră — capacitatea : 55 000 tone —, 
fabrica de mătase, proiectată pentru 
5 000 tone mătase pe an. Barometrul 
muncii și vieții de aici indică „pre
siune ridicată'*  ; in paralel cu pro
ducția nu-i uitată o clipă... producția 
de la investiții. N-a uitat acest lucru 
nici consiliul oamenilor muncii de la 
combinatul de fibre artificiale. „Capul 
de afiș", într-o 
recentă dezbatere 
în plenul său, l-a 
reprezentat toc
mai problema in
vestițiilor.

— Tovarășe C. 
Petrache, ați par
ticipat la aceas
tă dezbatere, ați 
luat cuvîntul, ați 
lăudat, ați criti
cat..:

— ...dar am fost 
și interpelat.

— Am văzut 
asta, din stenogramă. V-a... interpe
lat tovarășul Alexandru Coadă, pre
ședintele consiliului, cu întrebarea : 
„Cind pornim mătasea ?“.

— întocmai. Am răspunderea aces
tui obiectiv și cind răspunzi de ceva 
trebuie să arăți și cum îți duci la În
deplinire obligația asumată. Iar în 
consiliul oamenilor muncii de la noi 
s-a stabilit regula că poți interpela 
pe oricine, dar nici tu nu te poți 
sustrage de la interpelări.

— Să revenim la răspunsul dat la 
întrebarea amintită.

— Am zis atunci că. sînt în întir
ziere lucrările de montaj la apara
tele de măsură și control. Problemă 
reală, pe care n-o putea cuprinde 
strădania unui singur om. Răspunsul 
concret, de fapt, l-am dat după șe
dința consiliului oamenilor muncii, la 
întoarcerea pe șantierul fabricii. Mai 
întii ne-am repartizat astfel forțele 
intre noi încît un meșter destoinic 
să urmărească pas cu pas aceste lu
crări. Apoi am mărit presiunea, ca 
să zic așa, asupra furnizorilor de uti
laje. Sîntem interesați să le primim 
in timp și, precum se știe, aici nici 
o intervenție nu-i în plus.

— După cite știm, față de fabrica 
de mătase alte obiective au priori
tate la intrarea în funcțiune. Ținînd

seama de această realitate, nu-i oare 
cam exagerată alerta asta a dv. ?

— Deloc, și iată de ce : cind ți se 
încredințează o misiune în mecanis
mul autocondUcerii muncitorești, cred 
eu. fiecare trebuie să gîndeăscă și să 
acționeze "a și cum lucrul acela de 
îndeplinit este cel mai important. Iar 
pentru noi, cei de la fabrica de mă
tase, prioritatea priorităților o are 
tocmai... fabrica de mătase. Fără să 
stingherim activitatea altor compar
timente de muncă, vrem să fim la 
înălțime, să ne facem exemplar da

• Dreptul de a... interpela, dar și răspunderea de a fi 
interpelat • „Cel mai important lucru este acela pe care tu 
trebuie să-l îndeplinești" • A ridica probleme înseamnă a 
afla soluții, a le rezolva • Spiritul de prevedere nu poate 

lipsi din ecuația autoconducerii muncitorești

toria, să privim cu fruntea sus la 
bilanțurile eforturilor noastre din 
consiliul oamenilor muncii.

— Din stenograma C.O.M. am re
ținut o afirmație: „improvizațiile care 
se fac trebuie urmărite cu răspun
dere. Că știm din experiență : con
structorul inșiră și pleacă". Remarca 
vă aparține, meștere Pavel Rișnovea- 
nu. Ce vrea să însemne ea ?

— Ea vrea să însemne că orice mo
dificare survenită in proiect, in mon
taj etc. trebuie consemnată, cu
noscută, ca să știi Ia o adică cum 
acționezi. Cu alte cuvinte, să con
struim și să montăm intr-o ordine 
desăvîrșită. deoarece pentru noi o 
facem.

— Ce s-a ales de propunerea dv. ?
— A fost însușită. Ca de fiecare 

dată cind nu iei cuvîntul să fii doar... 
consemnat in procesul-verbal, ci să 
ajuți la rezolvarea unor lucruri, la 
schimbarea in bine a unor stări de 
fapt. După mine, ca membru al con
siliului oamenilor muncii, totul e să 
ridici probleme reale. Numai așa poți 
avea satisfacția să vezi că se îndepli
nește ceea ce propui, ce crezi că e 
necesar să se înfăptuiască.

— Numai să ridici probleme ?
— Pentru mine, a ridica probleme 

înseamnă a afla soluții, a le rezolva.

Le ridici pentru a sensibiliza și alți 
factori, pentru a-ți atrage aliați. oa
meni receptivi.

— Așa cum a fost și cu montajul 
celor 24 de vane de la fabrica de 
sulfură de carbon ?

— într-un anume fel, da. Vanele tn 
cauză nu fuseseră prevăzute in pro
iect. Erau insă mai mult decit nece
sare. Constructorul — sufocat pur și 
simplu de lucrări, termene, ritmuri, 
în împrejurarea dată, alții au ridicat 
problema. Noi am fost receptivi, 
ne-am asumat lucrarea, peste obliga

țiile de plan cu
rente. Și . ne-am 
ambiționat s-o 
scoatem cu bine 
la capăt. Nu doar 
pentru că eu îi 
reprezint pe oa
menii cu care lu
crez in consiliu — 
la urma-urmei, 
nu mi-ar sta gro
zav, deloc. în a- 
ceastă calitate, să 
dau lucrări de 
mîntuială —: ci 
mai ales pentru 

faptul că participarea la autocon- 
ducerea muncitorească se dove
dește, înainte de toate, cu fapta...

Stenograma amintită a reținut o 
idee avansată in termeni foarte de
ciși : terminarea urgentă a halelor de 
uzinaj și turnătorie din cadrul com
binatului de fibre artificiale.

— Autoru! iddii sînteți dv„ tovarășe 
Mihai Drăguleanu, și ea ține, dacă 
nu exagerăm cumva, mai mult de 
viitorul combinatului.

— De acord. Dar care stăpîn — și 
noi, nruncitorii, sîntem astăzi stăpîni 
în fabricile noastre — se gîndește 
numai la prezent? Spiritul de preve
dere nu poate lipsi din ecuația auto- 
conducerii muncitorești. Concret : 
știți ce înseamnă această privire 
spre ziua de mîine — intrarea cit 
mai repede în funcțiune a halelor 
uzinaj și turnătorie? înseamnă mai 
multe piese recondiționate, asimila
te. Adică, îndeplinirea întocmai a 
unui obiectiv economic stabilit de 
consiliul oamenilor muncii.

De la democrația dezbaterilor In 
consiliul oamenilor muncii la exerci
tarea in fapt a prerogativelor auto- 
conducerii muncitorești I

Pasul decisiv în democrația faptei.

Iile TĂNASACHE

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, 
astăzi sosește in țara noastră președintele Republicii 
Democratice Somalia, general-maior Warned Siad Barre

BUNVENIT ÎNALTULUI
OASPETE!

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, astăzi sosește 
intr-o vizită oficială de prietenie in țara noastră general-maior Mohamed 
Siad Barre, secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, 
președintele Republicii Democratice Somalia.

Mohamed Siad Barre 
s-a născut in anul 
1919, in localitatea 
Lugh. regiunea Juba 
Superioară din sudul 
Somaliei. A frecventat 
cursurile școlare la 
Lugh și Mogadiscio, 
încă din tinerețe a 
participat activ la lup
ta de eliberare națio
nală a poporului so
malez, continuindu-si, 
in paralel. studiile. 
După ce urmează 
cursurile Academiei 
Militare din Italia, re
vine in tară, unde este 
avansat locotenent.

In anii care au ur
mat constituirii Soma
liei ca stat indepen
dent. ocupă înalte 
funcții de comandă in 
Armata națională so- 
maleză. in crearea și 
întărirea căreia ii re
vine un rol hotăritor. 
In 1960. Mohamed Siad 
Barre devine coman
dant adjunct al arma
tei. cu gradul de co
lonel. iar in iulie 1965 
— comandant, cu gra
dul de general de bri
gadă. în 1966 este a- 
vansat la gradul de 
general-maior.

La 21 octombrie 1969 
preia conducerea țării, 
în fruntea unui gu
vern militar, punind 
capăt frămintărilor in
terne survenite după constituirea So
maliei ca stat independent, iar la 
scurt timp devine președinte al Con
siliului Superior al Revoluției — or
ganul suprem al puterii de stat. So
malia este proclamată apoi Repu
blică Democratică.

Mohamed Siad Barre este, de ase
menea. secretar general ai Partidu
lui Socialist Revoluționar Somalez, 
prim-ministru al guvernului și co
mandant suprem al armatei.

Tn octombrie 1971, Consiliul Su
perior al Revoluției — sub conduce
rea sa — proclamă linia construirii 
socialismului în R.D. Somalia.

In ianuarie 1980, Adunarea Po
porului (parlamentul țării) l-a re
ales pe Mohamed Siad Barre, pre
ședinte al Republicii Democratice 
Somalia.

Mohamed Siad Barre este cunoscut 
ca o personalitate politică de seamă, 
care se pronunță ferm împotriva im
perialismului, neocolonialismului și 
rasismului, pentru independența tu

turor țărilor și. popoarelor, pentru 
pace și securitate.

In anii care au trecut de la revo
luția din 1969, poporul somalez, sub 
conducerea președintelui Mohamed 
Siad Barre, a depus eforturi susținute 
pentru lichidarea consecințelor ne
faste ale dominației coloniale, pentru 
valorificarea resurselor naționale în 
folosul țării. Programul Partidului 
Socialist Revoluționar Somalez, por
nind de la imperativul consolidării 
independentei economice a țării, pre
vede o mai bună valorificare a re
surselor interne, fiind declanșată, 
totodată, o vastă acțiune în scopul 
modernizării agriculturii. Prefacerile 
social-economice ce se înfăptuiesc în 
țară sint îndreptate, de asemenea, în 
direcția ridicării nivelului cultural al 
ponorului.

Pe plan extern. Republica De
mocratică Somalia promovează o po
litică de nealiniere, dezvoltind reia-
(Continuare în pag. a Vl-a)

Astăzi, în Jurul orei 14, posturile de radio și televiziune 
vor transmite direct ceremonia sosirii secretarului general 
al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, președintele 
Republicii Democratice Somalia, generai-maior Mohamed 
Siad Barre, care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, va efectua o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră.

CARTEA, 
mărturia care rămîne

Rețeta unui mare 
scriitor era un dram 
de talent, restul mun
că. Reacție la preju
decata că scrisul ar fi 
o îndeletnicire ușoară. 
Nici o materie primă. 
Nici un efort care să 
se vadă în public. In 
aparență, mare lucru 
nu se consumă. Vorbe, 
doar vorbe, înșirate pe 
hîrtie. De aceea, multi, 
căzind pradă acestei 
amăgiri, se apucă nu- 
maidecît de scris, și de 
aici încolo lucrurile 
incep să se turbure. 
Cum spunea un înflă
cărat începător — to
varășe redactor, cum 
se procedează ? pe 
mine mă privește doar 
inspirația și pe urmă 
vine cineva după mine 
care pune totul pe 
hîrtie ?...

Sîntem o țară în, care 
se citește mult. Litera
tura, la noi, se află 
din fericire la preț, 
unul recunoscut din 
plin și stabilit de pu
blic și de critică. Me
rită așadar să cerce
tăm ce-și propune 
obștea scriitoricească 
in pragul apropiatei 
sale conferințe. Prin
tre atîtea idei și pro
puneri bine cîntărite, 
cuprinse in Tezele a-

cestei conferințe, și 
care au drept scop o 
și mai largă diversifi
care și adîncire a lite
relor noastre, două 
fraze cred că suscită 
un interes special, ele 
privind instrumentul 
literaturii, limba scri
să, mărturia care ră
mîne, negru pe alb, 
depoziția românească

însemnări de
Constantin ȚOIU

în lume. Vorba aceea, 
„scripta manent". Și 
trebuie să avem grijă, 
toată grija. Nația nu e 
numai suprafața geo
grafică știută, dar, pe 
plan spiritual, și can
titatea in kilometri 
pătrați tipărită cu fo
los in atitea și atîtea 
domenii ale culturii. 
Ce-și propun, printre 
multe altele, modela
torii cuvîntului artis
tic ? Ei iși pun sin
guri înainte, și cu toa
tă responsabilitatea, în 
preajma conferinței, 
aceste două obligații 
de bază ale meșteșu
gului lor: „De o im
portanță deosebită in 
afirmarea propriilor

valori spirituale este 
limba naționali, păs
trată prin vremuri de 
cei care au făurit-o fi 
i-au adăugat neconte
nit noi sensuri fi 
străluciri". Și: „Cultul 
limbii este o datorie 
sacră, impliclnd și 
grija pentru sporirea 
tezaurului ei, îmbogă
țirea cu noțiunile fi 
expresiile legate de 
dezvoltarea societății, 
a gindirii fi sensibili
tății contemporane".

Pe fragmente mici 
de timp, sau intr-o 
viață de om, această 
acțiune conștientă a a- 
devăratului scriitor, a- 
plicată cu o jertfă de 
sine mai puțin vizibi
lă, asupra limbii, nu 
se deslușește in mod 
clar. Adesea, textele 
sale trudite, cărțile, 
nu-și ■ arată efectele 
decit spre sfirșitul vie
ții lui, sau după, și 
nici atunci rezultatele 
nu bat la ochi. Proce
sele acestui travaliu, 
ascuns, schimbările 
morfologice, de struc
tură, necesită etape 
mai lungi și mai răb
dătoare, ca în orice 
creștere firească, iar
(Continuare 
in pag. a V-*)
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GIURGIU :

UN DEBUT PROMIȚĂTOR

COLECTIVE FRUNTAȘE 1N ÎNTRECERE
pe primele cinci

Oamenii muncii din industrie, construcții, transporturi, 
din agricultură ți din celelalte sectoare ale producției 
materiale desfățoară cu succes întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea ți depățirea planului național unic de 
dezvoltare economico-socială pe anul in curs, pentru pu
nerea in valoare a rezervelor de reducere a consumu
rilor materiale, a tuturor cheltuielilor de producție, pen
tru crețterea productivității muncii ți a eficienței eco
nomice, pentru realizarea sarcinilor de export.

In această perioadă premergătoare Congresului con-

Zilele de caniculă excesivă au gră
bit cu cel puțin o săptămînă declan
șarea secerișului în județele din su
dul țării, cu deosebire pe terenuri
le nisipoase și mai expuse căldurii 
solare. Secerișul orzului, repetiția ge
nerală a marii campanii de recolta
re a griului, se va desfășura din 
plin și în județul Giurgiu în ur
mătoarele zile, pe măsură ce lanu
rile de orz vor ajunge la maturi
tate. Sînt lanuri parțial pirguite, al
tele pornite spre coacere. Ca și in 
anii trecuți, primii care au intrat cu 
combinele în lan sînt mecanizatorii 
de la C.A.P. Braniștea, din consi
liul agroindustrial Frățești. Cu grijă 
și răspundere pentru calitatea recol
tei, se caută solele cu umiditate scă
zută, apte pentru a fi recoltate. „Dacă 
așteptăm mult riscăm să scadă greu
tatea hectolitrică, și așa redusă în 
acest an, iar dacă ne grăbim îl luăm 
prea umed, trebuie fie să-1 sola- 
rizăm, fie să-l ducem la uscător. Op
tăm deci, acum la început, pentru cea 
de-a doua soluție, recoltare și sola- 
rizare pe platforma cooperativei. Pri
mele cantități au și fost livrate com
plexului de creștere a porcilor de 
la Oinacu".

Mergem în cîmp, cu interlocuto
rul nostru, tovarășul Ilie Anculescu, 
președintele C.A.P. Braniștea. For
mația de seceriș se află in sola Zo- 
ton, din ferma nr. 1. La prima ve
dere, orzul pare bun de recoltat, spi
cele au Început să se încline, dar in- 
trînd în lan se observă o coacere 
neuniformă. Ce arată ultimele pro
be ? Porțiuni de citeva zeci de me
tri pătrați, mai ales pe dîmburi, au 
umiditate de 13—16 la sută, dar cele 
mai multe probe depășesc 26—28 la 
șută.

— Unde se poate, recoltăm, ne-a 
«pus Gheorghe Raita, inginerul-șef 
al unității, care conduce formația de 
seceriș. Așteptăm momentul optim 
cu toate mașinile pregătite : 8 com
bine, 4 prese de balotat ■ paie, 2 
MAC-uri, atelier mobil.

în cîmp se află pluguri, discuri și 
«emănători gata să intre în brazdă. 
Aflăm că unitatea dispune de mijloa
ce suficiente de transport, totalizind 
270 tone zilnic.

Pentru urmărirea stării de vege
tație și a umidității se fac zilnic în
cercări în toate unitățile. Peste tot 
formațiile sînt in cîmp, gata în ori
ce moment să intre în lan. La C.A.P. 
Uzunu, de pildă, în cursul dimine
ții de ieri, au fost amplasate în cîmp 
formații de combine, prese de ba
lotat, MAC-uri, corturi, unde iau 

masa mecanizatorii, asistența tehni
că cu piese de schimb, scule și a- 
parate de sudură, cisterne cu car
buranți. Notăm aspecte asemănătoa
re de-a lungul întregului traseu în 
județul Giurgiu : la Călugăreni, Daia, 
Vedea, Oinacu, Gostinu și in alte 
locuri.

OLT:

ORZUL POATE FI RECOLTAT Șl NOAPTEA ? 
DA! RĂSPUND, PRIN FAPTE, MECANIZATORII

în fermele Ianca și Potelu ale în
treprinderii agricole de stat Corabia, 
în cooperativele agricole Vădastra, 
Crușov, Grojdibod și Rotunda a în
ceput ieri secerișul orzului, cultură 
care în județul Olt ocupă aproape 
32 000 hectare. „Avînd in vedere că 
în sudul județului Olt păioasele 
ajung mai repede la maturitate — ne 
spune tov. ing. Doru Rădulescu, 
directorul direcției agricole județene 
— am concentrat în consiliile unice 
agroindustriale din sud importante 
forțe mecanice. Astfel, mecanizatori 
de la Vlaici, Ălunișu, Potcoava și 
din alte locuri au venit să lucreze

Lucrări
(Urmare din pag. I) 
de însilozări stabilit pînă la sfîrșitul 
lunii iunie se realizase în proporție 
de numai 40 la sută, iar cantitățile de 
fin depozitate reprezintă doar 43 la 
sută din sarcinile stabilite pentru 
aceeași perioadă. Atrage atenția că 
acesle lucrări, de importanță vitală 
pentru dezvoltarea zootehniei și creș
terea producției animaliere, sînt se
rios rămase în urmă față de perioa
da în care ne aflăm. Și aceasta mai 
ales intr-un șir de județe — Iași, Că
lărași, Constanta, Giurgiu, Bihor, 
Brăila, Teleorman, Timiș, Cluj, Bis- 
trița-Năsăud, Prahova și altele — unde 
multe unități agricole s-au confrun
tat în iarna ce a trecut cu greutăți 
serioase in ce privește asigurarea 
hranei pentru animale. Oare nu s-au 
tras învățămintele necesare dintr-o 
astfel de situație ? Acum și nu mai 
tirziu trebuie întreprinse toate mă-

— Există condiții — ne spunea tov. 
ing. Dincă Nache, director general 
adjunct al direcției agricole județe
ne — să recoltăm cele 21 800 ha de 
orz in patru zile, iar griul — 57 380 
ha în 9 zile bune de lucru. întreg 
parcul de mașini este pregătit și se 
află pe poziție : 1 128 combine, 598 
prese de balotat, 234 MAC-uri, 181 
PAC-uri care vor asigura eliberarea 
terenului in 10 zile. Ne-am propus, 
de asemenea, ca în cel mult 48 de 
ore de la eliberarea terenului, su
prafața respectivă să fie semănată cu 
culturi succesive. (Lucian Ciubotaru).

în consiliile unice agroindustriale 
Vișina, Corabia, Bucinișu, Vlădlla și 
altele asigurind astfel un ritm spo
rit la seceriș1'.

în județul Olt au fost organizate 
121 de formații complexe dotate cu 
toate utilajele necesare pentru e- 
xecutarea lucrărilor în flux con
tinuu de la seceriș la însămîn- 
țarea terenului cu culturi duble. 
Pentru ca secerișul să se desfășoare 
repede și fără pierderi, comanda
mentul județean pentru coordonarea 
lucrărilor din agricultură a organizat 
luni seara un schimb de expe
riență în consiliul unic agroindusr 

de sezon in agricultură
șurile pentru strîngerea șl depozi
tarea tuturor resurselor de furaje, 
astfel ca la iarnă animalele să aibă 
hrană îndestulătoare.

IRIGAREA CULTURILOR. Po
rumbul, floarea-soarelui, soia, sfecla 
de zahăr, legumele șj plantele fura
jere sînt în faza de dezvoltare in
tensivă, cînd au mare ijevoie de apă. 
Numai că în unele zone — Dobro- 
gea, Cîmpia Bărăganului, sudul Olte
niei și partea de nord-vest a țării — 
din cauza temperaturilor ridicate din 
ultima perioadă, la care se adaugă 
și lipsa precipitațiilor, rezerva de 
umiditate din sol a scăzut mult, pe 
alocuri chiar pînă Ia coeficientul de 
ofilire a plantelor. Aceasta face im
perios necesar ca toate sistemele de 
irigații să funcționeze la capacitatea 
maximă, pentru ca plantele să fie 
udate zi și noapte. Este condiția de 

trial Vlădila, pentru a se vedea cum 
se lucrează pe timp de noapte. La 
acest schimb de experiență au parti
cipat președinții și inginerii-șefi din 
toate cele 30 de consilii unice agro
industriale din județ, directorii sta
țiunilor pentru mecanizarea agricul
turii și membrii comandamentului 
județean pentru coordonarea lucrări
lor din agricultură. La cooperativa 
agricolă Vădastra, din consiliul unic 
agroindustrial Vișina, de exemplu, a 
fost văzută la lucru la lumina faru
rilor o formație complexă de 8 com
bine. mașini de adunat și căplțat, 
prese de balotat, pluguri, tractoare 
cu discuri, instalații de erbicidare și 
semănători, care desfășurau lucrările 
în flux continuu. Terenul astăzi re
coltat, tot astăzi este arat și pre
gătit pentru semănat. „Acționind in 
acest fel, ne spune tovarășul Florea 
Mitroi, președintele consiliului unic 
agroindustrial Vișina, de la recoltat 
Ia însămînțarea culturii duble nu 
trec mai mult de 48 de ore".

Se preconizează, așadar, ca la se
cerișul orzului să se lucreze și noap
tea, munca fiind astfel organizată 
încit concomitent cu secerișul să se 
facă transportul și depozitarea în
tregii recolte. Printr-o astfel de or
ganizare a muncii, prin formarea 
schimbului II de mecanizatori pe 
combine, se prevede ca în nici o 
unitate agricolă din județul Olt se
cerișul orzului să nu dureze mai 
mult de 3—4 zile, iar al griului — 
de 8—9 zile bune de lucru. (Emilian 
Rouă).

bază ca pe terenurile amenajate 
pentru irigat, unde s-au. aplicat teh
nologii specifice acestui regim de 
cultură, să se obțină producțiile pla
nificate. Prioritate trebuie să se 
acorde irigării legumelor, plantelor 
furajere și sfeclei de zahăr.

Iată însă că, deși irigarea culturi
lor are caracter de urgență, lucrările 
nu se desfășoară corespunzător. Din- 
programul stabilit pentru săptămina 
trecută, plantele nu au primit apă 
pe mai mult de 40 000 hectare. Cau
zele principale — defecțiuni pe re
țeaua de canale, nescoaterea tuturor 
echipamentelor de udare în cimp, 
neasigurarea forței de muncă, ca și 
întreruperi in alimentarea cu ener
gie electrică — dovedesc că organele 
în drept trebuie să ia măsuri care 
să garanteze că, în zilele următoare, 
irigarea culturilor se va desfășura 
cu toate forțele.

ÎN INDUSTRIA CĂRBUNELUI
Locul I : întreprinderea minieră 

Bărbăteni, județul Hunedoara, cu 
368 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,9 la sută la pro
ducția netă și 10,2 la sută la pro
ducția fizică ; volumul de pregătiri 
miniere a fost depășit cu 8,9 la sută, 
productivitatea muncii cu 8.4 la 
sută, consumurile normate au fost 
reduse cu 8,1 la sută, iar cheltuie
lile materiale la 1 000 lei producție- 
marfă cu 0,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de pre
parare a cărbunelui Petroșani.

Locul III : întreprinderea minieră 
Paroșeni, județul Hunedoara.
ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI ȚI
ȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de extracție 

Băicoi, județul Prahova, cu 645,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,7 la sută la pro- 
ducția-marfă, 1,2 la sută la produc
ția fizică ; a fost realizat coeficien
tul de exploatare a sondelor ; s-a 
depășit substanțial nivelul planificat 
al producției nete și al productivi
tății muncii ; cheltuielile totale la 
1000 lei producție-marfă au fost re
duse cu 8,4 la sută, cele materiale 
cu 6,1 la sută, iar consumurile nor
mate cu 1,5 la sută.

Locul II : Schela de extracție Ze
roes, județul Bacău.

Locul III : Schela de extracție 
Comănești, județul Bacău.
ÎN INDUSTRIA METALURGIEI 

NEFEROASE
Locul I : întreprinderea de alu

miniu Slatina, cu 448,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 9,4 la sută la pro
ducția netă, 0,4 la sută la producția 
fizică, 3 la sută la productivitatea 
muncii, 36,5 la sută la beneficii, 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost reduse cu 1,7 
la sută, iar cele materiale cu 2,9 
la sută.

Locul II: întreprinderea 
„Laromet" București

Locui III : întreprinderea de 
alumină Oradea.
ÎN ÎNTREPRINDERILE PRODU
CĂTOARE DE TRACTOARE ȘI 
MAȘINI AGRICOLE, AUTOCAMI

OANE ȘI TURISME
Locul I : întreprinderea „Autome- 

canica" București, cu 569,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii, 27,5 la sută la beneficii ; au
fost depășite cu 123,7 la sută sar- 
cinlle de export, cheltuielile totale 
Ia 1 000 lei producție-marfă și con->'; 
sumurile normate au fost reduse cuasmom 
0,6 la sută.

Locul II : întreprinderea mecanică 
Brașov

Locul III : întreprinderea de me
canică fină Sinaia
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, ECHI
PAMENTE DE TELECOMUNICA

ȚII ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea „Romlux" 

Tîrgoviște, cu 795,6 puncte
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu 3,5 la sută la pro
ducția netă. 3,1 la sută la producția

luni ale anului
siliilor oamenilor muncii, veritabil forum al democra
ției reale și profunde a societății noastre, in unitățile 
industriale, de construcții ți transporturi, ca ți din do
meniul circulației mărfurilor ți finanțelor, întrecerea 
socialistă capătă dimensiuni tot mai ample.

Ca urmare a rezultatelor obținute pe primele cinci 
luni ale anului și a punctajului general, stabilit pe baza 
indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a în
trecerii socialiste, la sfirțitul lunii mai *),  pe primele 
locuri se situează :

INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA MORARIT. 

DECORT1CAT, PANIFICAȚIE 
ȘI PRODUSE FĂINOASE 

Locul I : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație „Teleorman", ju
dețul Teleorman, cu 563,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 25,1 la sută la pro
ducția netă, 27,8 la sută la produc
ția fizică, 24,4 la sută la productivi
tatea muncii, 36,1 la sută la benefi
cii, livrările de mărfuri la fon
dul pieței au fost depășite cu 11 
la sută, iar consumurile normate 
au fost reduse cu 1.4 la sută.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație „Covasna", ju
dețul Covasna.

Locul III : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație „Vîlcea", ju
dețul Vîlcea.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR 
Locul I : Combinatul pentru pro

ducerea și industrializarea cărnii de 
porc Timiș, cu 135 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 31 la sută la pro 
ducția fizică, 11 la sută la efec
tive de animale, 6 la sută la li
vrări de produse la fondul de stat, 
20 Ia sută la beneficii, cheltuieli
le la 1 000 lei producție-marfă au 
fost reduse cu 0,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de stat 
pentru creșterea și îngrășarea por
cilor Ulmeni, județul Călărași.

Locul III : întreprinderea de stat 
pentru creșterea și îngrășarea por
cilor Bacău.
IN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
Locul I : Trustul dc construcții 

Industriale șl agrozootehnice Bucu
rești, cu 80 de puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,1 la sută la 
producția netă, 8 la sută la pu
nerea in funcție a obiectivelor de 
investiții, cu 2,9 la sută la pro
ductivitatea muncii ; planul con
strucțiilor de locuințe a fost in
tegrai realizat, cheltuielile totale la 
1000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 1 la sută, iar consumu
rile normate la principalele ma
teriale cu 2,6 la sută.

Locul II : Trustul de construcții 
industriale Craiova.

Locul III : Trustul de construc
ții industriale Iași.
ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE

LOcuI I : întreprinderea de trans
porturi auto Gorj, cu 246,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au j. 
foșt, depășiți cji: JJȘ 1^ sută la pro- < 
ducția netă, 17,6 Ța sută 'la pro- j 

1 dțic.tiyitjitea.. muncii,l.,8 la sută la 
Volumul mărfurilor transportate, I 
28,4 la sută la beneficii ; cplecti- ț 
vul întreprinderii s-a încadrat în 
consumurile normate, a redus cos
turile la 1 000 lei venituri brute cu 
1,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
transporturi auto Vîlcea.

Locul III : întreprinderea do 
transporturi auto Caraș-Severin.

fizică', 2,6 la sută la productivitatea 
muncii, 23.9 la sută la beneficii ; 
consumurile normate au fost reduse 
cu 3 la sută ; livrările de mărfuri 
la fondul pieței au fost depășite cu 
6,1 la sută. r

Locul II : întreprinderea de apa- 
rataj electric Titu, județul Dîm
bovița.

Locul III : întreprinderea de fe
rite Urziceni, județul Ialomița.

ÎN DOMENIUL CHIMIEI 
ANORGANICE ȘI AL PRODUCȚIEI 

ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE
Locul I : întreprinderea chimici 

Dudești, București, cu 715,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu: 22,1 la sută la pro
ducția fizică, 4,5 la sută la export, 
73,7 la sută la beneficii ; sarcinile 
privind producția netă și producti
vitatea au fost depășite, iar consu
murile normate s-au redus cu 9 
la sută.

Locul II : Combinatul de Îngră
șăminte chimice Năvodari, județul 
Constanța.

Locul III : Combinatul chimic 
Victoria, județul Brașov.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI 
ȘI A MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de ma

teriale de construcții Buzău, cu 
349,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 13 la sută la producția fizică, 
cu 34,3 la sută la beneficii ; au fost 
realizate în întregime sarcinile de 
export, cheltuielile totale Ia 1000 
lei producție-marfă s-au redus cu 
2 la sută, iar cele materiale cu 3 
la sută.

Locul II : întreprinderea de ma
teriale izolatoare București.

Locul III : întreprinderea de pro
duse ceramice Zalău.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I: întreprinderea „Texti
la" — Timișoara, cu 217,3 puncte

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4 la sută la pro
ducția netă, 4,2 la sută la produc
ția fizică. 4,4 Ia sută la producti
vitatea muncii, cu 11,5 la sută la be
neficii, sarcinile de export au fost 
realizate integral, livrările de 
mărfuri la fondul pieței au fost 
depășite cu 8,9 la sută, iar consu
murile normate au fost reduse cu 
1 la sută.

Locul II : întreprinderea „Tex
tila" — Pitești.

Locul III : întreprinderea „Bum
bacul" — Timișoara.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI Ț
Locul I : întreprinderea „Dîm

bovița" — București, cu 652,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,5 la sută la pro
ducția netă, 7,8 la sută la produc
ția fizică, 2,9 la sută la export, 4,4 
la sută la productivitatea muncii, 
19,2 la sută la beneficii ; consu
murile normate au fost reduse cu 
0,6 la sută.

Locul II : întreprinderea „Pro
gresul" — București.

Locul III : întreprinderea „Ar
deleana" — Alba lulia.

•) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție ți benefi
ciile sint calculați pe patru luni.

Experiența 
practică 

demonstrează:

între problemele dezbătute la re
centele adunări generale din între
prinderi și instituții, consacrate 
pregătirii Congresului al II-lea al 
consiliilor oamenilor muncii, un loc 
important l-au ocupat cele referi
toare la îmbunătățirea aprovizionă
rii tehnico-materiale șl desfacerea 
producției. Pe drept cuvînt se poate 
spune că funcționarea riguroasă, 
eficientă a noului mecanism econo- 
mico-financiar depinde în măsură 
hotărîtoare de circulația ritmică, 
nestînjenită a materiilor prime, 
materialelor, semifabricatelor și 
produselor intre unitățile econo
mice. între perfecționările aduse 
în domeniul activității de aprovi
zionare tehnico-materială se în
scrie și îmbunătățirea sistemului 
de baze și depozite de aprovizio
nare prin organizarea rețelei baze-, 
lor județene, concepute a fi furni
zoare unice de materiale de uz ge
nerai în cantități nevagonabile 
pentru toate întreprinderile și in
stituțiile din județul respectiv. 
Măsura a fost adoptată în scopul 
apropierii surselor de aprovizio
nare de locurile de consum, eli
minării unor paralelisme și înlă
turării pulverizării stocurilor în 
diferite unități economice sau co
merciale.

Firește, pentru ca această rețea 
să funcționeze corespunzător, deci 
pentru ca bazele să fie in măsură 
să asigure integral, ritmic consu
matorilor cantitățile prevăzute de 
materii prime, materiale, semifa
bricate, piese ș.a. este necesar ca 
producătorii să realizeze efectiv, 
la timp aceste resurse. Deci, să se 
dispună concret de producția^ fizi
că contractată. Am ținut să fac 
această precizare întrucît intr-un 
articol publicat nu de mult în 
ziarul „Scînteia", ing. Ionel Do- 
brin, director comercial al Com
binatului siderurgic Hunedoara, 
opina că rețeaua intermediară din
tre furnizor și beneficiar ar în
greuna mersul aprovizionării teh
nico-materiale. Și, pentru a-și ar
gumenta afirmația, prezenta situa
ția unor sortimente de rulmenți 
pe care baza județeană nu-i asi
gură integral și la timp. Dar de 
ce s-a ajuns la o asemenea situa
ție ? Nu cumva rulmenții nu au 
fost fabricați din lipsa materiilor

Posibilități certe de perfecționare a sistemului 
de aprovizionare tehnico-materială

PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE

prime ? Se pare că aceasta este o 
cauză principală. Bunăoară, in pe
rioada care a trecut din acest an 
unitățile siderurgice au importante 
restanțe în livrarea oțelurilor pen-- 
tru rulmenți. După cum se vede, 
defecțiunile nu sînt în sfera desfa
cerii producției și cu atit mai pu
țin în aceea a organizării și func
ționării rețelei de baze, ci în reali
zarea producției respective in rit
mul, volumul și structura prevă
zute în contractele economice.

Iată, dar, cit de important este 
ca toți participanții la realizarea 
unor produse să-și facă datoria, 
înțelegind prin aceasta în primul 
rînd fabricarea producției fizice în 
conformitate cu prevederile con
tractuale. După care, desigur, se 
poate discuta despre posibilitățile 
de perfecționare a sistemului de 
aprovizionare și desfacere a resur
selor materiale.

Și, fără îndoială, mutațiile cali
tative care se produc în întreaga 
economie prin transpunerea in 
practică a hotărîrilor Congresului 
al XII-lea al partidului vor impune 
o serie de perfecționări în meca
nismul aprovizionării tehnico-ma
teriale. O primă asemenea îmbu
nătățire ar putea să se refere la 
organizarea rețelei de baze și de
pozite, în sensul adincirii teritoria- 
lizării aprovizionării tehnico-ma
teriale. Concret, mă refer la faptul 
că în multe județe s-au dezvoltat 
în ultimii ani mai multe centre 
industriale puternice. De pildă, in 
județul Iași există platforma indus
trială Pașcani, în județul Neamț 
— municipiul Roman, în județul 
Galați ■— municipiul Tecuci ș.a. Tn 
aceste condiții, pentru a apropia 
cit mai mult sursa de aprovizio
nare de locul de consum opinez că 
ar fi utilă organizarea de către ba
zele județene a unor depozite co
respunzătoare situate in localitățile 
cu activitate economică dezvoltată. 
Deci, în temeiul experienței acumu
late în județele Iași, Teleorman, 
Neamț etc. ar trebui dezvoltat con
ceptul organizării rețelei de baze 
in profil teritorial, ducînd cit mai 
aproape depozitele acestor baze 
județene de platformele indus
triale.

O altă propunere pornește, de 
asemenea, de la realitățile dezvol

tării economice din actualul cinci
nal și în perspectivă. Este cunos
cut faptul că se lucrează în ritm 
intens pentru darea în funcțiune a 
canalului Dunăre — Marea Neagră. 
Totodată, așa cum se precizează 
in documentele Congresului al 
XII-lea al partidului, urmează să 
înceapă lucrările pentru construc
ția canalului București — Dunăre. 
Astfel, practic, întreg teritoriul 
sudic al țării, pînă în zona subcar
patică, va dispune în apropiere de 
o rețea navigabilă pe Dunăre și 
canalele amintite, cu economicitate 
maximă. Pornind de la avantajele 
considerabile ale transportului pe 
apă, sînt de părere că încă de pe 
acum ar trebui gîndită amplasarea 
unor baze și depozite riverane, 
portuare, de tranzit care să fie 
astfel construite încît să răspundă 
marilor condiții de trafic și să țină 
seama de specificul activității uni
tăților producătoare și beneficiare 
din raza lor de deservire, preluînd 
și distribuind direct volumul de 
mărfuri transportate pe apă. Aceas
ta ar rezolva și unele probleme 
determinate de intensificarea con
tinuă a traficului în cîmpia dună
reană, de utilizarea mai bună a 
fondurilor de investiții pentru dez
voltarea căilor de transport in 
această zonă ș.a.

Răminînd în sfera activității re
țelei de baze și depozite aș dori să 
mă refer la un element care pre
figurează dezvoltarea calitativă, 
structurală a acestor unități : inte
grarea, implicarea lor mai directă 
In procesul de producție al unită
ților economice. O modalitate deo
sebit de eficientă ar fi înființarea 
nnor ateliere de preindustrializare 
a materiilor prime în principalele 
depozite. Practic, aici ar trebui să 
se realizeze debitarea, croirea, pre
gătirea tehnologică a unor lami
nate. materiale lemnoase ș.a., ur- 
mînd ca acestea să intre direct In 
diferite faze ale procesului tehno
logic la unitățile producătoare. 
Care ar fi, pe scurt, avantajele ? 
în primul rînd, executarea unor 
asemenea operații s-ar face pe 
seama timpului pe care materialele 
îl petrec oricum în stoc, în baze 
și depozite. Deci, o utilizare mai 
bună a timpului de depozitare, o 

scurtare a ciclului actual de pro
ducție, un spor important de pro
ductivitate. în al doilea rînd, s-ar 
concentra în ateliere specializate 
utilajele și specialiștii dispersați 
actualmente în toate întreprinde
rile, folosindu-se deci mai bine 
capacitatea de producție și forța 
de muncă. Și, în fine, ar putea fi 
adoptate soluții tehnologice mo
derne de pregătire a materialelor, 
de debitare combinată a reperelor 
care să asigure creșterea gradului 
de utilizare (de scoatere) a mate
rialelor, de utilizare eficientă a 
materialelor recuperabile rezultate 
din această activitate.

O bună experiență există deja 
In această privință : la Baza jude
țeană de aprovizionare tehnico- 
materială Vrancea funcționează o 
linie de fișiere a benzilor de tablă 
pentru Întreaga economie. Pentru 
a se înțelege mai bine avantajele 
unei astfel de organizări a prein- 
dustrializării materialelor, putem 
compara această activitate a bazei 
cu menirea magazinelor „Gospo
dina", care pun la dispoziția cum
părătorilor o serie de produse 
semipreparate.

De fapt, pe un plan mai larg, 
în procesul de îmbunătățire cali
tativă a activității economice, or
ganele de aprovizionare tehnico- 
materială, fie că ele fac parte din 
rețeaua teritorială, fie că lucrează 
în cadrul întreprinderii, trebuie să 
Îndeplinească un rol mai activ. 
Practica arată că orice activitate 
de aprovizionare și desfacere nu 
poate fi in nici un caz tratată in
dependent, ca o sferă aparte de 
preocuparea generală a întreprin
derilor pentru îndeplinirea planu
lui. Lucrătorul din domeniul apro
vizionării și desfacerii nu trebuie 
să fie un funcționar care să urmă
rească doar întocmirea corectă a 
unor hîrtii, ci, în spiritul autocon- 
ducerii muncitorești, să fie un par
ticipant activ la pregătirea fabrica
ției, care cunoaște particularitățile 
procesului de producție și manifes
tă inițiativă și răspundere atît In 
relațiile din interiorul întreprinderii, 
cît și în acelea cu alte unități.

Prof. dr.
Dumitru FUNDATURA

AMALIA TRICA, maistru la întreprinderea de stofe de 
mobilâ din Capitală :

„Pentru exercitarea mai eficientă a autoconducerii 
muncitorești, pentru ca muncitorii care fac parte din 
consiliul oamenilor muncii să participe cu înaltă com
petență, din plin la elaborarea deciziilor privitoare la 
activitatea întreprinderii, propun ca aceștia să urmeze 
cursuri de perfecționare, la care să-și însușească cu
noștințele absolut necesare de știință a conducerii, de 
aplicare a noului mecanism economico-financiar. Tot
odată, propun o mai bună profilare a comisiilor pe 
domenii de activitate care funcționează pe lingă con
siliul oamenilor muncii. Astfel, ținind seama de impor
tanța cu totul deosebită pe care o acordă conducerea 
partidului asigurării unei înalte calități a producției și 
ridicării eficienței economice, consider că ar trebui ca 
in locul actualei comisii pentru calitatea producției și 
eficiența economică să se formeze două comisii, fie
care cu specificul ei. De asemenea, cred că ar fi ne
cesară constituirea unei comisii speciale numai pe pro
bleme de export în fiecare întreprindere căreia îi revin 
sarcini în acest domeniu".

Ing. REMUS RUSU, șeful serviciului aprovizionării, 
Trustul de construcții industriale Cluj:

„Stocurile de materiale supranormative consti
tuie o problemă cu care ne confruntăm de ani 
de zile. In permanență, în magaziile unităților 
aparținătoare avem asemenea materiale, a căror 
valoare ajunge la 20 milioane lei. lată una din 
cauze : conform legislației în vigoare, încheiem con
tracte de aprovizionare cu unitățile furnizoare pen
tru anul următor, cu cîte 6-7 luni înainte, cînd nu dis
punem de întreaga documentație, cînd nu cunoaștem 
exact ce vom construi in anul viitor. In aceste condiții 
se au în vedere numai indicii de consum din anul 
curent sau din anii precedenți. Pentru lichidarea aces
tor stocuri, consider că ar fi necesar ca ministerul 
nostru, împreună cu Ministerul Aprovizionării să dea o 
derogare în sensul de a contracta materiale numai 
atunci cînd cunoaștem precis necesarul pentru anul 
viitor. Iar în vederea lichidării stocurilor supranormati
ve existente ar fi necesară inventarierea precisă a 
acestora de către ministerul nostru, împreună cu Mi
nisterul Aprovizionării, pentru a se da repartiții de 
astfel de materiale nu de la unitățile producătoare, ci 
de la magaziile unităților de construcții unde sînt astfel 
de stocuri".

VASILE PATRAULEA, maistru la întreprinderea meca
nică „Ceahlăul" din Piatra Neamț:

„Modernizarea tehnologiilor de producție este o sar
cină de mare actualitate pentru progresul continuu al 
economiei naționale, sarcină pusă în față de condu
cerea partidului. In acest sens și în întreprinderea 
noas.tră s-au obținut rezultate pozitive. Insă in secția 
de vopsitorie a întreprinderii noastre se mai folosesc 
tehnologii depășite — vopsirea executîndu-se prin 
pulverizare ; astfel de tehnologii constituie o sursă de 
pierderi de vopsea, frînează creșterea productivității

muncii și îmbunătățirea condițiilor de lucru. Propun ca 
în cadrul modernizării fluxurilor de fabricație, care a 
început în acest an in întreprinderea noastră, să intro
ducem tehnologia de «vopsire în baie1», care va înlă
tura aceste neajunsuri".

MIHAI PALADE, subinginer, mecanic șef la fabrica 
de cherestea de la I.F.E.T. Satu Mare:

„Pentru prima oară in țară, la centrala termică a 
fabricii noastre au fost montate și puse în funcțiune 
două cazane (CIR-1 și CIR-2), care folosesc o sursă 
de energie proprie a unității — rumegușul și deșeurile 
neindustrlalizabile (care nu pot fi utilizate la fabrica
rea PAL-ului și PFL-ului), inlocuindu-se astfel cu succes 
păcura și gazul metan. Faptul că randamentele ter
mice obținute cu aceste cazane sînt remarcabile 
(81—82 la sută) pledează categoric pentru extinderea 
și generalizarea dotării și a celorlalte centrale termice 
din fabricile de cherestea din țară cu astfel de insta
lații. întrucît nu s-a acționat, în acest sens, cu toată 
fermitatea, propun ca centrala de resort să stabilească 
măsuri și termene ferme și să treacă la realizarea 
acestei dotări intr-un timp cît mai scurt posibil".

EMIL ANUȚA, șef echipă, lăcătuș la secția mecanică 
grea de la întreprinderea de construcții de mașini 
Reșița:

„Pornind de la experiența întreprinderii noastre — 
dar problema este valabilă și pentru alte unități din 
ramura construcțiilor de mașini - propun ca, pentru a 
se asigura o Calitate corespunzătoare tuturor produse
lor, cheltuieli minime în realizarea lor, precum și 
pentru întărirea răspunderii în muncă, să se înființeze 
sectoare de eboșare in cadrul secțiilor de turnătorii 
(fontă și oțel) în așa fel încît toate piesele să fie 
livrate numai după eboșare. Aceasta ar evita lansarea 
multor repere pe fluxul tehnologic cu diferite defecte 
șl care uneori sînt rebutate abia în fază avansată de 
execuție".

AUREL MATEI, muncitor specialist secretarul organi
zației de partid din secția I turnătorie - întreprinderea 
„Vulcan" din Capitală :

„Am fost criticați, pe bună dreptate, pentru calitatea 
unor piese turnate. Măsurile pe care le-am aplicat în 
ultima perioadă au determinat încadrarea în limita de 
rebuturi ădmisă. Dar știm că putem cobori mult sub 
această limită. Pentru perfecționarea activității noastre 
ne-am ales un «aliat*  de nădejde : progresul tehnic. 
Rezultatele obținute prin aplicarea turnării în forme 
vidate sînt încurajatoare și, în următoarele luni, vom 
extinde această tehnologie. Prezența tehnologilor și 
proiectanților in secție dovedește că și cele mai com
plexe probleme tehnice pot fi soluționate corespunză
tor cînd acționează cu forțele unite, alături de munci
tori. Se dovedește, o dată în plus, că locul specialis
tului este în miezul problemelor producției. Or, realiza
rea de produse de calitate superioară cere o ofensivă 
puternică a priceperii muncitorilor și inginerilor noștri".
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Mesaje de unanimă aprobare, satisfacție și 
a rezultatelor vizitei întreprinse de președintele 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,

înaltă apreciere 
Nicolae Ceaușescu, 

în Austria
în telegrama COMITETULUI JU

DEȚEAN BISTRIȚA-NASAUD AL 
P.C.R. se relevă: Fructuosul dialog la 
nivel înalt româno-austriac a scos 
în relief în mod pregnant caracterul 
constructiv și dinamic al politicii 
partidului și statului nostru, care, pe 
baza hotărîrilor Congresului al 
XII-lea, înscrie ca o componentă 
fundamentală dezvoltarea și adînci- 
rea prieteniei cu toate statele, indi
ferent de orinduirea lor social-pO- 
litică, pe baza respectării principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, egalității in drepturi și avan
tajului reciproc, neamestecului in 
treburile interne, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța,

Cordialitatea, căldura și stima cu 
care ați fost Înconjurați, convorbirile 
avute cu președintele federal al Aus
triei, succesul deplin cu care s-a în
cheiat vizita de stat aduc o contribu
ție de certă valoare la edificarea 
unui sistem real de securitate și coo
perare . in Europa, la: cauza generală 
a păcii, destinderii și colaborării în 
întreaga lume. Cu inimile pline de 
bucurie pentru bilanțul rodnic al vizi
tei, care reconfirma o dată mai mult 
clarviziunea și înțelepciunea politicii 
interne și internaționale a partidului 
și statului, al Cărei inițiator și promo
tor consecvent și activ sinteți, ne ex
primăm și cu acest prilej atașamen
tul deplin și profund față de această 
politică și vă asigurăm că o vom 
îndeplini fără preget.

Animați de cele mai înălțătoare 
sentimente de mindrie patriotică Și 
vie satisfacție față de rezultatele vi
zitei de stat întreprinsă de dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu în Aus
tria. comuniștii, ■ toți oamenii mun
cii din județul Brăila vă adresează 
Cordiale felicitări și profunda lor re
cunoștință pentru strălucita și 
neobosita activitate politică pe cate 
o desfășurat! în slujba intereselor, 
națiunii noastre socialiste, pentru 
contribuția de valoare inestimabilă 
ce o aduceți cauzei destinderii și în
țelegerii intre popoare, triumfului 
păcii în Europa și in întreaga lume 
— se subliniază in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BRAlLA 
AL P.C.R. Ne angajăm să facem to
tul pentru a contribui cu forțe me
reu sporite la edificarea socialismu
lui și comunismului pe pămîntul 
nostru străbun, urmîndu-vă minuna
tul .exemplu de dăruire și abnega
ție, de fierbinte patriotism, nere- 
cupețind nici, un efort pentru înflo
rirea și prosperitatea multilaterală a 
României contemporane. Să ne 
trăiți intru mulți ani, spre binele și 
fericirea patriei.

Noua solie de pace, pe parcursul 
căreia ați fost întjmpinat cu deo
sebită căldură și prietenie, reprezin
tă o nouă și strălucită dovadă a pres
tigiului internațional de care se bu
cură România, a eforturilor deosebite 
pe care le depuneți dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, cu nemărginit 
devotament pentru dezvoltarea și 
perfecționarea continuă a relațiilor 
externe ale țării noastre, pentru creș
terea aportului său la soluționarea in 
spirit constructiv și democratic a 
marilor probleme ale contemporanei
tății — se menționează în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BUZĂU 
AL P.C.R. ȘI A CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. Dăm o înaltă 
apreciere înțelegerilor convenită și 
documentelor adoptate în această vi
zită, care vor impulsiona puternic dez
voltarea conlucrării fructuoase între 
România și Austria, țări cu orînduiri 
sociale și politice diferite, dar cu 
multe interese comune. Strîns uniți 
în jurul partidului, al dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, vom munci cu abnegație și dă
ruire revoluționară, cu răspundere și 
exigență comunistă pentru ridicarea 
patriei noastre pe noi trepte de pro
gres și civilizație, vom face totul 
pentru a contribui la înălțarea și 
afirmarea ei demnă în rindul națiu
nilor lumii.

Comuniștii, oamenii muncii, toți lo
cuitorii județului Caraș-Severin — 
români, maghiari, germani, sirbi și de 
alte naționalități. — au urmărit cu in
teres vizita de stat pe care dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, ați efec
tuat-o in Austria — se arată in tele
grama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R.

Vă sintem adine recunoscători pen
tru faptul că ați reafirmat și cu acest 
prilej dorința fermă a poporului ro
mân de a conlucra activ cu toate sta
tele. pentru soluționarea pe cale po
litică a tuturor stărilor de încordare, 
pentru înfăptuirea securității europe
ne și a dezarmării, edificarea noii or
dini economice internaționale, pentru 
prietenie și înțelegere intre toate 
popoarele. Di nd cea mai' înaltă apre
ciere vizitei de stat, rezultatelor sale 
concrete, îngăduiți-ne ca în- numele 
comuniștilor, al oamenilor muncii și 
tuturor locuitorilor din această parte 
a țării, șă vă asigurăm că nu vom 
precupeți nici un efort pentru trans
punerea în viață a hotărîrilor Istori
cului Congres al XII-lea al partidu
lui, a întregii politici interne și inter
naționale a României socialiste.

Insoțindu-vă permanent cu gîndul 
și inima, asemenea întregului nos
tru popor, dîmbovițenii vă aduc, mult 
iubite Și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, un înflăcărat omagiu 
pentru rezultatele fructuoase ale 
noului dialog la nivel înalt româno- 
austriac — eveniment ce marchează 
o nouă etapă pe' călea adîncirii re
lațiilor dintre cele două țări — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. 
Primirea călduroasă, cordialitatea și 
simpatia cu care ați fost înconjurat 
au demonstrat, încă o dată, cu deo
sebită forță, prestigiul imens de care 
se bucură România pe arena mon
dială. înalta prețuire pe care și-a 
ciștigat-o ca urmare a prodigioasei 
dumneavoastră activități în interesul 
păcii și colaborării internaționale. Ne 
exprimăm, și cu acest prilej, totala 
adeziune față de politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru și ne angajăm să acționăm cu 
fermitate pentru a consolida reali
zările obținute in acest an, pentru 
a transpune integral în practică in

dicațiile și îndrumările date de dum
neavoastră la recenta consfătuire de 
lucru de la Comitetul Central al 
P.C;R.

Tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R. se spune : 
Primirea sărbătorească, ■ manifestări
le de stimă, de prețuire și deosebi
tă considerație cu care poporul aus
triac v-a întîmpinat și v-a înconju
rat pretutindeni pe parcursul vizi
tei pune din nou în evidență pres
tigiul de care se bucură pe toate 
meridianele lumii patria noastră so
cialistă, proeminenta dumneavoastră 
personalitate de strălucit om politic 
și de stat, de neobosit promotor al 
celor mai Înaintate idealuri ale uma
nității și a cărui autoritate interna
țională și contribuție inestimabilă la 
soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității sînt unanim recu
noscute;

Mulțumindu-vă cu căldură pentru 
înaltul patriotism, clarviziunea. po
litică și abnegația cu care serviți zi 
de zi interesele scumpei noastre pa
trii. pentru contribuția pe care o a- 
dueeți . Ia rezolvarea problemelor 
complexe ale lumii de azi, în nume
le voinței de pace și progres a po
porului român, vă asigurăm că vom 
acționa, în continuare, cu hărnicie, 
consecvență și spirit revoluționar 
pentru a îndeplini in mod exemplar 
sarcinile ce ne revin în acest an, în 
noul cincinal, pentru a spori apor
tul județului Dolj la dezvoltarea e- 
conomico-socială a patriei, la ridi
carea continuă a nivelului de trai 
al întregului popor.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. se 
arată: Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Galați au urmărit cu 
viu interes vizita pe care ați efec
tuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu in Austria, moment de în
semnătate majoră în cronica legătu
rilor României cu această țară prie
tenă.. Convorbirile .purtate cu “pre
ședintele Rudolf Kirchschliiger, cu 
alte personalități ale vieții politice și 
sociăl-economice ale Austriei, înțele
gerile convenite sînt tot atitea măr
turii elocvente ale dorinței celor două 
țări de a conlucra constructiv, de a 
contribui la cauza securității, coope
rării și. respectului independenței na
ționale în Europa și pe întreaga pla
netă. Mulțumindu-vă din toată ini
ma pentru succesul deplin al acestei 
vizite, noi, locuitorii județului Galați, 
vă asigurăm că vom face totul pen
tru a ne ridica la înălțimea politicii 
înțelepte a partidului și statului nos
tru, contribuind, prin realizările 
noastre la făurirea unei Românii mo
derne, puternice și prospere, țară a 
păcii și a viitorului.

Vizita de stat , întreprinsă în Re
publica Austria, mardind un moment 
de o deosebită 'însemnătate în dez
voltarea colaborării prietenești între 
cele două state, constituie o nouă și 
elocventă contribuție la continuarea 
procesului de destindere in Europa, 
Ia menținerea păcii și securității in 
lume — se spune in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN HARGHI
TA AL P.C.R. Sintem convinși că 
întîlnirile și convorbirile la nivelul 
cel mai înalt, documentele semnate 
cu acest prilej sînt în interesul re
ciproc, că ele vor contribui, prin re
zultatele lor, la dezvoltarea pe un 
plan . superior a colaborării, a tradi
ționalei prietenii dintre popoarele 
celor două țări, care sîht animate de 
cele mai vii sentimente de știmă și 
respect'reciproc. Ne exprimăm și cu 
acest prilej adeziunea noastră totală 
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru și vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii de pe meleagurile harghitene, 
fără deosebire de naționalitate, vor 
acționa neabătut și în continuare 
pentru îndeplinirea cu succes a sar
cinilor ce le revin din hotărîrile Con
gresului al XII-lea al Partidului Co
munist Român,

Oamenii muncii dih județul IâȘi> 
în frunte cu comuniștii, asemenea în
tregului popor, uniți*  în cuget, sim
țiri ; și acțiune, au urmărit cu deo
sebit interes, deplină satisfacție și 
profundă mîndrie patriotică vizita 
oficială de stat efectuată de dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Austria, 
dind o înaltă apreciere rezultatelor 
rodnice înregistrate — se arată in te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
IAȘI AL P.C.R.

Bilanțul vizitei oficiale în Austria 
dovedește încă o dată înalta dumnea
voastră capacitate de conducător po
litic și militant de frunte al progre
sului, aprecierea unanimă de care se 
bucură România socialistă pentru 
consecvența cu care militează și ac
ționează in spiritul destinderii și 
păcii pe continentul european și în 
întreaga lume.

Exprimîndu-ne și. cu acest, prilej 
atașamentul nețărmurit față de poli
tica promovată cu fermitate și prin
cipialitate de partidul nostru pe plan 
intern și extern, vă asigurăm și, tot
odată, ne angajăm solemn, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral, că vom acționa cu întreaga 
noastră capacitate pentru a realiza 
planul și angajamentele asumate pe 
acest an, că vom face totul pentru 
îndeplinirea neabătută a sarcinilor 
care ne revin, amplificindu-ne astfel 
contribuția la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
scumpa noastră patrie.

Vizita, de stat întreprinsă de dum
neavoastră, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Austria, moment 
de o deosebită însemnătate în dez
voltarea legăturilor prietenești româ- 
no-austriece. a fost urmărită de mem
brii COMISIEI CENTRALE DE RE
VIZIE A PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN, asemenea tuturor comuniș
tilor, a întregului nostru popor, cu 
viu interes, ea reprezentînd o nouă 
contribuție a partidului și statului 
nostru la procesul destinderii în 
Europa, la cauza păcii și colaborării 
internaționale — se spune într-o altă 
telegramă. Exprimindu-ne deplina a- 
deziune față de noua dumneavoastră 
solie și rezultatele ei, față de întrea
ga politică internă și internațională 
a partidului și statului nostru, vă. în
credințăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că vom acționa, ca 
și pînă în prezent, cu fermitate și 
dăruire pentru realizarea sarcinilor 

ce ne revin, aducînd astfel o con
tribuție sporită la înfăptuirea ne
abătută a hotărîrilor Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român.

mesager al gîndurilor și 
națiunii române de pace

Ilustrul 
aspirațiilor 
și colaborare cu toate statele, luptător 
consecvent pentru ca toate cuceririle 
geniului uman să fie puse în slujba 
fericirii popoarelor, om de aleasă 
omenie, patriot și internaționalist 
desăvirșit, dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați întreținut și prin a- 
ceastă vizită în Austria mereu aprin
să flacăra încrederii oamenilor de 
pretutindeni în puterea forțelor pro
gresului, de a face să triumfe lucidi
tatea și faptele ce servesc umanității, 
ca pe pămînt să domnească pacea, 
bunăstarea și fericirea tuturor — se 
relevă în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. 
încrezători în viitorul luminos, co
munist al poporului nostru, noi, cei 
care . trăim 
prosper și 
românească, 
partidului, 
iubite și stimate tovarășe 
Ceaușescu, comunistul de 
omenie, omul care întruchipează în 

și muncim pe acest 
înfloritor colț de țară 
ne angajăm în fața 

a dumneavoastră, mult 
Nicolae 

aleasă

• Convorbirile la nivel înalt vor da un nou 
impuls dezvoltării relațiilor de colaborare 
dintre cele două țări, in interesul popoarelor

..român și austriac, al destinderii și securității 
in Europa și in lume

• Manifestările de deosebită stimă, căldură 
și prietenie — o nouă și elocventă expresie 
a prestigiului internațional al președintelui 
României socialiste
'■’ V ’ '"Z i A-.'-.-.;

• 4 deziune deplină fa ță de politica internă și externă 
a partidului și statului, hotărire fermă de a con
tribui la înfăptuirea hotărîrilor istorice ale Con
gresului al XII-lea, chezășia unor noi și substan
țiale progrese pe calea societății socialiste 
multilateral dezvoltate

chip magistral cele mai alese virtuți 
ale geniului poporului român, că vom 
urma neabătut strălucitul exemplu 
de dăruire pentru fericirea și prospe
ritatea națiunii noastre socialiste, că 
nu ne vom precupeți eforturile și 
priceperea pentru ridicarea scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România, spre treptele înalte ale civi
lizației comuniste,

Permiteți-ne, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicoiae Ceaușescu, ca, la 
reîntoarcerea din vizita de stat efec
tuată, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Austria, să vă transmi
tem expresia sentimentelor de since
ră bucurie și deplină satisfacție a 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană din țara noastră care, îm
preună cu întregul popor, au urmărit 
cu viu interes acest eveniment de 
deosebită însemnătate în evoluția 
ascendentă a raporturilor româno- 
austriece, se arată în telegrama adre
sată de CONSILIUL OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
GERMANA. Convorbirile oficiale, 
documentele semnate constituie o 
nouă confirmare a justeței politicii 
partidului și statului nostru de dez
voltare a relațiilor cu toate statele, 
fără deosebire de orinduirea lor 
economico-socială. Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de adeziunea totală a oamenilor mun
cii de naționalitate germană față de 
politica internă și internațională a 
partidului și statului nostru, de ho- 
tărîrea lor fermă de a-și aduce din 
plin contribuția, împreună cu între
gul popor, la înfăptuirea hotărîrilor 
istorice ale Congresului al XII-lea al 
partidului, pentru ridicarea patriei 
comune pe noi trepte de progres și 
civilizație.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. se 
arată : La reîntoarcerea pe pămîn
tul scump al patriei, comuniștii, 
toți locuitorii străvechilor meleaguri 
mureșene — români, maghiari, • ger
mani și de alte naționalități — vă 
încredințează, mult stimate tovarășe 
secretar general, că, strîns uniți în 
jurul partidului, vor acționa cu en
tuziasm și responsabilitate pentru 
aplicarea în viață a generoaselor idei 
pentru care militați cu consecvență 
și dăruire, ca lumea să trăiască în 
pace, prietenie și colaborare, că vă 
vor urma neîntrerupt în tot ceea ce 
gîndiți și întreprindeți spre binele 
întregului nostru popor. îngăduiți-ne 
să vă adresăm și cu această ocazie 
cele mai calde mulțumiri, deplina 
noastră recunoștință pentru rezul
tatele rodnice ale acestei importante 
vizite și să dăm. totodată o înaltă 

apreciere rezultatelor convorbirilor, 
care evidențiază largile posibilități de 
extindere a relațiilor patriei noastre 
cu toate țările și popoarele lumii pe 
principiile deplinei egalități, respec
tării suveranității și independenței 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, renunțării la amenințarea cu 
forța.

Prin roadele ei, prin documentele 
încheiate, prin întîlnirile și toate ce
lelalte manifestări pe care le-a pri
lejuit, această vizită a demonstrat 
incă o dată înaltele virtuți ce caracte
rizează personalitatea dumneavoastră 
de om politic de prim rang al lumii 
politice contemporane, prestigiul de 
care vă bucurați în fața tuturor po
poarelor, ca strălucit conducător al 
României socialiste, ca ginditor, om 
politic și neobosit luptător pentru în
făptuirea celor mai nobile idealuri 
de progres și pace ale omenirii. Ală
turi de întregul nostru popor, locui
torii meleagurilor nemțene sint 
mîndri că în fruntea partidului și 
statului se află un astfel de condu
cător. care întrunește cele mai nobile 
și înalte însușiri și calități ale po
porului român — se spune în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
NEAMȚ AL P.C.R. Comuniștii, oa
menii muncii, toți locuitorii județului

Neamț își exprimă și cu acest prilej 
deplina adeziune la politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, al cărei strălucit creator și 
neobosit luptător pentru înfăptuirea 
ei sînteți și vă asigură că, urmînd 
minunatul exemplu pe care ni-1 
oferiți permanent, nu vor precupeți 
nici un efort pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan pe anp.l 
1981, primul an al actualului cincinal, 
aducindu-ne contribuția la edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

Constituie pentru noi sătmărenii 
un prilej de deosebită satisfacție și 
mîndrie faptul că dialogul la cel mai 
înalt nivel româno-austriac a evi
dențiat recunoașterea meritelor deo
sebite ale politicii externe românești, 
al cărei inițiator și promotor strălu
cit sînteți dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, po
litică ce contribuie la însănătoșirea 
climatului internațional, prin intensi
ficarea contactelor cu participarea 
tuturor statelor, se spune in telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
SATU MARE AL P.C.R. Folosim și 
acest minunat prilej spre a ne reinnol 
legămîntul nostru revoluționar de '■ a 
vă urma strîns uniți, fără preget, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, consacrindu-ne întreaga 
capacitate și energie înfloririi patriei 
socialiste, bunăstării și fericirii eroi
cului nostru popor, sporindu-ne tot
odată contribuția, împreună cu toți 
fiii națiunii, la cauza scumpă tutu
ror popoarelor, făurirea unei lumi a 
păcii, cooperării și deplinei: înțele
geri între toate națiunile.

Comuniștii, toți oamenii muncii, 
români și maghiari, tineri și vîrst- 
nici, bărbați și femei, de pe fru
moasele meleaguri ale județului Să
laj, însuflețiți de sentimentele de 
fierbinte dragoste și adînc respect 
ce vi le poartă, muit stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, cel mal iubit 
fiu al poporului nostru, au urmărit 
cu deplină satisfacție și legitimă 
mîndrie patriotică vizita de stat pe 
care ați efectuat-o împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu în Austria 
— se relevă în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN SALAJ AL 
P.C.R. Purtînd mesajul națiunii ro
mâne, ați reafirmat virtuțile dialo
gului politic, prin convorbirile avu
te cu conducătorii de stat austrieci, 
demonstrînd încă o dată că lumea 
contemporană poate și trebuie să 
conviețuiască și să colaboreze. Ex
primîndu-ne și cu acest prilej ata
șamentul nețărmurit față de politica 
promovată cu fermitate și principia

litate de partidul. și statul nostru pe 
plan intern și extern, vă asigurăm 
și, totodată, ne angajăm solemn, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul, strîns 
imiți în jurul partidului, pentru a 
realiza planul pe acest an și toate 
angajamentele asumate în întrecerea 
socialistă, amplifieîndu-ne astfel con
tribuția Ia edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă- 
mintul scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

întregul tineret al patriei, asemeni 
tuturor oamenilor muncii din Româ
nia socialistă, își exprimă deplina sa
tisfacție față de rezultatele remar
cabile ale vizitei de stat pe care 
dumneavoastră, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, ați efec- 
tuat-o în Austria, văzind în aceasta 
o nouă și strălucită afirmare a poli
ticii externe active, principiale a țâ
rii noastre, care se constituie ca o 
contribuție majoră la cauza păcii, 
destiiiderii, securității și cooperării pe 
continent și în întreaga lume, politi
că al cărei strălucit exponent sînteți 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, persona
litate marcantă a vieții internaționale 
— se spune în telegrama C.C. AL 
U.T.C. și CONSILIULUI U.A.S.C.R.

Urmind cu încredere și nețărmurit 
devotament politica partidului și sta
tului nostru, muncind fără preget 
pentru înflorirea patriei socialiste, ac- 
tivîrid consecvent pe baza îndemnuri
lor dumneavoastră mobilizatoare. 
Uniunea Tineretului Comunist și 
Uniunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România vor desfășura 
în continuare o amplă activitate in
ternațională, pentru unirea eforturi
lor tinerei generații de pretutindeni, 
a organizațiilor de tineret, în acțiuni
le consacrate edificării unei lumi a 
păcii, mai bună și mai dreaptă, pe 
planeta noastră, pentru creșterea con
tinuă a prestigiului României socia
liste.

Noua solie de pace și prietenie pe 
care ați purtat-o cu înaltă demnita
te, în numele poporului român, se 
înscrie ca un moment de o deose
bită însemnătate in cronica relațiilor 
de prietenie și colaborare romano- 
austriacă, ca o contribuție de seamă 
la procesul destinderii în Europa, ia 
cauza păcii și colaborării internațio
nale — se subliniază în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN SIBIU 
AL P.C.R. N.e exprimăm fernia con
vingere că această vizită, prin înțe
legerile convenite și documentele 
semnate, se va înscrie în cronica re
lațiilor dintre România și Austria ca 
un eveniment de primă mărime, ofe
rind un exemplu elocvent de felul în 
care se pot . dezvolta , și adinei rela
țiile dintre state cu orînduiri. sociale 
diferite, dornice să trăiască în înțe
legere, pace și prietenie.

împreună cu toți oamenii muncii 
din patria noastră, comuniștii, între
gul personal al MINISTERULUI DE 
INTERNE, au urmărit cu viu inte
res, cu satisfacție și mîndrie vizita de 
stat pe care dumneavoastră, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați 
întreprins-o în Republica Austria și 
care se înscrie ca un nou moment de 
importanță deosebită în cronica am
plificării și diversificării raporturilor 
româno-austriece pe multiple planuri, 
a conlucrării fructuoase și permanen
te pentru promovarea păcii, destin
derii și securității in Europa și în 
întreaga lume, se spune într-o altă 
telegramă. Dind o înaltă prețuire re
zultatelor deosebit de rodnice ale 
acestei vizite, contribuției uriașe pe 
care dumneavoastră o aduceți la ela
borarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, întregul efectiv al Ministe
rului de Interne vă exprimă și cu 
acest prilej cele mai alese simțămin
te de fierbinte dragoste și recunoș
tință și se angajează cu trup și su
flet să nu precupețească nimic pen- 

tru a-și face cu vigilență și fermi
tate datoria, transpunînd în viață is
toricele obiective stabilite de cel de 
al XII-lea Congres al partidului, 
apărînd ca pe lumina ochilor cuceri
rile revoluționare ale socialismului, 
independența și suveranitatea pa
triei, climatul de ordine și liniște pu
blică. drepturile și libertățile legale 
ale tuturor cetățenilor țării.

în telegrama CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A 
SINDICATELOR DIN ROMANIA 
se spune : îngăduiți-ne ca în nu
mele milioanelor de oameni ai mun
cii, membri de sindicat — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — să vă exprimăm cele mai 
profunde sentimente de respect și 
prețuire cu prilejul reîntoarcerii 
dumneavoastră in patrie din vizita 
de stat pe care, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. ați intreprin- 
s-o în Republica Austria.

Clasa muncitoare, întreaga națiune 
au urmărit cu deosebit interes toate 
momentele acestui nou dialog la 
nivel inalt româno-austriac și își 
exprimă satisfacția și mîndria că 
vizita întreprinsă s-a încheiat cu 
rezultate deosebit de fructuoase re
flectate în acordurile și documentele 
semnate la Viena. Oamenii muncii, 
sindicatele, întregul popor văd in 
aceste documente, ca și în primirea 
deosebit de caldă cu care ați fost 
înconjurat permanent de poporul 
austriac, de conducătorii Republicii 
Austria, expresia vie a prețuirii și 
înaltului prestigiu de care vă bucu
rați pretutindeni in lume și, deopo
trivă, înalta considerație și respectul 
acordate României contemporane.

Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, toate organele și 
organizațiile sindicale, sub imboldul 
permanent al marii dumneavoastră 
pilde de dăruire patriotică, revolu
ționară, vă asigură că nu vor pre
cupeți nici un efort și vor folosi în
treaga lor capacitate de muncă pen
tru realizarea planului pe anul 1981 
și creșterea eficienței în toate dome
niile de activitate, in scopul dezvol
tării continue a economiei naționale, 
baza sigură a bunăstării materiale și 
spirituale a tuturor celor ce mun
cesc și trăiesc în Republica Socia
listă România, al creșterii continue 
a prestigiului patriei noastre in rin- 
durile țărilor lumii.

Asemeni întregului nostru popor, 
sucevenii au urmărit cu inimile pli
ne de adîncă bucurie și înaltă mîn
drie patriotică vizita de stat pe care 
dumneavoastră, mult stimate și. iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați 
efectuat-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Austria, se re
liefează în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. ȘI 
A CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Dind o înaltă apreciere ac
tivității fructuoase a noii solii romă-' 
nești de pace, în care vedem nu nu
mai o substanțială contribuție la dez
voltarea relațiilor bilaterale, ci și un 
aport de seamă la cauza destinderii, 
păcii, prieteniei și colaborării în Eu
ropa și în lume, comuniștii, toți oa
menii muncii suceveni, în deplină 
unitate de gînd și voință cu întregul 
popor, vă asigură, și de această dată, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sînt hotărîți să 
acționeze cu fermitate și să nu pre
cupețească nici un efort pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor din acest 
an și întregul cincinal.

Este un motiv de profundă satisfac
ție pentru noi să constatăm că și de 
această dată a' fost reafirmată hotă- 
rirea României de a conlucra activ 
cu toate statele, pentru soluționarea 
pe cale politică a tuturor stărilor de 
încordare, pentru încheierea cu 
succes a Conferinței de la Madrid, 
pentru a se ajunge la măsuri con
crete de dezarmare, pentru înfăp
tuirea unei noi ordini economice in
ternaționale și instaurarea unui cli
mat de înțelegere în întreaga lume — 
se spune in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN TELEORMAN 
AL P.C.R. Este, dealtfel, me
sajul unei politici externe știin
țifice, active, la conceperea și înfăp
tuirea căreia dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vă aduceți o contribuție 
inestimabilă, politică ce relevă incă 
o dată că deosebirile dintre state cu 
sisteme social-politice diferite nu pot 
constitui obstacole atunci cind există 
dorința sinceră de colaborare.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe meleagurile timișene — români, 
germani, maghiari, sirbi și de alte 
naționalități — au urmărit cu profund 
interes și vie satisfacție vizita de 
stat pe care ați efectuat-o, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Austria, moment de deosebită im
portanță în dezvoltarea colaborării 
prietenești româno-austriece, se re
levă în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. ȘI A 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii timișeni. urmînd 
neabătut minunatul dunmeavoastră 
exemplu de dăruire patriotică și. 
abnegație revoluționară, vor acționa 
fără preget, cu înaltă responsabilita
te și profund devotament, pentru în
făptuirea mărețelor sarcini ce ne re
vin din istoricele documente ale Con
gresului al XII-lea al Partidului Co

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a secre
tarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, 
au mai sosit telegrame din partea unor comitete municipale, orășenești 
și comunale de partid, ministere, instituții centrale, organizații de masă 
și obștești, consilii populare, a numeroase întreprinderi industriale, uni
tăți agricole, institute de cercetări și proiectări, uniuni de creație, Insti
tuții de știință, artă, cultură, instituții de învățămint, unități militare.

In telegrame se exprimă, intr-o deplină unitate de gindire și voință, 
profunda satisfacție și mindrie patriotică pentru rezultatele deosebit de 
fructuoase ale vizitei, subliniindu-se că, prin bilanțul său rodnic, amplul 
dialog purtat de solii poporului român reprezintă un eveniment de cea 
mai mare însemnătate in dezvoltarea și amplificarea relațiilor româno- 
austriece, constituie o nouă și strălucită mărturie a preocupării statornice 
manifestate de țara noastră, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru dez
voltarea și adîncirea relațiilor dintre state, pentru promovarea păcii, prie
teniei, destinderii și securității în Europa și in lume.

Aprobind întru totul rezultatele acestei vizite, comuniștii, oamenii 
muncii, toți cetățenii patriei noastre — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — asigură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că își vor 
intensifica eforturile pentru realizarea exemplară a sarcinilor din acest 
an și intrcgul cincinal, că vor acționa strîns uniți in jurul partidului, al 
secretarului său general, în vederea transpunerii neabătute în viață a poli
ticii interne și externe a partidului și statului nostru, a istoricelor hotăriri 
adoptate de Congresul al XII-lea al P.C.R., pentru continua înflorire a 
României socialiste.

munist Român, din indicațiile și o- 
rientările pe care ni le-ați dat.

Asemenea întregii noastre națiuni 
socialiste, comuniștii, toți oamenii 
muncii din MINISTERUL AFACE
RILOR EXTERNE au urmărit cu 
viu interes și satisfacție vizita de 
stat pe care ați întreprins-o împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu in 
Austria.

Noua întîlnire la nivel înalt con
stituie un moment de mare însem
nătate în cronica relațiilor priete
nești româno-austriece ; schimburile 
de păreri efectuate și înțelegerile 
convenite cu acest prilej vor aduce 
o nouă și importantă contribuție la 
extinderea relațiilor multilaterale 
dintre cele două țări și popoare.

Vedem în această vizită, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o nouă 
contribuție valoroasă a statului nos- 
t:u. a dumneavoastră personal — 
purtător al mesajului profund uma
nist de pace și prietenie al poporu
lui român — ia eforturile consacrate 
asigurării unui climat de pace și 
securitate în Europa.

Urările de bun venit pe pămintul 
Austriei, înaltele onoruri cu care ați 
fost întîmpinat pretutindeni, am
bianța prietenească ce a caracterizat 
momentele vizitei, aprecierile de 
aleasă stimă și considerație expri
mate de conducătorii Austriei au do
vedit încă o dată că politica pro
movată de partidul și statul nostru 
in fruntea cărora vă aflați dumnea
voastră, cel mai iubit și stimat fiu al 
poporului român, se bucură de o 
înaltă apreciere în rindul tuturor 
popoarelor lumii — se spune în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
TULCEA AL P.C.R. Convorbirile și 
înțelegerile realizate au evidențiat 
caracterul științific, realist al po
liticii partidului și statului nos
tru, potrivit căruia deosebirile de 
sisteme social-politice nu pot con
stitui obstacole in calea colaborării 
între țări și popoare, cind sînt inte
resate deopotrivă să promoveze o po
litică de pace și independență, de 
colaborare și destindere.

Mesager al idealurilor de pace și 
conlucrare între toate popoarele 
lumii, al înțelegerii pașnice între 
state, dumneavoastră, cel mai iubit 
fiu al națiunii române, ați dovedit și 
cu această ocazie înaltele calități de 
înflăcărat patriot, promotor con
secvent al intereselor supreme de 
libertate și independență în relațiile 
internaționale — se relevă în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
VASLUI AL P.C.R. Manifestări
le de caldă prietenie, profun
dul respect și prețuirea cu care 
ați fost înconjurați, dumneavoastră 
și tovarășa Elena Ceaușescu pe tot 
parcursul vizitei in Austria prietenă, 
ne-au umplut inimile bucurie și 
înaltă, mindrie patriotică. Ne re
înnoirii față de dumneavoastră anga
jamentul de a munci cu deplină răs
pundere comunistă pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din istoricele hotăriri ale Congresu
lui al XII-lea al P.C.R., pentru dez
voltarea multilaterală a României 
socialiste.

împreună cu întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
CURTEA SUPERIOARA DE CON
TROL FINANCIAR, animați de cele 
mai alese sentimente de înaltă stimă 
și dragoste pe care vi le purtăm, ne 
exprimăm din adîncul inimii mîndria 
patriotică și deplina satisfacție pen
tru rezultatele strălucite ale înaltei 
solii pe care ați purtat-o în vizita de 
stat pe care dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre socia
liste, ați efectuat-o in Austria, îm
preună cu stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Urmind însuflețitorul dumneavoas
tră exemplu de muncă neobosită, de 
înaltă responsabilitate și nețărmurit 
devotament față de cauza poporului, 
reafirmîndu-ne și cu acest prilej în
tregul atașament față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, oamenii muncii din 
Curtea Superioară de Control Finan
ciar ne angajăm să depunem toate 
eforturile pențru realizarea sarcinilor 
ce ne revin din documentele de 
partid și legile statului, din indica
țiile dumneavoastră.

Sentimentele de aleasă prețuire, 
manifestările de caldă prietenie, deo
sebita stimă și respect cu care ați 
fost intîmpinat pretutindeni în Aus
tria, ne-au umplut inimile de bucu
rie și satisfacție — se subliniază in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VRANCEA AL P.C.R. Această 
nouă solie de colaborare și înțelegere 
între popoare a relevat, încă o dată, 
modul strălucit în care reprezentați 
năzuințele și aspirațiile cele mai 
nobile ale României socialiste, capa
citatea excepțională de a descifra 
sensurile evoluției vieții internațio
nale și de a propune soluții viabile, 
eficiente pentru afirmarea tot mai 
puternică a unei etici superioare în 
relațiile dintre state, făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Trăind puternic sentimentul re
cunoștinței nemărginite pentru tot ce 
faceți spre binele și bunăstarea po
porului român, pentru asigurarea 
păcii pe întreaga planetă, vă asigu
răm, mult iubite tovarășe secretar 
general, că vom acționa fără preget 
pentru a materializa întocmai ho
tărîrile Congresului al XII-lea al 
partidului.
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I
Evenimente recente In viața poli

tică a țării, cum sint glorioasa ani
versare a 60 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român, Con
gresul Uniunii Generale al Sindica
telor, precum și altele care urmea
ză să aibă loc — între care reține o 
atenție specială Congresul consi
liilor oamenilor muncii — proiec
tează o vie lumină asupra unei rea
lități fundamentale a României so
cialiste : rolul clasei muncitoare de 
forță socială conducătoare in opera 
de făurire a noii orînduiri. „Măre
țele înfăptuiri ale României, subli
nia In acest sens tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reliefează spiritul revo
luționar și capacitatea creatoare a 
minunatei noastre clase muncitoare, 
faptul că, devenind forța socială 
conducătoare a societății, ea iși în
deplinește cu cinste rolul istoric de 
a conduce întreaga națiune pe dru
mul luminos al socialismului și co
munismului".

Rolul conducător al clasei munci
toare reprezintă rezultatul unei în
delungi evoluții istorice, tn cursul 
căreia ea s-a afirmat drept expo
nent fidel al celor mai scumpe nă
zuințe ale maselor, principala forță 
a progresului, factorul decisiv al 
desfășurării victorioase a revoluției 
și construcției socialiste în România. 
Contribuția esențială pe care o are 
clasa muncitoare la dezvoltarea for
țelor de producție, superioritatea 
concepției sale despre lume și socie
tate, nivelul inalt al conștiinței mem
brilor săi, spiritul de organizare și 
disciplină ce o animă fac ca și în 
prezent întărirea continuă a rolului 
său conducător să reprezinte o ce
rință legică a dezvoltării sociale, 
condiția esențială a progresului con
tinuu economico-social, a înaintării 
neabătute pe calea socialismului și 
comunismului.

Desigur, in condițiile în care, pe 
fondul mutațiilor adinei petrecute în 
întreaga societate în anii con
strucției socialiste, și în rîndurile 
clasei muncitoare au intervenit pre
faceri sensibile atlt de ordin nume
ric (numărul muncitorilor s-a ridi
cat de la circa 1 milion, in 1938, la 
6 milioane astăzi, ponderea lor în 
ansamblul personalului muncitor 
fiind de 80 la sută), cit șl de ordin 
calitativ, nivelul de pregătire poli
tică, profesională și culturală fiind 
incomparabil față de trecut, rolul 
conducător al clasei muncitoare a 
cunoscut și cunoaște perfecționări, 
diversificarea formelor și modalități
lor sale de exercitare. Este un merit 
deosebit al partidului nostru de a fi 
soluționat in mod creator problemele 
întăririi și perfecționării acestui rol, 
pe baza analizei condițiilor concrete, 
a cerințelor fiecărei etape de dez
voltare, de a fi înarmat clasa mun
citoare cu cunoașterea acestor cerin
țe. astfel ca ea să-și îndeplinească în 
mod conștient, în deplină cunoștință 
de cauză, înalta misiune ce-i revine 
In societate. în mod deosebit se 
distinge in această privință perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea, 
perioadă in care, din inițiativa și cu 
contribuția esențială a secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. au fost adoptate 
multiple măsuri, de natură politică

-------- SERBĂRILE ȘCOLARE

Duminică, 14 iunie, zl de sărbă
toare școlară. Sute de mii de pă
rinți și... bunici ai elevilor din cla
sele primare și gimnaziale au fost 
prezenți la școală. Ca să se bucure, 
împreună cu învățătorii și profeso
rii, de bilanțul rodnic la învățătură 
al elevilor. Serbarea sfîrșitului de 
an școlar, desfășurată în prezența 
reprezentanților organelor locale de 
partid și de stat, s-a împletit fi
resc cu manifestările sărbătorești 
«le „Zilei pionierilor". Tradiționa
lele „coronițe" ale premianților, 
premiile pentru fruntașii la Învă
țătură, distincțiile pentru cei mal 
activi pionieri au marcat succese
le la învățătură și în activitatea 
pionierească a numeroși elevi.

A fost o zi bogată în manifes
tări educative, cultural-artistice șl 
sportive, la care copiii tării au 
participat cu entuziasm și voioșie.

a. e. baconsky: „Itinerar venețian"
Conform unei tradiții 

urmărite cu consecvență — 
aceea de a prezenta ma
nifestări de artă care să 
suscite un larg interes, in 
foaierul Teatrului Mic 
s-a deschis de curînd ex
poziția „Itinerar Vene
tian". Lucrările acestei 
expoziții realizate de re

Veneția

șl organizatorică, menite să asigure 
întărirea rolului clasei muncitoare 
de clasă socială conducătoare.

INTERCONDIȚIONAREA DIA
LECTICA DINTRE ROLUL CON
DUCĂTOR AL PARTIDULUI ȘI 
ROLUL DE CLASA CONDUCĂTOA
RE AL MUNCITORIMII. După cum 
se știe, rolul clasei muncitoare, ca 
deținătoare, împreună cu întregul 
popor, a puterii politice și economi
ce in stat iși găsește cea mai preg
nantă expresie în Însăși funcția în
deplinită în societatea noastră de 
Partidul Comunist Român, ca forță 
politică conducătoare, in compoziția 
partidului, precum și In componența 
organelor centrale și locale de partid 
și de stat, care asigură reprezen- 

CLASA MUNCITOARE- 
clasa conducătoare a societății noastre, forța socială 

hotărîtoare a progresului multilateral al patriei
tanțllor muncitorimii un rol hotărî- 
tor în elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru. In mod firesc, o 
principală direeție de perfecționare 
a rolului conducător al clasei mun
citoare a constituit-o și o constituie 
perfecționarea activității partidului ei 
politic, in sensul intăririi legăturilor 
sale cu clasa muncitoare și cu intregul 
popor, al integrării depline in viața 
sooială. Dacă putem vorbi cu în
dreptățită mîndrie de etapa care a 
trecut de la Congresul al IX-lea ca 
de etapa cea mai bogată in înfăp
tuiri din întreaga perioadă a con
strucției socialiste, aceasta se dato- 
rește, Înainte de toate, faptului că în 
acești ani partidul s-a identificat pe 
deplin cu interesele maselor și, în 
primul rînd, ale clasei muncitoare, 
s-a afirmat cu adevărat ca centru 
vital al societății noastre, conștiința 
sa clarvăzătoare. In politica partidu
lui, întemeiată pe cunoașterea te
meinică a realității, pe studierea 
tendințelor sale de evoluție, și-au 
găsit expresie fidelă năzuințele vi
tale ale clasei muncitoare șl ale în
tregului popor.

In actuala etapă a construcției so
cialiste, decisive pentru exercitarea 
în bune condiții a rolului conducă
tor al partidului se dovedesc dez
voltarea, în continuare, a legăturilor 
sale permanente cu clasa muncitoa
re, misiunea istorică a partidului 
constind tocmai in a asigura parti
ciparea clasei muncitoare la condu
cerea societății, exercitarea rolului 
ei conducător. Această strinsă inter- 
condiționare dialectică dintre rolul 
conducător al partidului și rolul de 
clasă conducătoare al muncitorimii

In toate unitățile de plorîieri, mo
mentul festiv a fost marcat de ri
dicarea drapelului tricolor al pa
triei pe cel mai înalt catarg, în 
cadrul ceremonialului pionieresc. 
Bilanțul rezultatelor la învățătură 
a fost ițrmat de desemnarea deta
șamentelor și unităților fruntașe în 
cadrul acțiunii de educație patrio
tică „Tot înainte", al acțiunilor de 
muncă patriotică. Serbările școla
re s-au încheiat cu programe ar
tistice susținute da formațiile de 
elevi participante la Festivalul na
țional „Cîntarea României". Pretu
tindeni în țară, școlarii au luat 
parte la întreceri sportiv-turistice și 
de pregătire pentru apărarea pa
triei din cadrul competiției națio
nale „Daciada". Ca și la marșuri 
și parăzi pionierești, serbări cîm- 
penești, carnavaluri.

Prin vers și cîntec, prin mani

gretatul poet și eseist 
A. E. Baconsky ne dezvă
luie Ia acest sensibil și 
avizat comentator al fe
nomenului artistic, la 
acest scriitor care s-a 
apropiat cu atîta înțelege
re de artele plastice, o 
uimitoare înzestrare. Căci 
desenul (ca și muzica,

dealtfel) a fost pentru 
Baconsky un Important 
mijloc de exprimare.

Mai mult decît simple 
file ale unui caiet de că
lătorie menit să fixeze 
impresii, senzații croma
tice. desenele prezentate 
acum dezvăluie capacita
tea de a exploata fecund 
datele peisajului Vene
tian, de a oferi, pe ur
mele unor celebre tălmă
ciri, un echivalent plastic 
al realităților investigate.

Atmosfera încărcată de 
vapori de apă a lagunei 
venețiene. patina clădiri
lor vechi preluată și re
verberată de reflexele 
apei au oferit prilejul 
unui constant exercițiu de 
reducere la esențial, al 
unui exercițiu de a capta 
cu gravitate specificul 
unui oraș ale cărui valori 
li stăteau aproape de su
flet. Cu o spontaneitate 
care sfidează elaborările 
meticuloase, Baconsky a 
prins în fuga creionului 
detalii arhitectonice, rit
murile decorative ale fa
țadelor, a tradus plastic

* fost pusă cu pregnanță tn lumină 
de secretarul general al partidului. 
Partid revoluționar, avînd la bază 
concepția științifică materialist-dla- 
lectică despre lume și societate, 
partidul comunist își poate duce la 
îndeplinire misiunea ce ii revine nu
mai promovînd interesele clasei pe 
care o reprezintă, orientînd procesul 
de dezvoltare în lumina valorilor și 
țelurilor acestei clase, slujind cu 
abnegație năzuințele și aspirațiile 
sale. La rlndul său, clasa muncitoa
re iși poate duce la îndeplinire răs
punderile sale majore, numai dacă 
are in frunte partidul său comunist, 
înarmat cu teoria revoluționară, In 
măsură să elaboreze căile evoluției 
viitoare, să organizeze forțele na

țiunii în vederea înfăptuirii țelurilor 
socialiste.

ESENȚA DEMOCRAȚIEI SOCIA
LISTE — PARTICIPAREA CLASEI 
MUNCITOARE LA CONDUCEREA 
SOCIETĂȚII. De o deosebită im
portanță pentru exercitarea la un 
nivel superior a rolului conducător al 
clasei muncitoare și al partidului ei 
politic in etapa actuală sint dez
voltarea democrației, dezbaterea 
largă a tuturor problemelor cu cla
sa muncitoare, cu întregul popor, 
astfel ca fiecare hotărîre să expri
me voința acestora, întărirea spiri
tului critic și autocritic, incit să se 
asigure descoperirea la timp a lip
surilor și greșelilor, a contradicții
lor, luarea tuturor măsurilor nece
sare pentru înlăturarea lor, promo
varea a ceea ce este pozitiv, a nou
lui in toate domeniile. Acestor ce
rințe le-au răspuns perfecționările 
aduse în ultimii ani cadrului orga
nizatoric democratic al societății 
noastre socialiste. De la adunările 
generale ale oamenilor muncii și 
consiliile oamenilor muncii din în
treprinderi, organismele controlului 
muncitoresc de stat și cele de con
trol al oamenilor muncii, pînă la 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii, congresele agriculturii, culturii și 
educației socialiste, învățămîntului și 
al consiliilor populare, iar între con
grese, consiliile naționale de con
ducere pe domenii de activitate și 
Camera Legislativă a consiliilor 
populare — s-a închegat un sistem 
armonios de conducere, unic în fe
lul său, care asigură participarea 
nemijlocită, atît la nivelul unităților 
economico-sociale, cit și la nivel na
țional, a clasei muncitoare, a tutu
ror oamenilor muncii, la conducerea 

festări însuflețite de entuziasmul, 
fantezia și voioșia specifice vîrstei 
de aur a copilăriei, cei mai tineri 
cetățeni și-au exprimat dragostea 
și recunoștința nețărmurită față de 
patrie, partid și popor, pentru mi
nunatele condiții de învățătură și 
educație, de viață și odihnă create 
tuturor copiilor țării.

Mulți dintre „premianții" de du
minică au fost, ieri, pasagerii tre
nurilor și autocarelor care se în
dreptau spre colonii și tabere de 
pe litoralul Mării Negre, din zona 
montană, din regiunile pitorești ale 
tării. Căci pentru toți elevii cla
selor I—VIII a început efectiv... cel 
de-al patrulea trimestru școlar : va
canța de vară ! Le-o dorim cît mal 
bogată în „evenimente" plăcute, 
distractive, reconfortante. (Florica 
Dinulescu).

Foto : S. Cristian

impresia de calmă solem
nitate pe care i-a impus-o 
peisajul.

Ritmul liniilor, echili
brul spațiilor albe șl ar
monia cromatică, toate a- 
cestea conlucrează la de
finirea armoniei generale 
a acestor lucrări. Ele 
dezvăluie un spirit in 
continuă alertă în fața 
realității, un spirit domi
nat de pasiunea pentru 
ordine și claritate.

Cu inteligentă șl finețe, 
A. E. Baconsky a fixat în 
peniță și culoare periplul 
Venetian, prezentat acum 
în sălile Teatrului Mic 
(după ce anterior a fost 
găzduit de galeriile „Tri
buna" din Cluj-Napoca). 
Semnificația lui, depă
șind-o pe aceea strict do
cumentară, ne atrage a- 
tenția că de fapt opera 
de artă nu este decît me
reu același drum spre 
marile răspunsuri In cău
tarea cărora fiecare ar
tist pornește dintr-un 
punct mereu altul.

Marina PREUTU 

economieî, a întregii societăți. Pe 
bună dreptate sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, referindu-se la 
acest sistem, că el este „infinit su
perior oricărei forme de democrație 
burgheză — un sistem democratic 
bazat pe proprietatea socialistă a- 
supra mijloacelor de producție, in 
care oamenii muncii hotărăsc in de
plină cunoștință asupra Întregii po
litici interne și externe a țării, asu
pra vieții și viitorului lor". Faptul că 
în toate consiliile de conducere, in
clusiv in cele din cercetare, înyă- 
țămînt, cultură, in consiliile de con
ducere ale ministerelor, cel puțin 30 
la sută din totalul membrilor sint 
muncitori și alți oameni ai muncii 
din producție este încă o mărturie 

a consecvenței cu care în societatea 
noastră se urmărește asigurarea in 
fapt a rolului clasei muncitoare de 
clasă conducătoare a întregii națiuni.

Al doilea Congres al consiliilor 
oamenilor muncii, convocat pentru 
25 iunie a.c., în cadrul căruia se va 
alege Consiliul Național al Oameni
lor Muncii, cuprinzind 1 500 de oa
meni, și se va dezbate programul de 
activitate al acestui important forum 
democratic, se va înscrie, neîndoielnic, 
ca un moment important in procesul 
afirmării democrației muncitorești, 
in sporirea continuă a participării 
directe a clasei muncitoare la con
ducerea tuturor sectoarelor de acti
vitate, a întregii societăți.

Desigur, pentru dezvoltarea conti
nuă a democrației socialiste, a demo
crației muncitorești, esențiale pină la 
urmă sînt buna funcționare a cadru
lui larg democratic ce a fost creat, e- 
xercitarea efectivă de către consi
liile oamenilor muncii, de către ce
lelalte organisme colective de con
ducere a atribuțiilor cu care au fost 
învestite, afirmarea de către fiecare 
muncitor a dublei sale calități de 
proprietar și producător, a dreptu
rilor și îndatoririlor ce decurg din 
această calitate. Un cimp larg de 
manifestare ii oferă în această direc
ție aplicarea noului mecanism eco- 
nomico-financiar, întărirea autocon- 
ducerii și autogestiunii economice. 
Se poate aprecia că trecerea la o 
nouă calitate în întreaga activitate 
economico-socială depinde, într-o 
măsură foarte importantă, de înfăp
tuirea unei noi calități în exercita
rea rolului conducător al clasei 
muncitoare, în modul de lucru al 
organismelor colective de conducere. 

CUVINTUL CITITORILOR^
CUVINTUL OAMENILOR MUNCII^^
fees

O construcție utilă, 
in așteptarea utilizării

Ca orice locuitor al noului județ 
Giurgiu, m-am bucurat foarte mult 
de constituirea acestuia, ca o nouă 
dovadă a grijii conducerii partidu
lui și statului nostru pentru dez
voltarea multilaterală a tuturor zo
nelor țării. Știu că edilii județu
lui, ca la orice început de drum, 
se confruntă cu o seamă de pro
bleme, între care găsirea spațiilor 
necesare pentru găzduirea unor în
treprinderi și instituții județene. 
Avînd în vedere acest lucru, aș vrea 
să semnalez un fapt și, totodată, să 
supun atenției forurilor județene o 
propunere privind valorificarea 
unei clădiri nefolosite de ani de 
zile. La marginea satului nostru, 
Podu Doamnei, in apropierea dru
mului județean Stîlpu—Clejani în 
curs de asfaltare, există o con
strucție solidă, cu un subsol spațios 
și o curte mare, precum și anexe 
gospodărești — imobile care, din 
cauză că sînt neîngrijite, au Început

Mesageri ai
împreună cu alțl muncitori și 

specialiști români, am fost trimis 
să lucrez la unul din obiectivele pe 
care România le construiește în 
Siria, și anume pe platforma indus
trială de la Banias. Aici, pe Ungă 
o mare rafinărie de petrol, s-a 
început în anul 1978 și construirea 
unei centrale electrice insulare. 
Pentru ca instalațiile să funcțio
neze la parametrii stabiliți de 
proiectant au fost necesare, 
pe parcursul acestor ani, nume
roase modificări impuse de configu
rația amplasamentului. Dar toate 
greutățile au fost depășite cu „brio", 
datorită capacității și competenței 
de care au dat dovadă energeticie- 
nii români. Strădaniile noastre n-au 
fost zadarnice. Ele au contribuit la 
accelerarea operațiunilor de intrare 
a centralei în probe tehnologice, 
pentru a finaliza la termen misiu
nea încredințată. în spiritul tradi
ției noastre muncitorești, de solida
ritate șl întrajutorare, ne-am străduit 
să fim exemplu pentru partenerii 
noștri sirieni, pe care ne-am preo
cupat să-i pregătim cît mai bine 
cum să folosească mal eficient apa
ratura și tehnologia românească. în

PE SCURT, DIN SCRISORI
• La noul muzeu, Inaugurat nu de mult în comuna 

Mitoc, județul Botoșani, și care cuprinde peste 1500 
de exponate (diferite unelte, vase din ceramică, docu
mente etc.) se organizează periodic interesante ac
țiuni cultural-educative. împreună cu punctul de do
cumentare politico-ideologică din comună și cu cabi
netele de științe sociale din școli, muzeul contribuie la 
educarea patriotică a cetățenilor, la mai buna cunoaș
tere a istoriei milenare a acestor meleaguri, a tradi
țiilor locale. (Constantin Andrei, secretar adjunct al 
comitetului comunal de partid Mitoc, județul Botoșani). 
• Solicitudine. Cei care apelează la serviciile farma
ciei nr. 124 din Capitală (farmacist-diriginte Mioara Io- 
nescu) sînt întîmpinați Întotdeauna cu atenția cuve
nită. Pe lingă o servire promptă, civilizată, cetățenii 
beneficiază din partea personalului unității de sfaturi

competente, de recomandări utile privind folosirea ra
țională a medicamentelor. (C. Iacob, muncitor. Combi
natul poligrafic „Casa Scînteii"). • Tot risipă se chea
mă... In comuna noastră, Coteana-Olt, există unele su
prafețe de teren în incintele unor instituții sau unități 
economice, care ar putea fi cultivate cu legume și zar
zavaturi, cu furaje etc. De pildă, tn curtea morii circa 
1 ha stă necultivat, la transformator — 50 ari, la coo
perativa de consum — 30 ari etc. De ce se tolerează 
această risipă, cind fiecare petic de pămînt trebuie va
lorificat ? (Vasile Tonii, comuna Coteana, județul Olt). 
• Propunem conducerii I.C.V.L. București să prelun
gească actualul program al serviciului de informare al 
unității. Ar fi de dorit ca acest serviciu să funcționeze 
mai multe zile pe săptămînă și, mai ales, în orele 
după-amiezei. (Nicolae Chirițoiu, Intrarea Ion Șulea nr. 
23, București).

aceasta găsindu-șl expresia cea mal 
concludentă în modul cum sînt gos
podărite unitățile economice. A des
fășura o activitate economică renta
bilă în toate sectoarele presupune 
a chibzui ca adevărat proprietar fie
care posibilitate de cîștig, a drămui 
cu maximă grijă consumurile de 
materii prime, materiale, energie, a 
forma o atitudine de gospodar, care 
gindește Înainte de a porni la trea
bă cu ce rezultate se va încheia lu
crul, a întări ordinea șl disciplina, a 
cpmbate orice risipă.

SINDICATELE — O IMPORTAN
TA PÎRGHIE A EXERCITĂRII RO
LULUI CONDUCĂTOR AL MUNCI
TORIMII. Vorbind despre modalită
țile prin care clasa muncitoare își 

exercită rolul de forță socială condu
cătoare, se cuvine subliniată impor
tanța ce revine in acest sens sindica
telor, cea mai largă organizație a cla
sei muncitoare. Măsurile adoptate in 
ultimii ani pe linia creșterii rolului 
sindicatelor în viața noastră socială — 
precum reprezentarea lor de drept In 
organele de conducere ale unităților 
economice, de la întreprindere pînă la 
minister, învestirea președintelui sin
dicatului din întreprindere și ca pre
ședinte al adunării generale a oame
nilor muncii, participarea sindicatelor 
la activitatea consiliilor populare co
munale, orășenești și județene, pre
cum și a comisiilor de judecată din 
întreprinderi și instituții — exprimă 
în fond aceeași preocupare pentru 
asigurarea condițiilor optime de 
exercitare a rolului ce revine clasei 
muncitoare în societatea noastră.

Și în acest domeniu se impune — 
așa cum s-a subliniat la recentul 
Congres al sindicatelor — perfecțio
narea activității sindicatelor, a stilu
lui și metodelor lor de muncă. înain
te de toate prin întărirea legăturilor 
cu masele de oameni ai muncii. Este 
o cerință majoră a democrației mun
citorești ca nici un comitet sindical 
să nu acționeze fără a asigura în 
prealabil consultarea membrilor sin
dicatului, fără a avea acordul lor, ca 
la activitatea sindicatelor să fie atrași 
toți membrii acestora.

Sistemul larg de forme șl modali
tăți prin care clasa muncitoare își în
deplinește rolul de forță conducătoare 
este întregit prin asigurarea contro
lului său asupra tuturor domeniilor 
de,activitate. Ca urmare a preocupă
rilor partidului, in țara noastră s-a 
creat un sistem complex al contro

să se degradeze. Fără mari chel
tuieli, aici s-ar putea amenaja o 
casa de nașteri ori o secție a spi
talului Vadu Lat, existent la cîțiva 
kilometri distanță. Tot așa de bine 
aici s-ar putea înființa o unitate 
de prestări servicii sau o brutărie 
a cooperativelor agricole din 
preajmă. în acest imobil s-ar putea, 
de asemenea, instala inspectoratul 
silvic județean, deoarece în zonă 
există multe păduri. Se Înțelege câ 
sint doar citeva sugestii. Iar în ce 
privește materialele necesare pen
tru renovare, acestea pot fi ușor 
procurate pe plan local : in riul 
Neajlov din apropiere există sufi
cient pietriș și nisip, iar locuitorii 
satelor Clejani, Neajlov, Podu 
Doamnei erau recunoscuți pentru 
cărămida și chirpicii pe care le 
produceau.

Ioan BANILA
satul Podu Doamnei, 
comuna Clejani, județul Giurgiu

competenței
acest scop, ei ne dublează munca 
în centrală la executarea comenzi
lor, la urmărirea funcționării fie
cărui agregat, a instalațiilor de ca
zane, turbine, aparate de măsură și 
control, a aparaturii din secția 
chimică și electrică, a stației de 
combustibili etc. Pentru modul deo
sebit de conlucrare, dintre munci
torii români și sirieni, adesea îți 
este dat să auzi cuvintele : „Rizal 
Taibunhom Al-Roman“ (băieți buni 
sînt românii) sau „Asdîcaii nom Al- 
Roman" (prietenii mei, românii).

In curînd, energeticienii români 
de aici de la Banias vor da ultimul 
examen profesional, odată cu tre
cerea centralei electrice in perioada 
de garanție tehnică. Promovarea cu 
succes a acestui examen, frumoa
sele rezultate obținute în cadrul 
acestei cooperări, le dedicăm în
tăririi relațiilor de prietenie și co
laborare între popoare. Idealurilor 
de pace și progres pentru care mili
tează neabătut România socialistă.

Ion DANAȘEL 
operator cazane, 
Centrala electricâ Banias - 
Republica Arabă Siriană

lului oamenilor muncii alcătuit din 
consiliile de control muncitoresc la 
nivel național și local, din comisiile 
pe domenii, menirea acestora fiind 
de a urmări modul cum se înfăp
tuiesc hotăririle de partid și de stat, 
legile țării.

SPRE O TOT MAI ÎNALTA PRE
GĂTIRE POLITICA, PROFESIONA
LA, CULTURALA A CELOR CE 
MUNCESC. Cum este și firesc, pen
tru ca promovarea în funcții de con
ducere a cadrelor provenite din rîn- 
dul clasei muncitoare să-șl eviden
țieze eficiența, iar formele democra
tice de conducere să-și pună in lumi
nă disponibilitățile de progres, pen
tru ca însuși rolul conducător al cla
sei muncitoare să fie îndeplinit in 
tot mai bune condiții este necesar 
să se asigure continua ridicare a pre
gătirii politice, profesionale, culturale 
și științifice a celor ce muncesc. 
Trăim o epocă de mari prefaceri, de 
înnoiri profunde, actul de conducere 
presupunind in aceste condiții o înal
tă competență și un larg orizont, cu
noașterea și aplicarea celor mai mo
derne cuceriri ale științei și tehnicii, 
o atitudine deschisă față de nou.

Mai ales se impune cultivarea în 
continuare a spiritului revoluționar, 
care dintotdeauna a caracterizat cla
sa noastră muncitoare, dindu-1 posi
bilitatea să înfrunte și să biruie 
greutățile luptei pentru înnoirea so
cietății. Cerință cu atît mai stringentă 
cu cît avem de parcurs în continuare 
un drum greu. In repetate rinduri, 
secretarul general al partidului a 
subliniat că, pornind la făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, ne-am angajat pe un drum care 
necesită eforturi susținute, pricepere 
și dăruire, învingerea unor greutăți 
inerente unei opere de o asemenea 
amploare. Purtătoare a unor glorioase 
tradiții revoluționare, clasa noastră 
muncitoare va ști să amplifice succe
sele obținute pină acum, să-și afirme 
la un nivel superior capacitatea de 
creație, să transforme cincinalul ac
tual într-o perioadă de rodnice îm
pliniri.

întărirea rolului conducător al cla
sei muncitoare nu înseamnă dimi
nuarea rolului celorlalte clase și ca
tegorii sociale. Se poate aprecia că 
prin modul în care este exercitat 
acest rol, prin țelurile promovate, 
care coincid cu interesele celor mai 
largi categorii de oameni, cu cerin
țele progresului, se întărește alianța 
dintre clasa muncitoare, țărănimea 
cooperatistă și intelectualitate, se sti
mulează priceperea și energia lor în 
procesul de făurire a societății noi. 
întărirea permanentă a colaborării și 
conlucrării dintre toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
mobilizarea activă a energiilor lor 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, reprezintă baza de neclintit 
și condiția fundamentală a Înfăptuirii 
prevederilor actualului cincinal, a 
obiectivelor mărețe înscrise în Pro
gramul partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre co
munism.

Paul DOBRESCU

Prestări 
de servicii 

cu... deservirii
Sint posesorul unui autoturism 

Dacia 1300. Datorită rulajului mare, 
am fost nevoit adesea să apelez 
la serviciile unităților de depanare 
auto din Capitală. In ultimul timp, 
m-am adresat mai mult unității 
autoservice „Ciclop" din Drumul 
Taberei (Bujoreni). Am beneficiat 
de fiecare dată de un serviciu 
prompt, corespunzător, dar am fost 
purtat și de foarte multe ori pe 
drumuri. Aceasta datorită faptului 
că în timp ce unitatea este des
chisă pină la ora 21,00, magazia de 
piese auto este deschisă doar pină 
ia ora 15 sau 17 ; atelierul de sculă- 
rie pînă la ora 17 ; atelierul de su
dură și tinichigerie pină la ora 15 
etc. Am fost nevoit deci să fac 
cale întoarsă de repetate ori, să 
mă involesc sau să întirzli de la 
serviciu, fără a fi convins că voi 
găsi în magazie cele necesare pen
tru remedierea defecțiunii.

Petre RUSE
economist, București

Nota redacției : In ultimul timp, 
pe aceeași temă am primit și alte 
scrisori din Capitală. La fața locu
lui am constatat că cele semnalate, 
corespund realității. In ziua cind 
am fost prezenți la această unitate 
cel puțin 15 persoane venite după 
ora 17 pentru repararea auto
turismelor au fost îndrumate să 
revină a doua zi, deoarece magazia, 
atelierul de sculărie și tinichigerie 
nu aveau program de funcționare. 
Asemenea aspecte se întilnesc și la 
alte unități din Capitală, la care 
posesorii de autoturisme sînt ami- 
nați de la o zi la alta.

Și un alt aspect. Unitatea Bujo
reni, singura din cartier, ar putea 
avea program și duminica, asigu- 
rînd servicii cel puțin pentru 
schimbarea uleiului, gresarea sau 
spălarea mașinilor. S-ar evita, ast
fel, efectuarea acestor operații pe 
străzi, prin fața blocurilor, cu toa
te consecințele ce decurg de aici : 
murdărirea caldarîmului, ulei a- 
runcat la canal etc.
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| Omul gospodar...
E o vorbă : omul gospodar 

scoate bani și din piatră seacă. 
Ion Nistorescu, șeful complexu
lui de creștere și ingrășare a 
mieilor din Stîlpeni, județul Ar
geș, s-a gîndit să sporească veni
turile unității de pe terenul ne
folosit pină acum dintre saiva
ne. Complexul numără 12 000 de 
miei. Coincidența face ca tot 
atitea fire de roșii să poată fi 
sădite și in solariile amenajate 
și amplasate în spațiile dintre 
saivane. De aici au fost livrate 
zilele acestea pentru fondul pie
ței primele cantități de roșii.

Și încă ceva : responsabilul 
complexului a pregătit pentru 
roșii, grăbindu-le creșterea și 
coacerea, un pat germinativ ori
ginal, folosind resursele locale. 
Este și motivul pentru care la 
Stîlpeni s-a organizat un schimb 
de opinii cu primarii din județ. 
Cîți vor urma exemplul 7 Cu cit 
mai mulți, cu atit mai bine !I
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„Șofer de frunte"
42 de ani de activitate neîn

treruptă la volan. Dintre aceș
tia, mai bine de jumătate a lu
crat ca șofer la Stația de sal
vare a Spitalului județean din 
Rm Vilcea. La sărbătorirea lui 
Eroftei Teodorescu de către co
legii săi in ziua ieșirii la pensie 
s-a adăugat încă un moment de 
neuitat : acordarea de către Ser
viciul circulație al miliției ju
dețene a insignei și diplomei 
de „șofer de frunte".

Și nu intimplător. tn cei 42 
de ani de muncă, Eroftei Teodo
rescu a parcurs la volan peste 
5 000 000 de kilometri. Fără nici 
O absență de la lucru, fără nici o 
abatere de la circulația rutieră. 
De unde și urarea de drum bun, 
mulți ani de-acum înainte l

I din

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Tristă poveste
Părinții lui Neculai Țugui 

Suceava sint surdomuți. Dar și 
tatăl și mama lui au muncit și 
muncesc cu cinste și demnitate. 
Așa și-au dorit,' din toată inima, 
să crească și fiul lor, Neculai 
Țugui. S-au străduit — și au 
reușit — ca băiatul să nu ducă 
lipsă de nimic, să crească frumos, 
să invețe o meserie, să fie in 
rind cu toți tinerii de seama 
lui. Dar iată că el, Neculai Țu
gui, odată ajuns la virsta majo
ratului, in loc să-și facă un rost 
în viață, a inceput să se „re
marce" prin trândăvie, beții, 
scandaluri. Deunăzi, cind părin
ții au refuzat să-i mai dea bani 
de băutură, acesta a început 
să-i bată. Bieții părinți n-au pu
tut să strige, să ceară ajutor. 
Noroc că vecinii au văzut ce se 
intimplă, au intervenit și bătău
șul a fost imobilizat. Apoi ares
tat.
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Pronostic greșit
Abăttndu-se de 

scris In foaia de 
noii Goia, șofer pi 
din Zalău, se indr

I
I balast 

unde 
contI

I ceară și 
ora asta 
milițian

I
I

la traseul in- 
parcurs, Ema- 
te un șantier 

din Zalău, șe îndrepta cu auto
basculanta încărcată cu 
spre comuna Hereclean, 
urma să-l valorifice pe 
propriu. Oprit de un agent de 
circulație, șoferul a scos actele 
și i le-a dat zimbind :

— Să mă fi picat, cu 
tot nu credeam că la 
aș putea intllni vreun 
pe drum.

— De ce, adică, să nu fi intîl- 
nit ?

— Păi, nu joacă la ora asta 
„Dinamo". Nu se transmite me
ciul la televizor ! Eu să fi fost 
In locul dumneavoastră...

...Zimbi șoferul. Dar zimbetul 
lui a dispărut de îndată ce a vă
zut chitanțierul cu amenzi.

I
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Posf-restant 
pe... balustrada

...Lică, Nică, Tică, Sică, Petri- 
că, Stelică. Vasilică, Georgică...

...Lica, Mica, Tlca, Gica, Sica, 
Vasilica...

înșiruire de nume de alint, pe 
care „posesorii" și le scrijelesc 
drept „suvenir" pe bănci, pe co
paci, pe pereți, pe mese, pe gar
duri, pe unde apucă...

Un cititor din Ploiești, C. Mi
hai, ne sesizează și un caz mai 
puțin obișnuit. Urcind pe Tim- 
pa, la terasa „Panoramic", pen
tru a admira... panorama Brașo
vului, pe o balustradă a zărit 
scrijelită adresa completă a 
unui trecător : „Mihai Ciucu — 
Timișoara, Calea 
7 mai 1981 (ca 
data... istorică a 
Aștept răspuns".

Citești și te-ntrebi : „Ce răs
puns așteaptă M. C. și de la 
cine ?“ Poate așteaptă aceste 
rinduri. Si el, și toți cei care iși 
lasă urmele și... numele pe unde 
vrei și unde nu vrei.

Buziaș nr. 15, 
să se știe și 

vizitei sale).
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Grăbitul 
de la ghișeu

La agenția C.E.C. din Bistrița 
s-a prezentat loan Salac cu un 
buletin și un libret de econo
mii.

— Vă rog să mă serviți repe
de, cit se poate de repede, că 
sint tare grăbit.

Lucrătoarea de >a ghișeu s-a 
uitat la libret, s-a uitat la poza 
din buletin, apoi la chipul „gră
bitului", i-a spus să aștepte un 
moment că va fi . servit" ime
diat, după care Ioan Salac s-a 
intilnit cu... zăbava. Mai exact, 
cu un an și patru luni închi
soare. condamnare cu care l-a 
„servit" instanța de judecată. Li
bretul de economii și buletinul 
de identitate le furase de la co
legul lui de cameră dintr-un că
min de nefamiliști.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii^j
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Tovarășului MANUEL MORA VALVERDE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Avangarda Populară din Costa Rica
SAN JOSE

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Avangarda 
Populară din Costa Rica, am deosebita plăcere să vă adresez dumneavoas
tră. Comitetului Central al partidului, tuturor comuniștilor costaricani calde 
felicitări și cele mai bune urări de succes in activitatea ce o desfășurați, 
închinată intereselor și prosperității poporului dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și solidaritate din
tre Partidul Comunist Român și Partidul Avangarda Populară din Costa 
Rica vor cunoaște și în viitor o dezvoltare continuă, în interesul popoarelor 
român și costarican, al cauzei păcii, destinderii internaționale, înțelegerii, 
progresului și colaborării între națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru mesajul pe care ați binevoit a mi-1 trimite cu pri
lejul Zilei naționale a Italiei și vă adresez, la rîndul meu, urări de fericire 
personală și de progres pentru viitorul poporului român.

ALESSANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc în mod deosebit pentru mesajul dumneavoastră prietenesc 
de felicitări transmise cu ocazia aniversării independenței Israelului.

Sentimentele pe care dumneavoastră ați fost atît de amabil să le expri
mați au fost foarte bine primite și îmi face mare plăcere să vă adresez, la 
rindul meu, cele mai bune urări.

YITZHAK NAVON
Președintele Israelului

Lucrările Mesei rotunde 
româno-britanice

în perioada 9—15 iunie au avut 
loc la București lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Mesei rotunde româ
no-britanice. Acțiunea s-a înscris in 
contextul evoluției ascendente a ra
porturilor româno-britanice pe mul
tiple planuri, ca urmare a hotăriri- 
lor convenite la nivel înalt, cu pri
lejul vizitei de stat în Anglia a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în iunie 1978.

Delegația țării noastre a fost con
dusă de George Macovescu, pre
ședintele Uniunii scriitorilor, vice
președinte al Centrului național 
pentru promovarea prieteniei și co
laborării cu alte popoare, iar cea 
britanică de lordul Walston, pre
ședintele Centrului Marea Britanie— 
Europa de Est.

La , lucrări au participat Vasile 
Gligâ, ambasadorul României la 
Londra, și Paul Holmer, ambasado
rul Marii Britanii la București.

în cadrul sesiunii s-a efectuat un 
amplu schimb de păreri asupra unor 
probleme de interes comun privind 
relațiile româno-britanice și a unor 
aspecte ale situației internaționale 
actuale.

Oaspeții au efectuat, de asemenea, 
vizite la obiective economice și cul
turale din București și din țară.

(Agerpres)

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Vă exprimăm profundele noastre mulțumiri pentru mesajul de condo
leanțe adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Comite
tului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari, cu pri
lejul încetării din viață a tovarășei Song Qingling, președinte de onoare 
al Republicii Populare Chineze.

COMITETUL PENTRU ORGANIZAREA 
FUNERALIILOR ÎN MEMORIA PREȘEDINTELUI 

DE ONOARE SONG QINGLING

R. S. CEHOSLOVACĂ :

Autostrada Praga — Bratislava

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 iunie. In țari: Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, avind caracter de 
averse In jumătatea de nord a țării și 
Izolat ta rest. Vtatul va sufla slab,

ptnă la moderat. Temperatura va con
tinua să crească ușor. Minimele vor fi 
cuprinse intre 10 șl 20 de grade, iar 
maximele intre 22 și 32 de grade. In 
București : Vremea va fi schimbătoare. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vtatul va sufla in ge
neral slab. Temperaturile minime vor 
oscila între 13 și 16 grade, iar cele 
maxime intre 28 și 31 de grade. (Cor- 
nellu Pop, meteorolog de serviciu).

A apărut: „MUNCA DE PARTID” nr. 6/1981
în actualul număr al revistei iste 

prezentată o nouă apariție în colecția 
„Din gindirea social-politică a pre
ședintelui României : NICOLAE
CEAUȘESCU — „Rolul presei in 
opera de edificare a socialismului", 
lucrare de maximă importanță ideo
logică pentru orientarea mijloacelor 
de informare în masă. Din bogatul 
sumar al revistei menționăm arti
colele : Constantin Dăscălescu :
„Partidul Comunist Român — cen
trul vital al națiunii". Sub genericul 
„Afirmarea puternică a rolului orga
nizațiilor de partid in conducerea 
întregii activități economice și so
ciale" sint publicate articolele : 
Ștefan Mocuța : în toate domeniile 
— un accentuat spirit critic și auto
critic ; Haralambie Alexa : Consilii
le populare — sub o îndrumare per

manentă ; C. Răchitan : Valorificarea 
deplină a forțelor proprii ; Alexan
dru Jenei : Exigența — garanție a 
înaltei competitivități la export ; 
Ion Neculai : Ridicarea nivelului de 
exercitare a dreptului de control ; 
lancu Stancu : Ordine și disciplină 
în executarea fiecărei lucrări agri
cole.

Revista publică de asemenea ma
teriale care marchează pregătirea 
celui de-al II-lea Congres al consi
liilor oamenilor muncii din industrie, 
construcții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe, precum și 
numeroase articole de. experiență 
privind stilul de muncă, viața inter
nă de partid, munca politică de 
masă, precum și tradiționalele ru
brici de note, răspunsuri la întrebă
rile cititorilor.

LA TTRGOVIȘTE

Simpozion privind 
amenajarea 

și optimizarea 
spațiului agrar

La Tirgoviște s-au desfășurat lu
crările simpozionului național cu 
tema „Amenajarea și optimizarea 
spațiului agrar in Republica Socia
listă România". La simpozion, orga
nizat de Comitetul județean Dîm
bovița al P.C.R., în colaborare cu 
Universitatea București, Academia de 
științe agricole și silvice. Societa
tea de științe geografice și Institu
tul de economie agrară, au parti
cipat activiști de partid și de stat, 
cadre didactice din învățămîntul su
perior, liceal și gimnazial, cercetă
tori, cadre de conducere, specialiști.

Comunicările prezentate au înfăți
șat rezultatele cercetărilor efectuate 
în numeroase zone ale țării privind 
amenajarea și optimizarea spațiului 
agrar. (Gheorghe Manea).

Cartea, mărturia care rămîne
(Urmare din pag. I)
evoluția limbii este și ea un fenomen 
organic de o mare complexitate. Să 
ne închipuim că Eminescu încă nu 
(ț it fi născut. Nici Caragiale. Nici 
2-.iecsandri. Nici Sadoveanu. Cum am 
fi vorbit noi azi și cum am fi scris?... 
Un Ordinator, excluzind din bagajul 
său informațional toate construcțiile 
de limbă specifice fiecăruia din au
torii citați, eliminînd în chip experi
mental întreaga acțiune de modelare 
și de fixare a vocabularului „lucrat" 
de fiecare în parte, ar putea de
monstra cum ne-am fi exprimat, noi, 
in lipsa lor, în acest an, 1981. Și 
nu-1 vorba numai de literatură. Asta 
privește toate domeniile, inclusiv 
vorbirea curentă a străzii. Ipoteză 
fantastică. Și absurdă, desigur. In- 
trucît produsele acestea, ciștigurile, 
mutațiile lingvistice culte nu se pot 
separa ca niște elemente chimice, ele 
intrînd profund în ființa noastră, ca 
seva în trupul unui copac, unul și 
nedespărțit, clădit încet prin acțiu
nea subtilă a fotosintezei. Să riscăm 
metafora. Să spunem că din frunza că
zătoare a generațiilor de vorbitori — 
minunaților vorbitori ce au creat mi
turile și baladele noastre — din șoap
tele istoriei trecînd prin frunzișul 
născut prin sinteza clorofilei cu lu
mina solară, fac parte, cu o sensibi
litate in plus — talentul — și scrii
torii. Talent, al fiecăruia In parte, 
dar emanînd dintr-o substanță co
mună. Cineva spunea că un artist 
valorează mii de secole. Nici măcar 
nu e o hiperbolă.

Un scriitor genial poate să deter
mine lumea Iui și limba în care ea 
vorbește să facă deodată, în timp, 
un pas colosal. La noi, acest pas l-a 
produs Eminescu. El ne-a definit, ca 
suflet. Munca sa titanică asupra lim
bii române ne-a deschis porțile uni
versului. Ce îndrăzneală ar mai fi 
avut azi poezia din Carpați, ce for
ță propulsoare, de nu ar fi existat 
acest vers de aur, topit la incandes
cența geniului și încremenind în 
dumnezeiască mișcare a cuvintelor : 
Nu credeam, să-nvăț a muri vreo
dată... Am mai spus-o, dar altceva 
mai bun nu găsesc. Cu ce putem noi 
plăti, răsplăti, azi, apelînd în glumă 
și Ia „Fondul literar", aceste cuvin
te ale limbii române pe care le ros
tim, unul cite unul, zilnic, ignorind 
cifrul absolut pe care ele, în ordi
nea lor, ivită o singură dată numai, 
într-o minte de foc, îl conțin... Nu. 
Credeam. Să. învăț. A muri. Vreo
dată.

înaintea specializărilor moderne, 
actele mari erau redactate de enci- 
clopediști, scriitori, istorici, oameni 
de știință și ai legii în același timp. 
Thomas Jefferson, de pildă, om de 
stat, lingvist, savant, istoric, avocat, 
a ținut ca pe mormîntul său să se 
scrie că a fost autorul „Declarației 
de independență", numai. Un om care 
a scris un text, și-atît. Gest ce ara
tă mîndria de a fi stăpînit cîndva nu 
o funcție, trecătoare, ci forța unor 
pagini scrise. O gravură de epocă ii 
arată pe cei trei lucrători ai faimoa
sei „Declarații" americane, Jefferson, 
Franklin și John Adams aplecați a- 
supra textului scris ce avea să în
frunte un imperiu și să pună bazele 
unei democrații moderne, înaintea 
revoluției franceze, conlucrînd, de 
fapt, în spirit, cu iluminiștii?.. Au 
fost chestiuni de limbă și de formu
lare, o luptă de cuvinte angajînd 
soarta a zeci și zeci de milioane de 
oameni. Ce era mai important ? In 
care cuvinte se afla cheia adevărată? 
Și cel ce a găsit că ea stătea în fe
ricirea umană avu cîștig de 'cauză 
față de ceilalți ce propuneau alt cu- 
vînt, legat însă de o singură etapă 
a istoriei.

Aceeași discuție decisivă, tot asu
pra unui text, „Proclamația de la Is
laz", s-a purtat între Bălcescu al nos
tru și I. H. Rădulescu, despre care 
ne vorbește Ion Ghica, iar stilul clar 
și precis al celui dintîi și grija sa 
de a fi înțeles de toți triumfă... Gîn- 
ditorii ruși revoluționari și marii 
prozatori ruși ai secolului al nouă
sprezecelea au pus în textele lor o 
energie intelectuală care, au dezmor
țit, odată cu limba, irezistibile nă- 
zuinți căpătînd corp mai întii in me
morabili eroi literari. în România, 
n-a existat moment politic crucial 
la care ginditorii, scriitorii, oamenii 
de știință să nu participe, alegind 
cuvintele cele mai vii, mai reale și 
mai trainic legate între ele, avînd 
grija aceasta, fiindcă o incalculabilă 
primejdie poate să se nască și din 
limbajul confuz, mort, automatizat, 
lipsit de aderență la realitate.

Fiece carte de versuri nouă, inspi
rată, fiece povestire bine scrisă, cu 
farmec scrisă și vorbind de adevă
rurile zilelor noastre, fiece piesă de 
teatru care ne pune pe gînduri sau 
ne înalță sufletește sint tot atîtea 
dovezi de iubire, ale unei iubiri a- 
dînci, sincere, smerite, purtată Mu
mei străvechi scumpe veghind in 
vară cîmpia cu marama ei cerească 
trasă pe frunte și care este Limba 
română.

Cronica zilei
în perioada 11—15 iunie, o dele

gație a Colegiului național al apără
rii din Canada, condusă de genera
lul maior L. V. Johnson, comandan
tul colegiului, s-a aflat într-o vizi
tă in țara noastră. Oaspeții au avut 
convorbiri la Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale și Ministerul Apărării Na
ționale. Totodată, au vizitat Acade
mia militară, Muzeul militar central 
și obiective turistice din municipiile 
București și Brașov.

★
Universitatea cultural-științtfică 

din Capitală și-a încheiat, luni.

cursurile anului de învățămînt 1980— 
1981. încheierea cursurilor Univer
sității a fost marcată printr-o festi
vitate desfășurată luni după-amiază, 
la Sala Mare a Palatului. După cu- 
vîntul de închidere, rostit de prof, 
univ. dr. docent M.N. Constantinescu, 
prorector al Universității, a fost au
diată conferința „Cultura actuală și 
culturile trecutului nostru istoric" a 
criticului de artă Ion Frunzettl. A 
fost prezentat apoi spectacolul cu o- 
pera „Rigoletto" de Verdi, in inter
pretarea unui colectiv artistic al O- 
perei Române.

(Agerpres)

La sfirșitul anului 
trecut a fost dată in 
funcțiune autostrada 
Praga — Brno — Bra
tislava cu o lungime 
de 317,4 km. Ținîn- 
du-se seama că pe 
noua șosea, cu patru 
benzi de circulație, le
gătura între principa
lele două orașe ale 
Cehoslovaciei, Praga 
și Bratislava, se face 
intr-un răstimp scurt, 
a fost suspendată 
cursa aeriană dintre 
ele.

Autostrada Praga — 
Brno — Bratislava a 
fost construită astfel 
incit automobilele să 
poată circula pe ea cu 
o viteză constantă de 
120 de km pe oră. 
Avîndu-se insă în ve

dere necesitatea eco
nomisirii carburanți
lor și creșterea gra
dului de securitate a 
circulației, viteza le
gală a fost limitată la 
110 km pe oră. Lăți
mea autostrăzii este 
de 26,5 m. Pe traseu 
există 39 de treceri de 
nivel și 46 locuri de 
parcare. La intervale 
regulate sint instalate 
telefoane ce pot fl uti
lizate pentru chema
rea miliției rutiere, a 
pompierilor, salvării 
sau a mașinilor de 
service-auto. Treptat 
vor fi amenajate mo
teluri și stații de ben
zină.

Datorită faptului că 
autostrada urmează 
un traseu destul de

accidentat, construc
torii ei au trebuit să 
excaveze sau să ram- 
bleeze circa 40 mili
oane m c de pămint și 
piatră, să construiască 
347 de poduri In lun
gime totală de 14,5 
km. Cel mai mare 
dintre ele peste rîul 
Morava, are o lungime 
de 787 m. Cel mai 
spectaculos este Insă 
podul peste rîul Osla- 
va. Pilonii lui de be
ton armat susțin 
structura de oțel afla
tă la o înălțime de 77 
de metri față de nive
lul apei.

Economiile ce se 
realizează prin ex
ploatarea autostrăzii 
se estimează la 800 
milioane coroane a- 
nual.

R. S. F. IUGOSLAVIA :

t V
Programul I
9,00 Teleșcoalâ

11,00 Film serial : Dallas. Reluarea epi
sodului 10.

11.50 Evoluția vieții pe pămtat. Serial 
științific. Reluarea episodului 9.

12.50 Pagini enesclene.
13,15 Călătorie prin țara mea. Arc pes

te timp la Suceava. Reportaj.
13,40 Muzică instrumentală românească.

In jurul orei 14 : Transmisiune 
directă : ceremonia sosirii secre
tarului general al Partidului So
cialist Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democratice 
Somalia, general-malor Mohamed 
Siad Barre.

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoalâ.
17,00 Seara Televiziunii ungare • Un

garia '80. Film documentar reali
zat de Televiziunea din Budapesta 
• Obiceiuri vechi șl dansuri popu
lare • Așezări ungare : Gydr șl 
Mezdhegyes. • Centenarul Bartăk

19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică * In ln- 

timplnarea Congresului consiliilor 
oamenilor muncii • Priorități 
ta industrie : calitate, compe
titivitate, eficiență • Seceriș ‘81.

• O NOUA METODĂ 
DE COMBATERE A PO
LUĂRII CU ȚIȚEI. Servicii18 
de cercetare ale firmei „British 
Petroleum" studiază mijloace 
de combatere a poluării mărilor 
cu țiței, prin intermediul cauciu
cului. Noua metodă, care a fost 
testată la scară mică, ar putea 
fi utilizată, dacă se va dovedi 
eficace, la combaterea poluării 
de-a lungul coastelor, incepînd 
din anul viitor. Tehnica constă 
in amestecarea petrolului răs- 
pindit pe suprafața apei cu cau
ciuc lichid. După ce acesta se 
solidifică nu rămîne decît ca 
respectivul produs să fie adu
nat. Metoda, afirmă specialiștii, 
nu comportă nici o amenințare 
pentru speciile animale și vege

19,40 Omul și sănătatea. Dialog cu te
lespectatorii

20,00 Seara Televiziunii ungare. Teatru 
TV. „Ctmpll fierbinți", premieră 
pe țară. Producție a TV din R.P. 
Ungară. Ecranizare după romanul 
scriitorului clasic Mâricz Zslgmond 

22,15 Telejurnal.
Programul 2
19,00 Telejurnal.
19,25 Seara Televiziunii ungare a O vi

zită la Uzina de autobuze „Ika- 
rus" • Muzică populară cu : an
samblul „Sebe", Klara Bodza șl 
Deval Nagy Kamilla • Vechi așe
zări : Cetatea Sarvary.

20,10 Film serial pentru copil. „Peripe
ții de vacanță". Reluarea episo
dului 5

20,35 Viața economică a Capitalei.
21,05 „Viața, dragostea omului, dragos

tea..." Interpretează ansamblul de 
balet al Teatrului de operetă din 
București.

22,15 Telejurnal.

Dezvoltarea
în cursul actualului 

cincinal urmează să 
fie dezvoltate, în con
tinuare, mijloacele de 
transport atit pe uscat 
cit și pe apă. Astfel, 
programul de dezvol
tare a transporturilor 
feroviare prevede con
struirea a 12 noi linii, 
cu o lungime totală de 
716 km, precum și 
electrificarea a 755 km 
din rețeaua existentă, 
în cadrul acțiunilor de 
modernizare și de spo
rire a capacității de 
trafic vor fi date în 
exploatare 220 de loco
motive noi, 126 de tre
buri automotoare, pre
cum și 14 000 de va
goane. Se va acorda 
atenție ameliorării le
găturilor între nordul 
și sudul țării, precum 
și între litoralul adria- 
tic și regiunile din in

mijloacelor de transport
terior. Va fi moderni
zată și electrificată li
nia ferată de 180 km 
dintre Bosanki Novi, 
din Bosnia și Herțe- 
govina, și Knin, din 
Croația.

Continuă acțiunea 
începută in anii tre- 
cuți de construire a 
autostrăzii „Frăție- 
Unitate" prin realiza
rea în anul acesta a 
unui tronson lung de 
155 km. Pină in pre
zent constructorii au 
dat in exploatare, în 
cadrul acestei impor
tante lucrări rutiere 
menite să lege partea 
de nord-vest cu cea 
de sud-est a țării, 
mai multe segmente a 
căror lungime însu
mează deja 320 km. 
Vor fi conectate la 
moderna autostradă o 
serie de centre urbane

mari, cum sint Liu- 
bliana, Zagreb, Bel
grad, Niș și Skoplie, 
astfel incit să se ofere 
posibilitatea ca o par
te cit mai mare din 
teritoriul țării să aibă 
o legătură rutieră cu 
viitoarea autostradă 
transeuropeană aflată 
în curs de realizare.

Pe de altă parte, 
portul Ploce, de pe 
coasta adriatică, ur
mează să-și sporească 
sensibil traficul prin 
darea in exploatare a 
unui nou terminal cu 
o capacitate anuală de 
peste 800 000 tone de 
produse petrolifere șl 
alte substanțe lichide. 
La Smederevo, pe 
Dunăre, se va construi 
un port cu o capaci
tate anuală de trafic 
de circa 10 milioane 
tone. Lucrările vor fi 
finalizate in 1985.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

RADIOGRAFII ALE CLUBURILOR

Unii cu condițiile bune, alții cu rezultatele
Rezultatele ultimei ediții a cam

pionatelor europene au confirmat a- 
precierea că boxerii români pot do- 
bîndi medalii la acest nivel, dar că 
formației noastre reprezentative, care 
aliniază cu regularitate sportivi la 
toate categoriile de greutate, îi lip
sesc încă acele elemente de vîrf, ca
pabile să cucerească titluri ale con
tinentului, iar, prin aceasta, să do
vedească forța de concurs necesară 
celor mai înalte performanțe la tur
neele mondiale și olimpice. Dintre 
cauzele de fond care stînjenesc dez
voltarea boxului și, implicit, apari
ția marilor campioni, ne oprim as
tăzi asupra felului in care lucrează 
unitățile de bază, cu precădere cele 
bine încadrate și bine înzestrate ma
terial.

Avem in țară 63 de secții pentru 
seniori, 90 pentru juniori și alte 30 
de nivel județean, în cadrul cărora 
activează 142 antrenori cu normă în
treagă și 73 retribuiți „cu ora". A- 
dică, în total 183 de secții, cu 215 
tehnicieni, ceea ce creează aparența 
unei adevărate forțe organizatorice. 
Dar cum se manifestă, în realita
te, aceasta ? Pentru a desluși lucru
rile in privința randamentului unor 
secții și a contribuției lor la repre
zentarea boxului nostru, să arătăm 
pe scurt situația unei foarte cunos
cute unități specializate, Box Club 
Brăila (B.C.B.), comparînd-o CU a- 
ceea a unei secții de putere medie, 
secția de box a Clubului sportiv 
„Muscelul" — Cîmpulung, dar care 
se remarcă prin rezultate bune pe 
plan național și printr-o contribuție 
corespunzătoare la alcătuirea lotului 
reprezentativ.

La Brăila, centru pugilistic vechi, 
care a ridicat la suprafață mai mul
te talente decît oricare alt oraș, fiin
țează cîteva cluburi și asociații cu 
secții de box : Progresul, Voința, 
P.A.L., Clubul sportiv școlar, iar din 
anul trecut și Dinamo — la care a 
fost numit antrenor principal Ca- 
listrat Cuțov. în majoritatea cazuri
lor, acestea se ocupă de pregătirea 
juniorilor. Din 1973 apare B.C.B., 
prima unitate din țară cu profil ex
clusiv de box, constituită cu inten
ția de a deveni o „uzină" producă
toare de campioni, una dintre prin
cipalele furnizoare de sportivi va
loroși pentru loturile reprezentative, 
în contextul în care sportul brăilean 
beneficiază de o impunătoare bază 
materială, B.C.B. a fost înzestrat cu 
cea mai mare și mai bine utilată sală 
de pregătire din țară, precum și cu 
alte amenajări necesare înaltei per
formanțe. Dincolo, la Cimpulung, 
oraș cu 40 000 de locuitori, există, de 
asemenea, o frumoasă bază, în spe
cial atletică. Secția de box a clubu
lui „Muscelul" — singura din 
oraș — dispune de o sală de 
antrenament obișnuită. Deci la a- 
cest capitol, avantaj destul de net 
pentru B.C.B. Avantaj care crește 
simțitor în privința bugetelor. Mai

departe, Încadrarea : B.C.B. — 9 an
trenori, dintre care 4 cu normă 
întreagă : „Muscelul" — 3, dintre 
care 2 cu normă întreagă. Iată că 
avantajul de condiții pentru B.C.B. 
s-a conturat din ce în ce mai net. 
Și atunci, cum să ne explicăm că 
B.C.B., în loc să devină „uzină" de 
campioni, a descrescut continuu ca 
randament, că de la Costică Dafi-

Douâ unități de box, 
fața în fața: B. C. Brăila 

și „Muscelul"

nolu (medalie olimpică de bronz în 
1976), în general boxul brăilean n-a 
mai impus atenției publice nici un 
sportiv, că n-a avut nici cel mai mic 
aport la formația olimpică — 1980 
sau la alcătuirea lotului reprezen
tativ — 1981 ? Aceasta, în timp ce, 
la nivelul posibilităților lor, cimpu- 
lungenii se afirmă constant, iar trei 
dintre ei — Viorel Ioana, Mircea Ful
ger și Nicolae Nicolae sint membri 
ai reprezentativei naționale.

Explicația o găsim, în primul rînd, 
în comportarea și atitudinea față de 
muncă, necorespunzătoare, a antreno
rilor de la B.C.B, Dacă foștii boxeri 
cimpulungeni Gheorghe Vlad, Aurel 
Simion și Constantin Dia, astăzi an
trenori, muncesc ambițios, cu ade
vărată pasiune pentru afirmarea e-

levilor lor pe ringul național, cel de 
la B.C.B. provoacă de multă vreme 
dureri de cap conducerii clubului și 
organelor sportive locale. Exact în 
urmă cu un an se analiza activita
tea antrenorilor de la B.C.B., cu 
participarea secretarului federației și 
a altor patru membri ai biroului fe
deral. în rolurile negative, de com
portament moral, mai ales, superfi
cialitate în muncă, cu repercusiuni 
grave și în privința educației sporti
vilor (de pildă, Niță Robu și Gheor
ghe Negoițâ, suspendați din activi
tatea sportivă), aceiași antrenori — 
Zlotariu, Seibel, Ganea. însă critica și 
avertismentele verbale s-au dovedit 
încă o dată fără efect, cum aveau să 
fie și alte asemenea analize din anul 
trecut. Abia la începutul lunii mai 
a.c., C.J.E.F.S. Brăila a devenit mal 
ferm, sancționînd, conform prevede
rilor Codului muncii, șapte din cei 
nouă antrenori Iar conducerea 
F.R.B., aprobînd măsura, a avertizat, 
totodată, pe respectivii antrenori că 
se va renunța definitiv la serviciile 
lor dacă nu-și vor schimba atitudi
nea față de muncă.

Hărnicia, pasiunea pentru meserie, 
iată criteriile de alegere și pro
movare a antrenorilor, criterii pe 
care trebuie să le utilizeze in mod 
concertat federația de box, consilii
le locale de sport și conducerile u- 
nităților pentru a obține contribuția 
tuturor celor 183 de secții la propă
șirea boxului național.

Valerio MIRONESCU

Competiții, rezultate, clasamente
VOLEL CAMPIONI AI „DACIA- 

DEI“. Turneele finale Ia volei, pen
tru sportivi de performanță, s-au în
cheiat cu victoriile echipelor repre
zentative ale Capitalei. Clasamentul 
— la echipele masculine : 1. Bucu
rești, 2. Brașov, 3. Maramureș, 4. Dolj, 
5. Tulcea, 6. Bihor, 7. Galați, 8. Ti
miș. Clasamentul — la echipele fe
minine : 1. București, 2. Constanța,
3. Dolj, 4. Bacău, 5. Iași, 6. Galați, 
7. Bihor, 8. Cluj.
• La Craiova, in meci amical de 

volei : România — Argentina 3—0.
BASCHET. CAMPIONI AI „DA- 

CIADEI". Turneele finale la baschet, 
pentru sportivi de performantă, s-au 
terminat de asemeni cu succesul for
mațiilor Capitalei. Clasamentul — la 
masculin : 1. București, 2. Constanța, 
3. Iași, 4. Cluj, 5. Sibiu, 6. Timiș. Cla
samentul — la feminin : 1. Bucu
rești, 2. Cluj, 3. Bihor, 4. Brașov, 5. 
Timiș, 6. Mureș.

CICLISM. CAMPION AL „DACIA- 
DEI" în proba de semifond pe circuit, 
desfășurată la Brașov, este Ion Gan- 
cea (Dinamo-București).

TIR, La campionatele internaționa
le ale României, „Cupa challenge

Iosif Sirbu" pentru cel mai valoros 
rezultat al competiției a fost cîștiga- 
tă de Ilie Codreanu — 598 puncte. Ia 
pușcă liberă f.c. „Marele premiu 
Carpați" la skeet a fost ciștigat de 
A. Socharski (Polonia) — 198 talere.

AUTOMOBILISM. în „Raliul Du- 
nării-Dacia", pe locul întii : Ferjancz 
— Tandari (Ungaria), pe Renault 5. 
Alpine. Primul echipaj român — pe 
locul 8, Grigoraș—Scobai. în grupa I, 
primul loc, echipajul Ionescu Cris- 
tea—Bucătaru ; pe echipe : 1. Polo
nia, 2. România. 3. Ungaria, in timp 
ce locul întii pe firme a fost ciștigat 
de „Dacia".

RUGBI. La Moscova, echipa Steaua 
București a Întrecut echipa Institu
tului de aviație „Iurl Gagarin" cu 
51—19.

FOTBAL. Finala celui de-al 39-lea 
campionat național de juniori a fost 
cîștigată de echipa clubului bucureș- 
tean Metalul (antrenor Vasile Ne- 
delcu). care a Învins formația Clubu
lui sportiv școlar „Brașovia" cu 1—0. 
Felicitări clubului Metalul-pentru re
zultatele bune pe care le înregistrea
ză de mulți ani in domeniul creșterii 
tinerilor jucători de fotbal.

R. P. UNGARA :

Realizări și perspective in domeniul 
informaticii

Informatica a cu
noscut o dezvoltare 
remarcabilă în Unga
ria in ultimul dece
niu. Aplicațiile ei se 
extind continuu, con
tribuind la ridicarea 
eficienței producției. 
Parcul național cu
prinde In prezent 2 000 
de ordinatoare uni
versale, mini și micro- 
ordinatoare. Peste 
20 000 de persoane au 
o calificare de infor- 
matician, iar industria 
de aparatură informa
tică ocupă Intre 4 șl 
5 mii de angajați în 
zece ani această in
dustrie a realizat fa

bricarea de aparate 
bazate pe circuite in
tegrate, producind in 
prezent 200 de sisteme 
informatice complete 
și mai multe mii de 
periferice anual.

Ținind seama de 
faptul că informatica 
va pătrunde -tot -' mai 
mult in gestionarea 
forței de muncă, ma
teriilor prime șl a 
energiei. Comitetul 
național pentru dez
voltare tehnică iși 
propune să creeze, pe 
lingă marile Întreprin
deri de stocare a măr
furilor, sisteme infor
matice care să permi

tă o evidență instan
tanee a cantităților și 
sortimentelor dispo
nibile de materii pri
me, semifabricate și 
componente cu indi
carea prețurilor și de
pozitelor care urmea
ză să livreze solicitan- 
ților respectivele măr
furi.

Pentru traducerea 
In viață a planurilor 
de dezvoltare, a infor
maticii, Comitetul na
țional pentru dezvol
tare tehnică va aloca 
mai multe miliarde 
de forințl, la care se 
vor adăuga alte 8—10 
miliarde alocate de 
întreprinderi.

BOTOȘANI • Asociațiile scriito
rilor din București și Iași împreu
nă cu forurile cultural-educative 
ale județului Botoșani au organizat 
un larg ciclu de întîlniri și dezba
teri între creatori de literatură și 
cititorii botoșăneni. Manifestările 
au debutat printr-un recital de poe
zie la Casa memorială „Mihai E- 
minescu" din Ipotești. (S. Ailenei).

SATU MARE • Sub egida comi
tetului județean de cultură și edu
cație socialistă, in comuna Turț s-a 
deschis o tabără de creație pentru 
30 de artiști plastici amatori din 
județele Satu Mare, Arad, Bihor, 
Caraș-Severin, Timiș și Alba. Lu
crările de pictură și sculptură vor 
fi reunite într-o expoziție. (Octav 
Grumeza).

BACĂU • La cluburile munci
torești din Moinești, Comănești și 
Buhuși, la casele de cultură din 
Slănic Moldova, Tg. Ocna, Gh. 
Gheorghiu-Dej și Bacău, ca și in 
întreprinderi și instituții au loc în 
aceste zile simpozioane, dezbateri, 
expuneri, seri de întrebări și răs
punsuri grupate sub genericul 
„Luna educației juridice", în ca
drul cărora activiști de partid, ju
riști, specialiști fac cunoscute oame
nilor muncii hotărlrile de partid ți 
de stat, legile țării. Predomină teme 
legate de apărarea proprietății so
cialiste, Întărirea ordinii și discipli
nei in nroducție, consolidarea rela
țiilor de familie etc. (Gh. Baltă).

TULCEA • în cadrul manifestă
rilor dedicate impliniril a 100 de 
ani de la nașterea poetului Panait 
Cerna, Ia Tulcea și In comuna Cer
na, locul de naștere al scriitorului, 
a avut loc o sesiune de comunicări

științifice. Participant!! la sesiune au 
luat parte la vernisarea unor expo
ziții pe tema „Scrieri și documente 
aparținind lui Panait Cerna", „Ope
ra lui Panait Cerna în tipar român 
și străin de-a lungul vremii". A 
avut loc, de asemenea, lansarea 
volumului „Poezii" de Panait Cerna 
apărut la Editura Minerva. (Neculai 
Amihulesei).

VASLUI • La Birlad s-a încheiat 
cea de a V-a ediție a festivalului- 
concurs interjudețean de creație și 
interpretare de muzică tînără inti
tulat „Imn vetrei străbune" • în 
comunele vasluiene, sub egida comi
tetului județean de cultură și educa
ție socialistă, se desfășoară ma
nifestări politice, cultural-educative 
și artistice reunite sub genericul 
„Florile muncii în cununa țării", or
ganizate de consiliile locale de edu
cație politică și cultură socialistă, 
cu sprijinul instituțiilor județene de 
cultură. (Crăciun Lăluci).

VtLCEA • La Căiimăneștl a avut 
loc o consfătuire pe țară cu tema 
„Căi și mijloace de îmbunătățire a 
activității politico-educative, cultu- 
ral-artistice și recreative in stațiu
nile balneare", organizată de Mi
nisterul Turismului împreună cu 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. (Ion Stanciu).

SIBIU • După premierele cu 
piesele „Și eu am fost In Arcadia" 
de Horia Lovinescu, în regia lui Gh. 
Miletineanu (secția germană) și 
„Monolog cu fața la perete" de 
Paul Georgescu, in regia lui Iulian 
Vișa (secția română). Teatrul de 
stat din Sibiu a prezentat spectaco
lul de poezie și muzică intitulat 
„Cintecele mele". (Nicolae Brujan).

tale și a fost aplicată cu succes 
la îndepărtarea petrolului brut 
și a lubrifianților.

• MAGISTRALA CAI
RO - GABERONES. ln 
capitala Etiopiei s-a desfășurat 
ședința Comitetului coordonator 
pentru construirea automagis- 
tralei Cairo — Gaberones, 
care va avea o lungime totală 
de 10 000 km. Ea va străbate te
ritoriile Egiptului. Sudanului, E- 
tiopiei, Kenyei, Tanzaniei, Zam- 
biei, Botswanei ; alte 10 țări 
vor fi legate de autostradă prin 
șosele de acces. De asemenea, ea 
va fi întretăiată de o altă ma
gistrală rutieră: Mombasa — 
Lagos, care va traversa conti
nentul de la est la vest. Inte
resul deosebit acordat acestei 

lucrări de țările africane se ex
plică prin deosebit de marea im
portanță economică a acestei 
uriașe artere rutiere.

• „NU VOM MAI 
SERVI DREPT COBAI”. 
Tanzania, Mozambic, Zambia, 
Republica Madagascar. Malawi, 
Lesotho, Botswana și Zimbabwe 
au hotărit ca. in viitor să nu 
mai importe medicamente de 
la companiile farmaceutice 
transnaționale decît cu avi
zul Organizației Mondiale a 
Sănătății. Decizia a fost luată în 
cadrul unei reuniuni a miniștri
lor sănătății din țările respecti
ve, desfășurată în orașul mozam- 
bican Beira. Popoarele din Afri
ca de est și centrală, scrie ziarul

tanzanian „Daily News", nu vor 
mai servi drept cobai, iar țările 
respective nu vor mai fi labo
ratoare pentru experimentarea 
unor medicamente.

• PENTRU O TELE
VIZIUNE „CURATĂ". ° 
campanie de anvergură pentru 
suprimarea „violenței, porno
grafiei și a vulgarității" din pro
gramele de televiziune a fost 
lansată în S.U.A. de peste 200 
organizații numărînd mai multe 
milioane de membri, grupate 
intr-o „coaliție pentru o televi
ziune mai bună". Acțiunea este 

o reacție Ia amploarea pe care 
au luat-o emisiuni considerate 
de categorii largi ale telespecta
torilor ca depășind granițele de
cenței. Astfel, un sondaj, reali
zat de un institut de cercetări 
și publicat in luna mal in revis
ta „Time", arată că 60 la sută 
dintre persoanele chestionate 
socotesc că o serie de mijloace 
de informare în masă „reflectă 
o scară a valorilor lipsită de 
moralitate". Promptorii campa
niei „pentru o televiziune cu
rată" intenționează să depă
șească faza simplelor proteste, 
pentru ca prin presiuni să atin
gă obiectivul urmărit

• BIOXID DE CAR
BON IEFTIN PENTRU 
SERE. Specialiștii ucraineni 
au creat o instalație pentru ali
mentarea cu bioxid de carbon a 
serelor de legume. Instalația 
este simplă : printr-un sistem 
de conducte, gazele produse de 
focarele cazanelor sint trans
portate ln sere, după ce au fost 
purificate in prealabil cu aju
torul unul catalizator. Catali
zatorul a fost creat de In
stitutul de fizică-chimică al 
Academiei de Științe a R. S. S. 
Ucrainene. Folosirea bioxidului 
de carbon ieftin astfel obținut 
permite sporuri substanțiale de 
recoltă de ordinul, de pildă, a 
5 kg de castraveți și 2 kg de 

roșii de fiecare metru pătrat de 
seră. Un al doilea avantaj este 
acela că fumul produs de foca
rele cazanelor nu mai ajunge în 
atmosferă.

• INSTALAȚIE AUTO
MATĂ DE FORJARE. Fir' 
ma „Hansenclever GmbH", din 
Diisseldorf (R.F.G.), a realizat 
o instalație complet automati
zată de forjare în matriță pen
tru producerea In serie a arbo
rilor cotiți și a osiilor din față 
pentru autocamioane. întregul 
sistem este dirijat electronic 
cu ajutorul microprocesoarelor. 
Toate comenzile privind func
ționarea instalațiilor de trans
port și a preselor sint înregis
trate pe benzi magnetice.' In 
cazul trecerii ia forjarea unui 

nou tip de piesă nu trebuie 
schimbate decît benzile magne
tice.

• VESTIGII ALE CIVI
LIZAȚIEI HITITE. Arheologii 
turci au descoperit, ln apropie
rea localității Kahramanmaraș. 
din sud-estul țării, vestigii ale 
civilizației hitite datate cu apro
ximație din anul 1200 i.e.n. 
Dintre acestea se distinge, ca 
valoare istorică și artistică, o 
statuie din marmură neagră, 
avind 50 centimetri înălțime, 
provenind din epoca denumită 
„neohitită". Motivul este speci
fic pentru această perioadă : 
statuia este zoomorfă în partea 
inferioară — trup de vultur, 
iar labele și ghearele de leu — 
capul fiind antropomorf.



la_jnvitația președintelui Nicolae Ceaușescu, 
astăzi sosește in țara noastră președintele Republicii 
Democratice Somalia, general-major Mohamed Siad Barre 

BUN VENIT ÎNALTULUI OASPETE!
(Urmare din pag. I) 
ții de prietenie și colaborare cu cele
lalte state ale lumii, acționind pen
tru reluarea și continuarea politicii 
de destindere, pentru respectarea 
principiilor egalității in drepturi, in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile inter
ne, nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța, pentru recunoaște
rea dreptului fiecărui popor la dez
voltare liberă, de sine stătătoare.

Relațiile dintre Republica Socia
listă România și Republica Democra
tică Somalia, țări animate de năzuin
țele comune de dezvoltare și afir
mare independentă, de extindere a 
cooperării internaționale pe baze e- 
chitabile, sint întemeiate pe stimă și 
respect reciproc. O contribuție de 
cea mai mare însemnătate în evo
luția raporturilor româno-somaleze 
au avut-o convorbirile purtate in 
martie 1976 la Moscova între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Moha
med Siad Barre — cu prilejul parti
cipării la Congresul al XXV-lea al 
P.C.U.S.

Cu prilejul primirii de către pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a mi
nistrului somalez al afacerilor exter
ne, care a efectuat in luna decem
brie 1980 o vizită oficială de priete
nie în România, au fost subliniate 
premisele favorabile extinderii a- 
cestor raporturi de cooperare pe 
plan politic, economic, tehnico-știin-

Trimisul personal al președintelui României 
primit de președintele Republicii Arabe Egipt

CAIRO 15 (Agerpres). — Intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Anwar El Sadat, președintele 
Republicii Arabe Egipt, a avut loc 
un schimb de mesaje.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu șl a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise pre
ședintelui Anwar El Sadat și doam
nei Jihan Sadat Cele mai sincere 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de noi succese, progres și bună
stare poporului egiptean prieten.

Mulțumind cordial pentru mesajul 
de prietenie și pentru urările pri
mite, președintele Anwar El Sadat 
a rugat, la rindul său, să se transmi
tă președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. din 
partea sa și a doamnei Jihan Sadat, 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de succese tot 
mai mari în intreaga activitate, de 
progres și prosperitate poporului 
român prieten.

Schimbul de mesaje a avut loc la 
14 iunie a.c., cu prilejul primirii, la 
Alexandria, de către președintele 
Egiptului, a lui Vasile Pungan, mi
nistru secretar de stat, trimis per
sonal al președintelui României.

în cadrul convorbirii care a avut 
Ioc cu acest prilej, s-a exprimat sa
tisfacția deosebită pentru evoluția 
ascendentă șl dezvoltarea continuă a 
relațiilor româno-egiptene, pe baza 
înțelegerilor convenite cu prilejul

Aniversarea Partidului Avangarda Populară din Costa Rica
SAN JOSE 15 (Agerpres). — In 

capitala Republicii Costa Rica a avut 
loc o plenară a C.C. al Partidului 
Avangarda Populară, care a marcat 
a 50-a aniversare a creării partidului 
— transmite agenția Prensa Latina.

somalia: Priorități
—— --------------------------------- J

economice
ale dezvoltării 

și sociale
Privit dinspre Oceanul Indian, pe 

al cărui țărm se află situat, Mogadis
cio oferă imaginea unui oraș aerisit, 
cu case albe, răsfirate printre arbori 
exotici, cu o vie activitate cotidiană, 
neinfluențată parcă de căldura toridă 
a soarelui sudic ; capitala somaleză, 
fondată in urmă cu peste un mileniu, 
se află la numai 120 km de Ecuator, 
fiind insă sub permanenta adiere a 
musonului oceanic. Ea beneficiază, in 
același timp, de avantajul de a se 
înălța în singura zonă fertilă a țării, 
udată de apele rîurilor Juba și Wabi 
Shebeli, unde trăiesc o treime din 
cei 3 200 000 de locuitori ai Somaliei 
și unde există mari plantații de ba
nanieri, portocali și trestie de zahăr.

Acest fapt și-a pus amprenta asu
pra întregii sale înfățișări, contri
buind,' in special în perioada care a 
urmat proclamării independentei țării 
(1960), la continua sa dezvoltare și ex
tindere. Mogadiscio, la marginea 
căruia curge Wabi Shebeli (în tra
ducere „Rîul leopardului), este astăzi 
un oraș înfloritor, cu aproximativ 
400 000 locuitori, in care pot fi infi
nite, alături de Vestigii ale unor epoci 
indepărtate. de case mărunte în stil 

Mogadiscio: Clădirile guvernamentale, in mijlocul unei vegetații luxuriante

țiflc, cultural, precum șl în alte do
menii. S-a apreciat că promovarea 
susținută a colaborării bilaterale, ca 
și pe plan mondial, corespunde inte
reselor și progresului ambelor țări 
și popoare, slujește cauzei păcii, co
operării și înțelegerii între națiuni.

Cu prilejul primirii, anul acesta, a 
ministrului român al agriculturii și 
industriei alimentare, președintele 
Mohamed Siad Barre, exprimîndu-șl 
satisfacția pentru modul în care se 
desfășoară acțiunile de cooperare 
româno-somaleze, a mulțumit deose
bit de călduros conducerii partidului 
și statului nostru, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru sprijinul 
concret acordat R.D. Somalia in dez
voltarea economiei naționale, în efor
turile pe care poporul somalez le 
depune în vederea unei cit mai bune 
valorificări a bogățiilor naturale ale 
țării.

Cu convingerea că vizita înaltului 
oaspete somalez, convorbirile pe care 
le va avea cu președintele Nicolae 
Ceaușescu se vor solda cu rezultate 
fructuoase pentru ambele state și 
vor deschide noi orizonturi colaboră
rii bilaterale în folosul celor două 
țări și popoare, al cauzei păcii și 
progresului social, poporul român îl 
intimpină pe președintele Mohamed 
Siad Barre cu sentimente de pro
fundă stimă șl prietenie și îi adre
sează un călduros salut tradițional 
de „BUN VENIT PE PĂMlNTUL 
ROMÂNIEI SOCIALISTE !“.

convorbirilor la nivel înalt de la 
București și Cairo. Au fost reconfir
mate, totodată, dorința și hotărirea 
celor doi șefi de stat de a se acționa 
constant pentru impulsionarea legă
turilor dintre cele două țări, pentru 
dezvoltarea și diversificarea relațiilor 
de cooperare economică reciproc 
avantajoasă și de a se conferi noi 
dimensiuni acestor relații.

A avut loc un schimb de păreri 
în legătură cu ultimele evoluții ale 
situației internaționale și s-au pre
zentat aprecierile și considerentele 
președintelui României cu privire la 
problemele ce confruntă în prezent 
omenirea. A fost reafirmată hotă- 
rîrea celor doi șefi de stat de a ac
ționa consecvent în vederea îmbună
tățirii climatului vieții internațio
nale, a depășirii dificultăților deter
minate de unele evenimente din 
diferite zone ale lumii și a soluțio
nării pe cale pașnică, prin tratative, 
a tuturor stărilor conflictuale dintre 
state, pe baza respectării stricte a 
principiilor independenței și suve
ranității naționale, deplinei egalități 
in drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, nerecurgerii la forță șl 
la amenințarea cu forța.

Schimbul de mesaje și convorbi
rile care au avut loc s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, caracteristică raporturilor' 
stabilite intre cele două țâri și po
poare.

Cu acest prilej, secretarul general 
al partidului, Manuel Mora Valverde, 
a prezentat un raport al Comitetu
lui Central privind activitatea orga
nizației comuniștilor costaricani de 
la crearea sa, la 16 iunie 1931, pină 
în prezent.

tradițional african, numeroase con
strucții impunătoare — ca palatul 
Adunării Poporului (parlamentul), 
hotelul „Juba", stadionul „21 Octom
brie", școli și spitale, cartiere de lo
cuințe — ce conturează, laolaltă, ima
ginea! unei’ capitale în continuă trans
formare și modernizare.

Capitala Somaliei cunoaște, de ase
menea, pulsul unei vieți economice 
ce devine tot mai intensă. Dacă in 
urmă cu două decenii industria sa 
era ca și inexistentă, rezumîndu-se 
la cîteva mici ateliere meșteșugărești, 
in prezent aici există o uzină side
rurgică, o rafinărie, filaturi, fabrici de 
prelucrare a cărnii și a altor produse 
alimentare. S-au intensificat, totoda
tă. lucrările de reamenajare a por
tului. Potrivit prevederilor planului 
de dezvoltare economică, executarea 
operațiunii respective va permite ca 
două treimi din importul țării și o 
treime din export să tranziteze prin 
această poartă maritimă.

Dezvoltarea orașului Mogadiscio 
constituie un aspect expresiv al adin- 
cilor transformări petrecute în Soma
lia după proclamarea independenței 
și, mai ales, după revoluția din 21 oc-

Vizita ministrului român al afacerilor externe 
in R. P. Chineză

BEIJING 15 (Agerpres). — To
varășul Ștefan Andrei,' membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
facerilor ' externe al Republicii So
cialiste România, a sosit, la 15 iu
nie, la Beijing, într-o vizită oficia
lă de prietenie, la invitația tovară
șului Huang Hua, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat, ministrul afacerilor 
externe al R.P. Chineze. La aeroport, 
oaspetele român a fost salutat de 
Huang Hua, Wang Youping, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale., A fost pre
zent ambasadorul României în R.P. 
Chineză, Florea Dumitrescu.

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Viguroasă condamnare a atacului israelian 
asupra instalațiilor nucleare irakiene

Cuvintul reprezentantului permanent al României
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite 

din New York continuă lucrările reuniunii Consiliului de Securitate 
in legătură cu atacul aviației militare israeliene asupra, instalațiilor 
nucleare irakiene. Numeroase delegații care iau cuvintul condamnă cu 
vigoare acest act agresiv împotriva unui stat independent și suveran, 
dezaprobă folosirea forței.

Luînd cuvintul, reprezentantul per
manent al României la Națiunile 
Unite, ambasadorul Teodor Marines
cu, a. arătat că, încă din prima zi, 
guvernul român, opinia publică din 
tara noastră au condamnat cu toată 
fermitatea acest act inadmisibil de 
agresiune armată, care reprezintă o 
încălcare gravă a normelor elemen
tare ale relațiilor dintre state, a 
principiilor sacre ale independenței 
și suveranității naționale, neinterven
ției, în treburile interne, integrității 
teritoriale, nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu foFța. Consiliul de 
Securitate este chemat să dea expre
sia cea mai categorică a condamnării 
actului de agresiune armată israe- 
liană, să afirme cu toată claritatea 
hotărirea comunității internaționale 
de a nu mai tolera asemenea acte 
care aduc atingere intereselor tutu
ror popoarelor, păcii și securității — 
a relevat vorbitorul. România a afir
mat în mod constant valoarea abso
lută a acestor principii și militează 
neobosit pentru aplicarea lor strictă 
in raporturile" dintre toate statele lu
mii, ca o condiție fundamentală a 
menținerii păcii și securității inter
naționale.

In lumina acestor principii și nor
me, acțiunea militară israeliană re
prezintă un act de agresiune care nu 
poate fi justificat în nici un fel, 
orice motiv invocat în acest scop 
fiind ' lipsit de orice fundament și 
legitimitate. Este cu totul inaccep
tabilă teza atacului sau a războiului 
preventiv și, cu atît mai puțin, în
cercarea de a o transforma în doc
trină, ea fiind contrară atît normelor 
elementare ale moralei și, legalității 
internaționale, cit și, intereselor ■ și 
drepturilor fundamentale ale fiecă
rui popor la pace și securitate. Ex
periența istorică dovedește că acțiu
nea militară, agresiunea contra altor 
țări nu constituie în nici, un fel 
calea spre întărirea securității state
lor, spre dezvoltarea lor liberă și 
suverană. Dimpotrivă, recurgerea la 
forța armelor, la acte agresive re
prezintă o sursă de insecuritate, căci 
sint urmate de reacții și riposte care 
complică și mai mult situația. Ata
cul militar israelian constituie, in 
același timp, un precedent extrem 
de periculos in viața internațională, 
care, dacă ar fi admis, ar redeschide 
calea arbitrariului, acțiunilor ires
ponsabile, cu implicații dintre cele 
mai grave pentru securitatea și chiar 
existența țărilor .și popoarelor lumii.

tombrie 1969. Actul de acum doispre
zece ani, săvîrșit de un. grup de_ ofi
țeri patrioți, a marcat un adevărat 
punct de cotitură in istoria țării, pu- 
nind capăt frămîntărilor'interne, po
ziției dominante a capitalului străin și 
pronunțîhdu-Se în favoarea unor 
transformări cu caracter progresist in 
toate sectoarele vieții economico-so- 
ciale. Practic tot pe atunci, respectiv 
în perioada imediat următoare, Con
siliul Revoluționar Suprem, prezidat 
de generalul Siad Barre, a decretat 
naționalizarea principalelor ramuri 
economice, instaurarea monopolului 
statului asupra comerțului interior și 
exterior, crearea cooperativelor de 
producție, democratizarea organelor 
puterii locale, ca și alte măsuri. Op
țiunilor exprimate atunci li s-a a- 
dăugat adoptarea în 1976 a Progra
mului Partidului Socialist Revoluțio
nar Somalez, care proejama ca prin
cipal obiectiv transformarea societă
ții pe baze noi, socialiste.

In prezent, pornind de la dorința 
de a lichida cit mai curind grelele ur
mări ale dominației coloniale, autori
tățile somaleze acordă o atenție deo
sebită dezvoltării economice, și în pri
mul rînd sectorului de, bază — agri
cultura, care cuprinde 90 la sută din 
populație și dispune de o situație cu 
totul specifică. După cum se știe, din 
punct de vedere al numărului de ani
male pe cap de locuitor, Somalia se 
plasează printre primele țări din lume, 
avînd peste 15 milioane de capete de 
vite (bovine, oi, capre, cămile). Ea 
beneficiază, de asemenea, de 8—9 
milioane de hectare de pămînturi 
arabile, care nu sint însă utilizate 
decit in mică măsură. Clima aridă, 
lipsa de cursuri de apă și seceta ca
tastrofală care s-a abătut asupra țării 
în deceniul ■ trecut fac cș atit creș
terea animalelor, cit și cultivarea 
pămintului să intîmpine serioase di
ficultăți. Din această cauză, un loc 
important în cadrul proiectelor de 
dezvoltare economică îl ocupă extin
derea suprafețelor irigate, smulgerea 
unor noi suprafețe de teren bruseî 
semideșertice. Pentru aceasta, în ul
timii ani s-a trecut la efectuarea unor 
ample lucrări de hidroameliorații pe 
cursul celor două riuri din partea su
dică a țării, și în special pe Juba. 
Barajul de pe acest rîu, în curs de 
realizare la nord de localitatea

Tn seara aceleiași zile, Huang Hua 
a oferit un dineu oficial în onoarea 
ministrului afacerilor ' externe al 
României. S-a toastat în sănătatea 
tovârășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar’general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a conducătorilor de 
partid și de stat ai Republicii Popu
lare’ Chineze, pentru prosperitatea 
popoarelor român și chinez și noi 
Succese în construcția socialismului, 
pentru întărirea prieteniei și solida
rității, pentru dezvoltarea colaborării 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză.

In lumina acestor considerente, a 
subliniat ambasadorul român, Gu
vernul Israelului și-a asumat o grea 
responsabilitate, inclusiv față de pro
priul popor. Acțiunea militară ă Is- 

, raelului aduce un grav prejudiciu si
tuației din Orientul Mijlociu, intere
selor tuturor popoarelor din zonă, 
orice act de forță fiind, in împreju
rările actuale de încordare din aceas
tă parte a lumii, de natură să lăr
gească zona de conflict, să îndepăr
teze perspectiva unei reglementări 
și să creeze un pericol imediat pen
tru escaladarea confruntării, o ame
nințare dintre cele mai serioase pen
tru securitatea mondială.

Relevînd că evenimentele din ulti
mele săptămîni demonstrează, cu 
forța incontestabilă a faptelor, nece
sitatea trecerii neîntîrziate la o re
glementare globală, justă și durabilă 
în Orientul Mijlociu, ambasadorul 
român a prezentat concepția țării 
noastre, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, potrivit căreia, pentru a 
fi viabilă, o asemenea reglementare 
trebuie să prevadă retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, recunoaște
rea dreptului poporului palestinian la 
autodeterminare, inclusiv la crearea 
unui stat propriu independent, ga
rantarea independenței și integrită
ții teritoriale a tuturor statelor din 
zonă.

In acest cadru, reprezentantul ro
mân a subliniat realismul și actuali
tatea propunerii pe care România, 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
prezentat-o de mai mulți ani de a 
se organiza o conferință internațio- 
hâlă șiib'egida O.N.U. și cu partici- 
jpărea O.N.U., a tuturor părților inte
resate, inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, ca repre
zentant legitim al poporului palesti
nian, ca și a celor doi copreședinți 
ai Conferinței de la Geneva — Uniu
nea Sovietică și Statele Unite ale 
Americii.

Este timpul ca Națiunile Unite, 
toate instanțele ■ organizației, și în 
special' ( Consiliul de Securitate, să 
pună in centrul preocupării realiza
rea obiectivului fundamental al in
staurării unei păci juste și durabile 
în Orientul. Mijlociu, să depună toa
te eforturile pentru a se ajunge Ia o 
reglementare globală, pe cale pașni
că a conflictului, pentru normaliza
rea situației din regiune, în confor
mitate cu aspirațiile profunde ale 
tuturor popoarelor.

Bardhera, va atinge o înălțime de 63 
de metri, iar lacul ce se va forma 
în spatele său va avea o capacitate 
de 4 miliarde metri cubi de apă. El 
va permite irigarea unor întinse su
prafețe aride și, implicit, sedentari- 
zarea în continuare a noi triburi no
made, obișnuite doar cu păstoritul.

Concomitent cu „ofensiva împotriva 
deșertului", autoritățile de la Moga
discio sint viu preocupate de dez
voltarea industriei și, în special, a 
acelor ramuri menite să contribuie la 
valorificarea marilor posibilități ofe
rite de sectorul agricol. Astfel, in 
ultimii ani, la Kismayu a intrat în 
funcțiune a mare tăbâcărie. comple
tată cu o unitate pentru conservarea 
cărnii, iar la Marerey a fost dată in 
exploatare o fabrică de zahăr.

In spiritul politicii sale consecvente 
de prietenie și solidaritate cu po
poarele africane și, in general, cu 
noile state care au pășit pe calea dez
voltării de > sine stătătoare, poporul 
român urmărește cu viu interes suc
cesele dobîndite de poporul somalez 
în făurirea unei vieți noi. între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Democratică Somalia s-au sta
bilit relații întemeiate pe stimă si 
respect reciproc, care cunosc un curs 
mereu ascendent. O contribuție de 
cea mai mare Însemnătate la evolu
ția raporturilor româno-somaleze ău 
adus-o convorbirile din martie 1976 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Siad Barre, convorbiri 
care au dat un puternic impuls con
lucrării pe multiple planuri dintre 
România și Somalia. Fără îndoială, 
noul dialog la nivel înalț prilejuit de 
vizita președintelui somalez în țara 
noastră va marca ridicarea pe o 
treaptă superioară a conlucrării bila
terale, în avantajul reciproc, al păcii 
și Înțelegerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

Reuniunea experțiior 
din țările balcanice în 
domeniul transporturilor

SOFIA 15 (Agerpres). — La Sofia 
s-au deschis lucrările reuniunii ex- 
perților din țările balcanice in do
meniul transporturilor. Participă de
legații din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, România și Turcia. Este pre
zent, în calitate de observator, un re
prezentant al Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa. Delegația ro
mână este condusă de Corneliu Bu- 
radâ, adjunct al ministrului trans
porturilor și telecomunicațiilor.

In numele guvernului bulgar, de
legațiile participante au fost saluta
te de Văsil Țanov, ministrul trans
porturilor din R. P. Bulgaria, care, 
relevînd. importanța acestei reuniuni, 
și-a exprimat încrederea că, în spi
ritul bunei vecinătăți și înțelegerii re
ciproce, reuniunea se va încheia cu 
rezultate utile dezvoltării. transportu
rilor în Balcani, in. interesul colabo
rării între țările din această zonă, in 
interesul securității și. păcii.

In prima ședință plenară au fost 
rezolvate o serie de probleme orga
nizatorice. Ordinea de zi convenită 
cuprinde dezvoltarea în continuare a 
transporturilor internaționale de 
mărfuri și călători prin teritoriile ță
rilor balcanice, dezvoltarea și perfec
ționarea infrastructurii transporturi
lor, adoptarea de măsuri privind faci
litarea transporturilor internaționale.

R. F. G.

Declarații și demonstrații 
împotriva amplasării 

noilor rachete nucleare
BONN 15 (Agerpres). — Intr-o con

ferință de. presă ținută la Bonn, Er
hard Eppler, unul dintre liderii Par
tidului Social-Democrat din R.F.G., 
fost ministru pentru problemele dez
voltării, a declarat că amplasarea de 
noi rachete nucleare pe teritoriul 
vest-german ar fi „un act iresponsa
bil din punct de vedere militar, po
litic și moral". După cum relevă a- 
gențiile Reuter și U.P.I., punctul de 
vedere exprimat de Eppler a fost 
susținut de Oskar Lafontaine, lider al 
P.S.D. în landul Saar, și de Willi 
Piecyk, președintele organizației Ti
nerii socialiști din R.F.G. Pe de altă 
parte, agenția Reuter subliniază că în 
fața cartierului general din Heidel
berg al forțelor terestre americane 
din R.F.G. a avut loc o puternică de
monstrație de protest împotriva am
plasării în Europa de noi rachete nu
cleare americane. La demonstrație au 
participat peste 4 600 de persoane.

Noi consultări în vederea 
alcătuirii coaliției 
guvernamentale 

din Olanda
«AGA 13 (Agerpres). — LA Hagd 

âu Început noi consultări in-Vederea 
alcătuirii coaliției guvernamentale 
olandeze. Potrivit agenției France 
Presse, la consultări iau parte re
prezentanți ai creștin-democraților, 
Partidul Muncii și „Democrații ’66". 
în cazul în care se va ajunge la un 
acord asupra programului politic și 
economic, va fi format un guvern 
de coaliție tripartit de centru-stînga, 
care va beneficia de sprijinul a 109 
deputați din totalul de 150, mențio
nează agenția citată. începerea a- 
cestor consultări, relevă A.F.P., a 
fost posibilă după ce conducerea 
Partidului Muticii, reunită în locali
tatea . Boisle-Duc, a aprobat ca li
derul acestuia. Joop den Uyl, să ia 
parte la consultări, acceptînd. totoda
tă. eventuala desemnare ca prim-mi- 
nistfu a lui Andreas van Agt, din 
partea creștin-democraților.

ELVEȚIA: Consacrarea 

legislativă a egalității 

femeilor cu bărbații
'BERNA 15 (Agerpres). — Electora

tul elvețian a aprobat în. cadrul unui 
referendum, desfășurat duminică, o 
însemnată reformă legislativă care 
prevgde, pentru, prima oară în isto
ria țării, egalitatea femeilor cu băr
bații’ în domeniul economic și social. 
Noul text legislativ prevede in mod 
expres principiul potrivit căruia la 
muncă egală trebuie, acordat salariu 
egal pentru bărbați și femei, spre a 
se pune capăt discriminării în acest 
domeniu. Salariile femeilor erau pină 
acum, in medie, cu 25 pină la 30 la 
sută mai mici decit : ale bărbaților 
pentru același gen de prestații, men
ționează agenția France Presse. A- 
ceastă decizie, precizează sursa cita
tă,. intervine, la zece ani după insti
tuirea în Elveția a dreptului de vot 
pentru femei.

Agențiile de presa 
w - ve scurt

REUNIUNEA ORGANISMULUI DE COORDONARE AL TARILOR 
NEALINIATE PENTRU ALIMENTAȚIE ȘI AGRICULTURA, desfășurată 
la Phenian in zilele de 10—12 iunie, s-a încheiat prin adoptarea, la sfirși- 
tul discuțiilor, a unui raport care recomandă inițierea unor forme con
crete de cooperare, concomitent cu extinderea relațiilor existente in pre
zent între țările nealiniate și in curs de dezvoltare, în domeniul alimen
tației și agriculturii —■ informează agențiile A.C.T.C. și Taniug.

Rezultatele primului tur al alegerilor 
parlamentare din Franța

PARIS 15 (Agerpres). — Ministe
rul de Interne al Franței a dat pu
blicității, luni, rezultatele definitive 
ale primului tur al alegerilor legis
lative, informează agenția France 
Presse. Statisticile, adaugă agenția, 
se referă la 488 din cele 491 de 
circumscripții, deoarece alegătorii 
din trei departamente de peste mări 
vor vota la 21 și 28 iunie.

Comunicatul precizează că Parti
dul Socialist a întrunit 37,51 la sută 
din sufragii (9 432 362 voturi). Parti
dul Comunist — 16.17 la sută
(4 065 540), Adunarea pentru Repu
blică . (R.P.R.) — 20,80 la sută
(5 231 269). Uniunea pentru Demo
crația Franceză (U.D.F.) — 19,20 la 
sută (4 827 437). Din totalul de 
36 257 433 persoane Înscrise pe listele 
electorale și-au exprimat votul 
25 141 190.

In primul tur de scrutin au fost 
aleși 156 de deputați din totalul de 
491 din Adunarea Națională. Cel 
de-al doilea tur de scrutin va avea 
loc la 21 iunie.

Ministerul de Interne francez a in
format că există 201 balotaje favora
bile socialiștilor, care au deja 49 de
putați aleși din primul tur al alege
rilor legislative. Deci ei ar putea 
dispune de majoritatea absolută de 
246 locuri. (în parlamentul anterior, 
P.S.F. deținea 116 mandate). Comu
niștii au șapte mandate după primul 
tur de scrutin și se află în situații 
favorabile în 35 circumscripții.

Gaulliștii au 24 de balotaje favo

Se confirmă preponderența 
forțelor stîngii

Publicăm mai sus rezultatele pri
mului tur al alegerilor parlamen
tare care s-au desfășurat duminică 
in Franța.

Semnificația deosebită a acestor 
alegeri este evidentă : numai in 
condițiile obținerii majorității în 
parlament de către forțele stîngii, 
noul președinte, Franțois Mitterrand, 
iși va putea îndeplini programul de 
reforme preconizat în campania 
pentru alegerile prezidențiale ; 
dimpotrivă, dacă ar prevala numă
rul de deputați din partea partide
lor fostei majorități parlamentare Și 
guvernamentale s-ar crea o situație 
complexă, de natură să stânjenească 
și chiar să blocheze activitatea noii 
conduceri. Datorită faptului că for
țele de stingă, prin concursul cărora 
a fost ales la 10 mai noul președin
te, au întrunit duminică în ansam
blu peste 56 la sută din voturi și un 
mare număr de mandate, se poate 
întrevede că ele vor deține in parla
ment majoritatea necesară care să 
permită puterii executive să-și în
deplinească mandatul încredințat de 
alegători.

Se știe că dună încheierea alege
rilor prezidențiale, unele cercuri au 
căutat să prezinte succesul stângii 
ca un factor accidental, ba chiar șă 
acrediteze ideea că nu stingă ar fi 
ciștigat, ci de fapt dreapta a pier
dut datorită unor controverse inter
ne ; or. alegerile de duminică de-, 
nionstrează concludent că rezultatul

Sesiunea Consiliului ministerial al 0. U. A.
NAIROBI 15 (Agerpres). — In 

capitala Republicii Kenya au înce
put, luni, lucrările celei de-a 37-a 
sesiuni a Consiliului ministerial al 
Organizației Unității Africane, con
sacrată dezbaterii celor mai strin
gente probleme ale dezvoltării state
lor continentului, menținerii păcii și 
lichidării ultimelor vestigii ale colo
nialismului șl rasismului din Africa 
— teme care vor constitui esența 
ordinii de zi a celei de-a 18-a reu
niuni la nivel înalt a O.U.A. (24—27 
iunie), ce va fi găzduită tot la 
Nairobi.

Deschizînd lucrările sesiunii, pre
ședintele țării-gazdă, Daniel Arap 
Moi, a adresat un apel tuturor state
lor membre ale O.U.A. să-și inten
sifice sprijinul pentru obținerea in
dependenței Namibiei. Președintele 
Kenyei a precizat că O.U.A. recu

africa de sud : lupta antirasistâ
Mercenarii și

PRETORIA 15 (Agerpres). — In ma
rile suburbii africane ale principale
lor orașe din Africa de Sud au avut 
loc luni acțiuni ale populației de 
culoare în semn de protest împotri
va practicilor discriminatorii ale re
gimului minoritar de la Pretoria. Ele 
au fost inițiate pentru a marca îm
plinirea a cinci ani de la singeroase- 
le represiuni din 1976, în cursul că
rora și-au pierdut viața 600 de negri, 
și totodată pentru a demonstra vo
ința populației de culoare, majori
tară în țară, de a continua lupta pen
tru recunoașterea drepturilor șale le
gitime.

NAIROBI 15 (Agerpres). — Coti
dianul „The Nation", care apare la 
Nairobi, publică un articol in care 
se arată că. la ora actuală, în rin- 
durile armatei regimului rasist sud- 

reia Automobil Clubul Român a 
fost reales in Consiliul directorial 
al Regiunii I și în Consiliul Mon
dial al A.I.T.

PRIMIRE LA BEIJING. Vicepre- 
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Bo Yibo, l-a primit pe 
Constantin Florea, redactor-șef ad
junct al revistei „Era socialistă", 
care, la invitația revistei „Steagul 
roșu", face o vizită in R.P. Chi
neză. A luat parte Florea Dumi
trescu, ambasadorul României în 
R.P. Chineză.

LA KABUL a avut loc Congresul 
constitutiv al Frontului Patriotic 
Național din R. D. Afganistan, la

rabile și 50 deputați deja aleși, iar 
giscardienii au 11 balotaje favorabile 
și 46 deputați deja aleși.

La intocmirea acestor cifre nu s-a 
ținut cont de 52 de circumscripții, 
unde Ministerul de Interne consideră 
că balotajele sint nesigure.

Lionel Jospin, prim-secretar al 
Partidului Socialist Francez, a apre
ciat rezultatele primului tur de .scru
tin drept remarcabile, logice și pro
mițătoare, adăugind că stingă „a 
atins recordul său istoric de la'în
temeierea republicii pină în prezent".

La rindul său, primul ministru al 
Franței, Pierre Mauroy, a . relevat că 
„francezii au amplificat mișcarea in 
favoarea schimbării", subliniind că 
rezultatele primului tur de scrutin 
confirmă „opțiunea de la 10 mai. 
(data alegerilor prezidențiale) și 
orientările prezentate țării de pre
ședintele Francois Mitterrand".

Georges Marchais, secretar general 
al P.C.F., a subliniat că Partidul Co
munist iși menține și chiar iși ame
liorează rezultatul obținut in alege
rile prezidențiale. El a reafirmat 
disponibilitatea comuniștilor de a-și 
asuma toate responsabilitățile, inclu
siv în cadrul guvernului. Georges 
Marchais a reamintit că. P.C.F. a ju
cat un rol esențial pentru victoria 
in alegerile prezidențiale a lui 
Francois Mitterrand.

Liderul partidului găullist — Adu
narea pentru Republică — Jacques 
Chirac, a recunoscut victoria repur
tată de majoritatea prezidențială.

scrutinului prezidențial nu este un 
„accident", ci expresia voinței clar 
exprimate a marii majorități a po
porului francez de a se realiză 
înnoiri sociale și transformări de
mocratice profunde, de a se acțio
na ferm pentru destindere și pace 
în lume.

Astfel, rezultatele primului scrutin 
înlătură hotărit ideea „revanșei" 
sperate de cercurile de dreapta, con
firmând și întregind victoria obți
nută de stingă franceză la 10 mai. 
Prin votul lor, masele largi de ce
tățeni și-au manifestat adeziunea 
față de programul de măsuri social- 
politice preconizat de noul pre
ședinte, aprobarea față de măsurile 
cu caracter popular luate in ultimul 
timp, încrederea că se va acționa in 
continuare pentru înfăptuirea 
schimbărilor înnoitoare pentru care 
poporul francez a învestit noua 
conducere cu un mandat categoric.

Deocamdată sint cunoscute doar 
rezultatele primului tur de scrutin ; 
urmează al doilea — duminică. Dar 
observatorii francezi sint unanimi 
în a aprecia că dacă în decursul 
unei luni și ceva de la alegerile pre
zidențiale nu s-au produs răstur
nările sperate de fosta majoritate, 
ci, dimpotrivă, forțele stîngii s-au 
consolidat, cu atît mai mult nu se 
vor produce „surprize" în decursul 
acestei săptămâni, ci, dimpotrivă, 
curentul spre înnoire se va accen
tua și mai mult.

I. F.

noaște Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) ca 
singurul reprezentant legitim al po
porului din Namibia.

Forumul miniștrilor de extern»» de 
la Nairobi, a arătat președintele- in 
exercițiu al Consiliului ministerial 
al O.U.A.. ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Zimbabwe, Wit
ness Mangwende, s-a întrunit ca ur
mare a faptului că, datorită țârilor 
occidentale, Consiliul de Securitate 
al O.N.U. nu a putut adopta o rezo
luție prin care se impuneau sanc
țiuni atotcuprinzătoare împotriva re
gimului rasist de la Pretoria. Vorbi
torul a propus statelor independente 
din Africa să ceară convocarea unei 
sesiuni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. pentru a examina situația 
din Africa australă.

„batalionul 32“
african, care luptă împotriva patrio
ți lor namibieni, se află intre 2 000 și 
3 000 mercenari străini. Cea mai 
mare parte a acestora — scrie ziarul
— au fost recrutați de „serviciile spe
cializate" sud-africane in Statele 
Unite, R.F.G., Marea Britanie, Franța 
și Australia. In articol se arată, de 
asemenea, că acești mercenari au 
fost grupați intr-o unitate specială
— „Batalionul 32“ r~ care întreprin
de acțiuni' militare nu numai în 
Namibia, dar și acțiuni .agresive, îm
potriva Angolei. In articol se relevă 
că autoritățile de la Pretoria incear- 
că să recruteze prin diferite, mijloace 
namibieni pentru a li se alătura 
mercenarilor, din care cauză tinerii 
părăsesc Namibia in număr mare, 
refugiindu-se in țările africane 
vecine.

care au participat 940 de delegați 
din partea muncitorilor, țăranilor, i 
intelectualității, clerului, burgheziei 
naționale și organizațiilor politice > 
și obștești. în cadrul lucrărilor a 
fost adoptat statutul și au fost alese I 
organele conducătoare ale F.P.N.

CONVORBIRI MAROCANO-PA- 
LESTINIENE. In cadrul convorbi- f 
rilor dintre regele Hassan al II-lea | 
al Marocului și Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al | 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, care a efecttiat o vizită Ia ' 
Rabat, au fost examinate ultimele, 
evoluții ale situației din lumea 
arabă și Orientul Mijlociu. Intr-o | 
declarație făcută agenției M.A.P., 
Yasser Arafat a menționat că dis- I 
cuțiile pe care le-a avut cu șeful 
statului marocan s-au desfășurat 
sub semnul necesității întăririi . 
unității arabe in actuala con
junctură. I

MAI MULTE REGIUNI DIN CEN- 
TRUL ȘI ESTUL S.U.A. au fost 
afectate in ultimele două zile de | 
furtuni puternice, insoțite de inten
se descărcări electrice, urmate de I 
inundații. Unul dintre cele mai 
afectate state este Ohio, guvernato
rul acestuia, James Rhodes, afir- . 
mind că distrugerile provocate de o 
tornadă, simbătă, sint cele mai • 
mari din istoria acestui stat.
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VIZITA SECRETARULUI GE
NERAI. AL O.N.U. LA BEIJING. 
Premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Zhao Zjyang, s-a 
intilnit,’ luni, la Beijing, cu secre
tarul general al Organizației Na
țiunilor Unite, Kurt Waldheim — 
informează agenția China Nouă. 
Au fost abordate, cu acest prilej, 
aspecte ale situației politice din 
Asia. în aceeași zi, Kurt Waldheim 
Și-a , încheiat vizita în China, re
venind la New York.

LA DAKAR (Senegal) s-a des
fășurat Adunarea generală a Re
giunii I a Alianței Internaționale 
de Turism (A.I.T.), în cadrul că


