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IN AMBIANTA DE PRIETENIE, ÎNȚELEGERE ȘI STIMĂ RECIPROCĂ, AU CONTINUAT

Convorbirile oficiale Intre președintele Nicolae Ceausescu 
si președintele Mohamed Siad Barre

ieri au avut loc: Conferințe județene
ale reprezentanților oamenilor muncii

Dînd expresie voinței unanime a clasei noastre muncitoare, a între
gului popor, particlpanțil ~ la conferințe au propus ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de președinte al Con

siliului Național al Oamenilor Muncii

La Palatul Consiliului de Stat au 
continuat, miercuri, 17 iunie, con
vorbirile oficiale între tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și general-maior Mohamed Siad 
Barre, secretar general al Partidului 
Socialist Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democratice 
Somalia.

La convorbiri au participat:
Din partea română — Emilian Do- 

brescu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Marin Rădoi, 
membru supleant al Comitetului 
PcJltic Executiv al C.C. al P.C.R., 
adjunct al ministrului educației și 
învățămîntului, Angelo Miculescu, 
membru al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei alimentare, 
loan Avram, membru al CtC. al 
P.C.R., ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Marin Vasile, mem
bru al C.C. al P.C.R., președintele 
Uniunii Naționale a- Cooperativelor 
Agricole de Producție, Aurel Duma, 
membru al C.C. al P.C.R., ministru 

secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, general-colonel Vasile 
Milea, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat 
Major, Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion 
Ștanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Petre Tănăsie, 
director în M.A.E.

Din partea somaleză — Abdurah
man Jama Barre, membru al C.C. al 
Partidului Socialist Revoluționar 
Somalez (P.S.R.S.), membru al Par
lamentului popular somalez, minis
trul afacerilor externe, Ahmed Ha- 
bih Ahmed, membru al C.C. al 
P.s.R.S., membru al parlamentului, 
ministrul planificării naționale, Mo
hamed Aii Nur, membru al C.C. al 
P.S.R.S., membru al parlamentului, 
ministrul zootehniei, pădurilor și 
pășunilor, Aii Khalif Galedh, mem
bru al C.C. al P.S.R.S., membru al 
parlamentului, ministrul industriei, 
Ahmed Ashkir Botan, membru al 
C.C. al P.S.R.S., membru al parla
mentului, ministrul invățămintului 
superior și al culturii, Yusuf Aii 
Osman, membru al C.C. al P.S.R.S., 
membru al parlamentului, șeful De

partamentului pentru probleme so
ciale al partidului, Warsame Abdul
lahi Aii, membru al C.C. al P.S.R.S., 
membru al parlamentului, președin
tele Organizației cooperativelor so
maleze, amiral Mohamed Omar Os
man, membru al C.C. al P.S.R.S., 
membru al. parlamentului, coman
dantul marinei militare, Mchamed 
Hashi Egal, șeful Secției relații ex
terne a P.S.R.S., Salah Mohamed 
Aii, membru al C.C. al P.S.R.S., am
basador, și Said Hagi Mohamed, 
director în M.A.E.
\Noua rundă de convorbiri — des

fășurată în aceeași atmosferă de 
caldă prietenie, stimă și înțelegere 
reciprocă — a fost consacrată exa
minării unui cerc larg de probleme 
ale vieții internaționale.

în ’ acest cadru, s-a subliniat că 
omenirea traversează o epocă de 
mari prefaceri revoluționare, sociale' 
și naționale, în care se afirmă tot 
mai puternic voința popoarelor de a 
pune capăt politicii imperialiste, co
lonialiste șl neocolonialiste, a orică
ror forme de asuprire și dominația 
străină, de a fi independente și stă- 
pîne pe propriile destine, de a-și 
alege în mod liber calea dezvoltării 
sociale.

Totodată, s-a apreciat că în lume 
are loc o accentuare a politicii im
perialiste de forță și dictat, de ames
tec în treburile interne ale altor 
state, de consolidare și reîmpărțire a 
zonelor de influență, se mențin pro
bleme nesoluționate și au apărut noi 
conflicte și stări de încordare, se 
adincește criza economică și energe-, 
tică mondială, se intensifică cursa 
înarmărilor, ceea ce a determinat o 
agravare a situației internaționale, 
generînd serioase pericole pentru 
pacea, securitatea și independența 
popoarelor.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au arătat că, in aceste con
diții complexe și contradictorii, se 
impune ca toate țările, popoarele, 
forțele Înaintate de pretutindeni să 
acționeze, strins unite, pentru îm
piedicarea înrăutățirii climatului po
litic internațional, pentru reluarea șl 
continuarea cursului destinderii, pen
tru promovarea cooperării și respec
tului între națiuni, pentru așezarea 
relațiilor interstatale pe baza prin
cipiilor deplinei egalități, indepen
denței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne și
(Continuare^ in pag:, a V-a)

Miercuri, in 25 de județe ale țării 
au avut Ioc conferințe ale reprezen
tanților oarrienilor muncii din indus
trie, construcții, transporturi, circu
lația mărfurilor și finanțe. Conferin
țele premerg cel de-al doilea Con
gres al consiliilor oamenilor muncii, 
înalt forum al clasei noastre munci
toare, instituționalizat in viața poli
tică a țării din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, ca o expresie a înaltului de
mocratism al orînduirii noastre, a 
afirmării tot mai puternice a rolului 
clasei muncitoare în conducerea în
tregii vieți economico-sociale a țării.

Pe ordinea de zi a conferințelor 
au fost înscrise probleme de impor
tanță majoră pentru perfecționarea 
conducerii și organizării activității 
economice și sociale. Au fost astfel 
supuse dezbaterii :

— Raportul asupra realizărilor ob
ținute pe ansamblul fiecărui județ 
in cincinalul 1976—1980 și măsurile 
adoptate pentru îndeplinirea planu
lui pe 1981, pregătirea realizării pla
nului pe întregul cincinal.

— Sarcinile consiliilor oamenilor 
muncii, ale tuturor colectivelor în
treprinderilor pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produselor, în 
special a celor destinate exportului, 
în concordanță cu indicațiile secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

— Confirmarea candidaților pen
tru Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii.

Au participat delegați la congres 
din fiecare județ, reconfirmați in 
cadrul recentelor adunări generale 
ale oamenilor muncii, precum și re
prezentanți al oamenilor muncii a- 
leșl în cadrul acelorași adunări, în 
conformitate cu normele prevăzute.

La conferințele județene au fost 
prezenți tovarășii Leonte Răutu — la 
Arad, Ion Dincă — la Bacău, Petru 
Enache — Ia Bihor, Lina Ciobanu — 
la Botoșani, Ion Pățan — la Caraș- 
Severin, Ludovic Fazekas — la Că
lărași, Gheorghe Oprea — la Con
stanța, Ion Coman — la Covasna, 
Gheorghe Rădulescu — la Dîmbovița, 
Iosif Banc — Ia Giurgiu, Virgil 
Trofin — la Gorj, Mihai Gere
— la Harghita, Ilie Rădulescu — Ia 
Ialomița, Cornel Burtică — la Me
hedinți, Nicolae Constantin — la Mu
reș, Richard Winter — la Neamț, Ion 
Ursu — la Olt, Ion Ioniță — la Satu 
Mare, Janos Fazekas — la Sălaj, Cor
nelia Filipaș — la Sibiu, Ilie Verdeț
— la Timiș, Emil Bobu — la Teleor
man, Constantin Dăscălescu — la 
Tulcea, Dumitru Popescu — la Vaslui, 
Cornel Onescu — la Vîlcea.

Au luat parte, de asemenea, nu

Lucrări decisive, acum, pentru recolta acestui an:

SECERIȘUL, 
ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

Pe lingă recoltarea și depozitarea cerealelor păioase, 
care in cîteva zile vor cuprinde toată țara, pe lingă 
strîngerea și conservarea furajelor și irigarea plantelor, 
oamenii muncii din agricultură au de efectuat, în 
această perioadă, un mare volum de lucrări de între
ținere a culturilor. Ploile căzute în ultima perioadă în 
cîteva zone ale țării, ca și lipsa de precipitații care 
afectează îndeosebi zonele din sud, fac absolut obliga
torii executarea prașilelor manuale și mecanice ori de 
cîte ori este nevoie. Din ultimele date furnizate de 
Ministerul Agriculturii rezultă că urgența urgențelor o 
constituie intensificarea ritmului la efectuarea celei 
de-a doua prașile mecanice și manuale. Pînă la 17 Iunie, 
în cooperativele agricole aceste lucrări au fost efectuate 
la sfecla de zahăr in proporție de 80 Ia sută mecanic

și 89 manual, la porumb în I.A.S. 85 la sută și, res
pectiv, 82 la sută, în C.A.P. 57 șl, respectiv, 74 la sută, 
iar la floarea-soarelui în totalitate. Pe măsura coacerii 
orzului, tot mai multe formații de combine au intrat 
în lan. Pină ieri dimineața, în județele Dolj, Olt, 
Giurgiu, Ialomița, Călărași și sectorul agricol al mu
nicipiului București orzul a fost recoltat pe 5 751 
hectare.

Am urmărit în mai multe județe ce măsuri întreprind 
organele și organizațiile de partid de la sate, consiliile 
agroindustriale ' pentru urgentarea acestor lucrări.

In pagina a IU-a relatări din județele 
Dolj, Ialomița, Brăila, Tulcea, Buzău, 

Argeș și Iași

meroși invitați — membri at C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai unor minis
tere economice, instituții centrale, ai 
organelor’locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
cadre de conducere din întreprin
deri, de pe șantiere, din institute de 
cercetări și proiectări, oameni de 
știință, artă și cultură.

Conferințele județene au fost pre
cedate de adunările generale ale oa
menilor muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația măr
furilor și finanțe, consacrate pregă
tirii apropiatului congres al consilii
lor oamenilor muncii. Pornind de la 
rezultatele obținute în primele cinci 
luni ale anului, în aceste ample fo
ruri ale democrației muncitorești au 
fost, analizate cu deplină exigență re
zultatele obținute în prima jumăta
te a anului 1981 în îndeplinirea pla
nului la producția fizică și netă și 
realizarea sarcinilor de export, a tu
turor prevederilor în condiții de 
înaltă eficientă. Subliniind necesita
tea perfecționării în lunile care ur
mează a activității productive, parti- 
cipanții la adunările generale au pro
pus măsuri pentru îmbunătățirea a- 
provizionării tehnico-materiale, pen
tru valorificarea cit mai eficientă a 
materiilor prime, semifabricatelor și 
a resurselor refolosibile, pentru ri
dicarea la cote superioare a calității 
muncii.

Cu responsabilitate și competență 
muncitorească, dezbaterile din adu
nările generale au pus accentul cu 
precădere pe dezvoltarea muncii pe 
care trebuie să o desfășoare. într-o 
măsură tot mai largă, in cea de-a 
doua parte a anului, atît consiliile 
de conducere, cit și colectivele de oa
meni ai muncii pentru respectarea 
ordinii și disciplinei în fiecare uni
tate economică, pentru folosirea cu 
mai multă conștiinciozitate a timpu
lui destinat producției, folosirea la 
întreaga capacitate a utilajelor din 
dotare, încadrarea strictă în norme
le de consum, înlăturarea risipei, a- 
sigurarea condițiilor de securitate și 
protecția muncii, realizarea unui cli
mat de muncă și exigență în în
treaga activitate.

Dezbaterile au evidențiat, de ase
menea, contribuția organelor de 
conducere colectivă la înfăptuirea po
liticii partidului de ridicare continuă 
a bunăstării oamenilor muncii, poli
tică ce și-a găsit o concludentă ilus
trare în realizările obținute în cin
cinalul 1976—1980 privind creșterea 
veniturilor tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii și a puterii de cum
părare, in îmbunătățirea condițiilor 
de locuit, de muncă, de odihnă, ca 
și a stării de sănătate. în discuții 
s-a arătat că în perioada ce a tre
cut de la precedentul congres al con

siliilor oamenilor muncii, organele de 
conducere colectivă din întreprinderi, 
centrale și ministere, împreună cu 
sindicatele au acționat pentru asigu
rarea unor condiții normale de lucru, 
subliniindu-sq că s-a exercitat un 
control mai sistematic asupra respec
tării normelor de protecția și igie
na muncii. Au fost, de asemenea, re
levate preocupările manifestate în ul
timii ani pentru dezvoltarea activi
tății cantinelor, microcantinelor, gos- 
podăriilor-anexă, pentru o cit mal 
bună organizare a activității cămi
nelor muncitorești, creșelor și gră
dinițelor de copii.

In cadrul conferințelor județene, 
participanfii Ia dezbateri au anali
zat, într-un spirit de înaltă respon
sabilitate, modul in care s-a acțio
nat pentru înfăptuirea hotărirllor 
primului Congres al Consiliilor Oa
menilor Muncii șl plenarelor Con
siliului Național, precum și a in
dicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la creșterea răs
punderii organelor de conducere co
lectivă și a fiecărui membru în parte 
pentru gospodărirea cu eficiență 
maximă a bunurilor încredințate de 
societate spre administrare. în acest 
context, s-au efectuat analize apro
fundate asupra modului în care co
lectivele de oameni ai muncii au ac
ționat pentru înfăptuirea politicii eco
nomice a partidului, pentru realizarea 
și depășirea planului de producție pe 
fiecare întreprindere și pe ansamblul 
județului respectiv. Ei au reliefat cu 
satisfacție importantele realizări obți
nute în cincinalul anterior in dezvol
tarea economică a județelor lor și a 
întregii țări, în creșterea neîntreruptă 
a avuției naționale, a progreselor 
necontenite în făurirea unei economii 
dinamice, armonioase, care eviden
țiază cu putere forța socialismului, 
capacitatea societății noastre de a asi
gura progresul neîntrerupt al țării.

în același timp, subliniind că în 
centrul întregii politici profund uma
niste a partidului și statului nostru, 
al operei de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate se află 
omul, îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și ridicarea calității vieții 
sale, vorbitorii au subliniat cu satis
facție că, pe baza succeselor econo
mice obținute pînă acum, s-a reali
zat programul de creștere a nivelu
lui de trai, elaborat din inițiativa și 
sub conducerea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în cincinalul re
cent încheiat asigurîndu-se înfăptui
rea celei mai substanțiale majorări 
a veniturilor populației din întreaga 
perioadă a construcției socialiste.
(Continuare in pag. a IU-a)

Vizita la Institutul de cercetări, proiectări și inginerie

După încheierea celei de-a doua 
runde de convorbiri, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Mohamed 
Siad Barre au făcut o vizită la In
stitutul de cercetări, proiectări și 
inginerie tehnologică pentru mecani
zarea agriculturii din Capitală.

Cei doi șefi de stat au fost însoțiți 
In această vizită de tovarășul Gheor
ghe Pană, membru al Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei, de persoanele 
oficiale din suita înaltului oaspete, 
somalez, precum și do persoane ofi
ciale române.

Vizita a prilejuit președintelui 
R. D. Somalia cunoașterea unor im
portante realizări obținute de specia
liștii români în direcția conceperii

tehnologică pentru mecanizarea agriculturii
și fabricării de mașini și utilaje agri
cole, multifuncționale, de înalt ran
dament și mecanizării principalelor 
lucrări din agricultura noastră. Oas
petele a avut, totodată, posibilitatea 
prospectării posibilităților de colabo
rare bilaterală în acest sector de o 
deosebită însemnătate pentru econo
mia somaleză.

La sosirea în institut, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Mohamed Siad 
Barre au fost întîmpinați de tova
rășii Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei alimentare, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Gheorghe 
Dumitru, prim-secretar al Comite
tului de partid al sectorului I al Ca
pitalei, de membri ai conducerii in
stitutului. Numeroși cercetători, pro- 

iectanțl și alțl oameni ai muncii ve- 
niți în întîmpinare au făcut o caldă 
primire celor doi conducători de 
partid șl de stat, ovaționînd pentru 
prietenia româno-somaleză, pentru 
continua dezvoltare a raporturilor 
de colaborare și cooperare dintre 
țările și popoarele noastre.

O formație alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și tineri din de
tașamentele de pregătire pentru apă
rarea patriei a prezentat onorul. 
Președinților Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Siad Barre le-au fost ofe
rite buchete de flori.

în cadrul expoziției organizate In 
incinta institutului, oficialităților so
maleze le-au fost prezentate noile 
sisteme de mașini și utilaje agricole, 
mijloace mecanizate folosite în agri
cultură și industria alimentară, in

stalații utilizate în lucrările de hidro- 
ameliorări și alte agregate pentru 
producția vegetală și zootehnică. O 
deosebită impresie a făcut oaspeți
lor paleta largă a tipurilor de trac
toare fabricate in țara noastră, cu 
puteri cuprinse între 45 și 180 CP, 
apte să execute majoritatea lucrări
lor din pomicultură, .legumicultura, 
viticultură și cultura cerealelor. 
Unele dintre aceste tipuri sînt ex
portate și în Somalia, Au fost pre
zentate, totodată, diferite mașini 
agricole pentru pregătirea șl întreți
nerea ogoarelor, mașini pentru se
mănat și administrat ’ îngrășăminte, 
pluguri, combine de recoltat păioase 
și altele. Gazdele au arătat că toate 
aceste mașini și \ utilaje, care se
(Continuare în pag. a V-a)

Posturile de radio și televiziu
ne vor transmite direct, astăzi, In 
jurul orei 11, solemnitatea sem
nării documentelor oficiale româ- 
no-somaleze și, in jurul orei 
11,45, ceremonia plecării secre
tarului general al Partidului So
cialist Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democratice 
Somalia, general-maior Moha
med Siad Barre, care, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită ofi
cială de prietenie in țara noas
tră.

/------------------------------------------------------------------

Asimilarea valorilor
Fiecare scriitor au

tentic reia totul de la 
început in sensul că în 
opera lui leagă cu for
ță momentele esenția
le ale istoriei naționa
le din care se ridică, 
pe de o [Tarte, iar pe 
de alta, problematică 
universală a omului in 
ce are el etern de cind 
se știe ființă creatoare 
fi pină astăzi.

Actul creației impli
că două dimensiuni r 
cea de păstrare și cea 
de înnoire a ceea ce 
trebuie transmis mai 
departe. Insă ca să 
păstrezi, ca opera ta să 
devină tezaur păstră
tor al moștenirii înain
tașilor, oricit de dăruit 
ai fi, trebuie să te 
supui lucrării anevo
ioase legate de asimi
larea valorilor trecu
tului fără de care nu 
poți aduce ceva nou in 
istorie, nu poți găsi 
calea spre inima oa
menilor cu un mesaj 
convingător.

Scriitorii români de 
seamă pînă astăzi, de 
la Neagoe Basarab și 
Dimitrie Cantemir pină 
la Eminescu, Coșbuc, 
Blaga, Arghezi, Sado- 
veanu, Bacovia — și 
cite alte nume ar me
rita să le adăugăm — 
toți au străbătut ace
lași drum anevoios al 
asimilării valorilor na
ționale și universale 
eterne pentru a aduce 
ceva nou in cugetul 
culturii naționale.

Se poate vorbi de » 
nouă generație intr-o 
cultură națională a- 
tunci cind acest pro
ces al asimilării valo
rilor naționale și uni
versale s-a săvirșit de 
către mai multi, dar. 
mai ales, de către cei 
dăruiți cu forță de în
noire, care nu își pot 
afla împăcarea lăun

trică atlta vreme cit 
tint străini într-o idea 
măreață ca aparțini 
omenirii.

Popoarele vechi a- 
veau obiceiul ca sanc
tuarele lor de pe Acro
pole să le ridice pe 
niște enorme catacom
be in care erau așezate 
spre păstrare toate va
lorile trecutului. Orice 
înnoire, orice nouă per
sonalitate trebuie să se 
știe moștenitoarea asi- 
milatorie a acestei 
averi. Acesta era sen
sul marilor biblioteci

însemnări de
loan ALEXANDRU

ale trecutului din di
ferite părți ale lumii, 
acesta este sensul Bi
bliotecii lui Constantin 
Brincovegnu de la 
Hurezu, cea mal bo
gată din tot răsăritul 
Europei în acea vre
me. sau al marii Bi
blioteci de la Blaj a 
Scolii Ardelene. Acesta 
era rostul plecării pe 
ani de zile la studii la 
marile universități eu
ropene a tuturor crea
torilor de seamă ai 
culturii noastre. Emi
nescu și Blaga, Brân- 
cuși și Angliei sint 
ceea ce sint in cultura 
noastră și pentru că 
au stat ani de zile în 
mari centre de cultură 
cercetînd muzee care 
sint tot mari biblioteci, 
ctitorii sacre și laice, 
cetăți unice pe pămint 
cum e Florența Renaș
terii, bunăoară, cum 
este Haghia Sofia, ca 
să vorbesc numai des
pre cîteva. Ce operă 
profund națională ne-a 
lăsat un Gheorghe An- 
ghel care a stat la

studii peste un dece
niu în alte țări fără 
să fi părăsit o clipi i 
sufletul românesc; 
Blaga poate n-ar fi 
descoperit atit de 
adine satul românesc 
fără anii de studii în 
alte culturi și țări eu
ropene. Nu există al
ternative fără primej
dia provincializării, a 
răminerii la un stadiu 
hibrid oricit de înzes
trat ai fi dacă nu te 
supui muncii uriașe a | 
asimilării valorilor tre
cutului. Așa cum vul
turul are nevoie de 
înălțime pentru a ve
dea mai limpede in 
amănunt spațiul dat 
aripilor să-l umbrească 
și ocrotească, tot așa, 
va spune Holderlin, 
pentru ca un poet să 
sesizeze ființa Patriei 
părinților săi trebuie să 
vină spre ea de de
parte, din originile o- 
menirii pentru că cele 
de acasă în valoarea 
lor nepieritoare nu pot 
fi prețuite cu adevărat 
dacă nu ai deprins 
să-i prețuiești pe alții, 
pe înaintași in ce au ei 
nemuritor.

Valoarea jertfei lui 
Constantin Brincovea- 
nu și a celor patru fii 
ai săi, bunăoară, nu va. 
fi pusă in adevărata 
lumină fără cunoaște
rea în amănunt a altor 
făpturi jertfitoare din 
alte veacuri și culturi, 
pentru a căror asimi
lare este nevoie de 
trudă de ani și ani, 
trudă cu care sintem 
datori fiecare genera
ție pentru a scăpa de 
complexe inutile și 
neadevărate, pentru a 
impune in ochii com- 
patrioților noștri pro
pria noastră istorie ce 
se cere mereu și adine . 
cunoscută in pildui
toarei ei măreție.
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In atelierul-țcoală al Liceului 
nr. 1 de matematică-fizică din 
Constanța, elevii din clasele a 
Xl-a și a Xll-a Iși aduc contri
buția, pe bază de comandă și 
contract ferm cu șantierul naval, 
la execuția unor piese pentru 
nave, lucrări de mare tehnici
tate, care .sint, de regulă, în
credințate pe șantier numai celor 
mai buni muncitori. Dar nici 
„navaliștii cu matricolă la mină" 
nu sînt mai prejos, dacă socotim 
că elevii Cristina Petrică din 
clasa a Xl-a, Georgeta Preda, 
Magdalena Tiron si Lucian Bu- 
teanu din clasa a Xll-a sint cîști- 
gători ai unor concursuri in me
seriile pe care le îndrăgesc. Și 
incă ceva : acești fruntași in ac
tivitatea practică au note maxi
me si la matematică, fizică, chi
mie. De unde se vede că navele 
se construiesc cu cap I

Calorifere

de... vară
Acum, în mijlocul verii, cind 

termometrul urcă pină la 30 de 
grade și peste, magazinul de în
călțăminte nr. 9 din Piața Păcii 
din Baia Mare iși primește cli- 
enții cu... caloriferele fierbinți.

Nu, nu este o glumă. Lucrăto
rii magazinului și cllenții sint 
puși la grea încercare, din cauza 
unui sistem anapoda de legare 
a rețelei de încălzire a magazi
nului la centrala termică, unde 
se prepară apa caldă pentru uni
tatea de... frizerie și coafură de 
alături. „Oare nu se poate de
cupla instalația pe timpul ve
rii 7“ — întreabă lucrătorii de la 
magazinul de încălțăminte. Ei 
întreabă, dar de răspuns nu răs
pund tocmai cei care ar trebui 
să fie „incălțați" pentru această 
risipă de energie și combustibil. 
Ce mai : căldură mare 1

Trei șoferi 
in trei plopi

Conducînd autoturismele pro
prietate personală pe o porțiune 
a drumului național 17 din ju
dețul Bistrița-Năsăud, doi săt
măreni, — Vasile Cifor și Nico- 
lae Ciorbă -*-■  plus băcăuanul 
Constantin Călin s-au izbit de 
trei plopi: toți trei automobiliștii 
au circulat mai multe ore, fără 
întrerupere, pe o căldură toridă. 
Oboseala și moleșeala i-au făcut 
pe toți trei să ațipească la vo
lan, suficient pentru a pierde 
controlul volanului. Din fericire, 
cei trei somnoroși au fost și no
rocoși, scăpînd cu viață.

Plus 300 de zile
Anton Varga din Gura Humo

rului a fost eliberat condiționat 
din detenție.

— Uitați-vă bine la mine, că 
n-o să mă mai vedeți pe aici. 
Am greșit-o, am pățit-o, dar 
m-am lecuit.

Adică s-a învățat minte. Dar 
una a spus, alta a făcut. In loc 
să se apuce de o muncă cinstită, 
primul lucru pe care l-a făcut 
A.V. a fost să pună ochii — și 
apoi mina — pe o haină de bla
nă. Dar nici n-a apucat bine să 
se îmbrace cu ea și s-o rupă la 
sănătoasa, că stăpinul acesteia, 
zărlndu-l, l-a ajuns din urmă și 
l-a luat de guler. Ajuns din 
nou in fața instanței de judeca
tă, A.V. a fost condamnat la un 
an închisoare pentru fapta săvîr- 
șită, la care s-au adăugat încă 
300 de zile rămase neexecutate 
din condamnarea precedentă. 
Degeaba spusese că n-o să se 
mai întoarcă de unde ieșise. Nu 
se învățase minte 1
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| Ionică de pe pod

I Peste riul Bistrița trece un 
pod. Pe pod trec trenuri. Dar a 
vrut să treacă și Ion Munteanu 
din orașul Oțelu Roșu. A por- 

I nit-o in pas de voie pe linia fe
rată. Nu se uita nici in dreapta, 
nici în stingă, nici înainte, nici 

I înapoi. Deodată, i s-a părut că
aude un zgomot suspect. A cre
zut că e apa. Dar nu era apa, ci 
trenul. Tren care se apropia de 

I Ionică... fără frică. Zece metri,
cinci metri, trei, doi, unu... Loco
motiva l-a izbit pe Ionică, iar 

I Ionică a plonjat — din fericire —
intr-o parte. A scăpat, ca prin 
minune, numai cu un picior 
rupt.

„Ajut aii-mă!" 

’ Și l-au ajutat...
Cu brațele bandajate în ctrpe, 

• cu picioarele îndoite de la ge- 
Inunchi, cu glas mieros și cu 

mina întinsă, un individ implora 
mila trecătorilor la una dintre 
intrările in Piața Centrală din 

I Craiova. Venea in'locul respec
tiv încă de la prima oră a di
mineții, cind e lume multă și 

I dever mare. Pe la orele prinzu- 
lui, cind îl răzbea foamea, dar 
mai ales setea, individul tși sco
tea bandajele de la miini, se ri- 

Idica în picioare drept ca bradul 
și se repezea glonț spre restau
rant. unde comanda, în primul 

Irind, băutură.
Aflăm de la Judecătoria din 

Craiova că așa-zisul cerșetor nu 
Ie altul decit un anume Gheor- 

ghe Ghițan din localitate, in 
virstă de 50 de ani și sănătos 
tun, dar certat cu munca, fapt 

1 pentru care a fost condamnat la 
patru luni închisoare. Fără- milă!

I
I

Criteriul precumpănitor - eficiența

Pe drumul județean 131 care face 
legătura între localitățile Ocland — 
Sînpaul — Mărtinlș — Feliceni se 
executau lucrări de modernizare, 
începtad din acest an, o parte a 
fondurilor respective au fost des
tinate însă altor obiective, ceea ce 
a făcut pe unii locuitori ai comu
nei Ocland din județul Harghita să 
trimită conducerii partidului nostru 
o scrisoare solicitînd executarea in 
continuare a lucrărilor Inițiale. Co
mitetul județean Harghita al P.C.R. 
a arătat însă că măsura nu a fost 
luată intîmplător, ci a fost dictată 
de interese generale, pe prim plan 
avîndu-se in vedere criteriul efi
cienței. Practic, este vorba de ne
cesitatea modernizării mai tatii a 
sectorului de drum Sînpaul — Oră
șeni, drum care asigură legătura 
cea mai scurtă cu județul Brașov, 
modern izîndu-se partea de șosea 
aferentă acestuia. Totodată, s-a avut 
in vedere că drumul Sînpaul — 
Orășeni are o importantă economi
că prioritară, intruclt pe aici se 
transportă la stația C.F.R. Cața din

județul Brașov, cea mai apropiată 
de localitățile respective, recolta 
agricolă din zonă. La fel ca și ta- 
grășămintele chimice necesare Uni
tăților agricole din această parte, 
în sfîrșit, s-a luat in considerare 
faptul că, prin micșorarea distan
țelor de transport, se reduc sub
stanțial consumurile de carburanți.

în răspuns se mai arată că deși 
âu fost sistate temporar lucrările 
de modernizare a drumului jude
țean 131 s-au alocat aproape 2 mi
lioane lei pentru Întreținerea lui, 
executindu-se diferite lucrări de 
reparații. 1

în răspuns se precizează că lu
crările de modernizare pe sectorul 
de drum amintit vor fi terminate 
pină în anul 1982, după care se va 
continua modernizarea spre Ocland. 
Toate acestea vor fi aduse la cu
noștința locuitorilor din Ocland ta 
cadrul unei adunări populare. Era, 
firește, mal bine ca încă de la 
Început să li se explice cetățenilor 
aceste lucruri...

autovehicule, ceea ce agravează, fi
resc, starea tehnică a mijloacelor 
auto in cauză. S-a constatat, tot
odată, că unele mijloace de trans
port sînt descompletate, deteriorate 
datorită lipsei de preocupare pen
tru asigurarea executării întreține
rilor și reparațiilor, a conservării 
celor trecute în stocare.

Așa stînd lucrurile, s-a hotărlt re
cuperarea pagubelor pricinuite în
treprinderii, stabilindu-se cuantu
mul sumelor ș! imputarea lor celor 
vinovați ; completarea, repararea și 
aducerea în stare de funcționare a

tuturor autovehiculelor deteriorate, 
precum și dotarea celor 18 autotre
nuri cu poduri pentru transportul 
animalelor mici ; conservarea celor 
92 mijloace de transport auto tre
cute în stocare, luîndu-se măsuri 
ca acestea să fie complet păs
trate în mod corespunzător și în 
stare de funcționare.

Concluziile au fost analizate ta 
cadrul organizației de partid, al 
consiliului oamenilor muncii, cind 
s-a hotărî! înlocuirea șefului uni
tății cu un cadru calificat, cores
punzător.

0 revenire necesară, deourece 

s-a omis... aplicarea măsurii

I 
L_

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteli"

Cu răspundere pentru bunurile

întreprinderii
Eugen Hordobețiu și Marin Ma- 

zilu lucrează in calitate de condu
cători auto la întreprinderea de 
transporturi speciale a agriculturii 
și industriei alimentare Sibiu. Uni
tatea este dotată cu mijloace de 
transport speciale al căror cost este 
destul de mare. Dar se manifestă 
dezinteres față de folosirea și în
treținerea lor, fapt ce a făcut ca 
multe din ele să se deterioreze îna
inte de vreme. Cel ce patronează 
această stare de lucruri, afirmau ei 
intr-o scrisoare adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, este însuși 
șeful unității, loan Trif. Autorii re
latau o seamă de fapte concrete

care au fost verificate Ia fața lo
cului de activiști al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R., împreună 
cu reprezentanți ai organelor de 
stat competente. Ce a rezultat cu 
acest prilej ? S-a confirmat lipsa de 
preocupare a șefului autobazei pri
vind programarea și executarea re
viziilor și reparațiilor. Acestea nu 
se fac conform normativelor tehni
ce elaborate de M.T.Tc. în fișa de 
activitate zilnică se trec In mod fic
tiv, ca executate, lucrările de re
vizii, reparații, schimb de ulei etc.

Mal mult, in cadrul autobazei se 
practică „atestarea**  fictivă a efec
tuării reparațiilor capitale la unele

întotdeauna cind se verifică o 
scrisoare și se constată temeinicia 
afirmațiilor se adoptă, cum e și 
firesc, măsuri de natură să Înlăture 
neajunsurile semnalate, să preîn- 
tîmplne apariția a noi lipsuri, să 
determine Îmbunătățirea activității 
in unitatea sau sectorul respectiv. 
Așa s-a întimplat și in februarie 
anul treciit, cind, în urma cercetării 
Unor scrisori privind lipsa de preo
cupare a președintelui C.A.P. din 
Giurtelecul Hododulul, județul 
Satu Mare, față de avutul obștesc, 
folosirea necorespunzătoare a fon
dului funciar etc, comitetul jude
țean de partid a stabilit o seamă de 
măsuri. S-a apreciat atunci ca pre
ședintele C.A.P., Miron Jenciu, să 
nu fie înlocuit din funcție, ci să 
fie ajutat în soluționarea pro
blemelor referitoare la întărirea 
economico-organizatorică a coope
rativei agricole. Dar nu este sufi
cient să se adopte măsuri judicioa
se, esențial este să fie aduse la 
îndeplinire.

Or, după un timp, autorul scriso
rii, Emilian Mărieș, din localitate, 
s-a adresat conducerii partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, sesi- 
zînd că lipsurile n-au fost înlătura
te, că președintele cooperativei

continuă să se dezintereseze de 
bunul mers al unității. Comitetul 
județean Satu Mare al P.C.R., care 
a verificat scrisoarea, «infirmă jus
tețea afirmațiilor, precizînd că M.J. 
„nu și-a respectat angajamentul, 
nu a rezolvat problemele stabilite 
ta urmă cu mai bine de un an, 
lucru ce a făcut ca autorul scriso
rii să fie nemulțumit și să revină 
cu alte sesizări". Față de această 
situație, s-a hotărit sancționarea 
lui Miron Jenciu pe linie de partid 
și înlocuirea lui din funcția de pre
ședinte al C.A.P. Dar președintele 
de la Giurtelecul Hododului nu este 
singurul răspunzător pentru că nu 
a îndeplinit măsurile stabilite. în 
comună există organizație de par
tid, la nivel județean există orga
nisme avînd competența și datoria 
de a controla și determina îndepli
nirea măsurilor adoptate. Este mo
tivul pentru care secretariatul co
mitetului județean de partid a tras 
la răspundere pe secretarul comite
tului comunal de partid, conduce
rea U.J.C.A.P. și a Direcției agri
culturii județene pentru faptul că 
nu au urmărit și nu au sprijinit 
transpunerea in viață a măsurilor 
stabilite.

Neculal ROȘCA

Popasuri reconfortante 
pe traseele turistice ale tarii

Prezente pe cele mal 
frumoase trasee turis
tice ale țării, in locuri 
pitorești, in vecinăta
tea unor monumente 
istorice și de artă, pre
cum și in unele sta
țiuni balneoclimaterice, 
unitățile turistice al.e 
cooperației de consum 
(hanuri, hoteluri, caba
ne, popasuri turistice) 
oferă condiții bune de 
găzduire (cazare și 
masă) pentru petre
cerea concediului sau 
a unui sfirșit de săp- 
tămînă. Atit prin stilul 
constructiv, prin deco-

rațiuni și ornamentări, 
cit șl prin serviciile 
oferite, fiecare unitate 
iși relevă specificul 
său. Este de mențio
nat, de asemenea, și 
preocuparea pentru di
versificarea preparate
lor culinare, îndeosebi 
cu mîncăruri tradițio
nale. în toate unitățile 
reprezentative sînt or
ganizate puncte de 
desfacere a unor arti
cole de artizanat, de 
plajă, de galanterie, 
produse cosmetice etc. 
De asemenea, sînt 
asigurate servicii su
plimentare de spălat șl

călcat, închirieri de 
diferite obiecte, ser
virea micului dejun în 
cameră.

Informații și rețineri 
de locuri — serii com
plete sau numai citeva 
zile — se pot face prin 
Agenția de turism a 
cooperației de consum 
din holul casei de bi
lete nr. 2 a Sălii Pala
tului, str. 13 Decembrie 
nr. 26, telefon 14 52 09.

în fotografie : hanul 
turistic Sărata — Mon- 
teoru din stațiunea cu 
același nume din jude
țul Buzău.

BUNUL GUST - CRITERIU DE PRODUCȚIE ÎN DOMENIUL BUNURILOR DE CONSUM

Așa cum este cunoscut, Imperativul actualului cinci
nal - CINCINALUL CALITĂȚII Șl EFICIENȚEI - este tre
cerea la o activitate superioară in toate domeniile vieții 
economico-sociale - inclusiv, firește, in domeniul pro
ducției bunurilor de consum. Calitatea bunâ nu înseam
nă insă - mai ales in acest domeniu - numai trăinicie, 
rezistență, ci presupune și aspect atractiv, gust și nivel 
estetic. Nu este deci vorba și nu ne propunem să discu
tăm despre natura materialelor folosițe, despre substan
ța acestora, ci despre linia lor, despre modul cum sint 
croite, cum sint utilizate materialele existente. A produce 
in pas cu moda, a incorpora frumosul in obiectele de 
uz personal, casnic nu constituie un „lux*  sau snobism,

el expresia îndatoririi de a veni In Intimpinarea cerințe
lor justificate ale cetățenilor și, totodată, de o răspunde 
criteriilor eficienței economice - deoarece a produce 
cu gust înseamnă a evita acumularea de mărfuri greu 
vandabile, crearea de stocuri care imobilizează impor
tante valori, a asigura producției beneficiile scontate 
de societate.

In mod deosebit, In domeniul bunurilor de consum 
calitatea nu se poate despărți de bunul gusL Tocmai 
considerind bunul gust o problemă esențială a calității, 
redacția „Scinteii" iși propune citeva anchete pe aceas
tă temă. Pentru început - domeniul confecțiilor, trico
tajelor și incâlțămintei.

VESTIMENTAȚIA - între oferta creatorilor, 
selecția comerțului și cerințele cumpărătorilor

O realitate pe care o poate con
stata oricine, în orice localitate a 
țării: confecții, tricotaje, încălțăminte 
se găsesc in cantități apreciabile. 
Producția acestor bunuri cunoaște 
un incontestabil proces de îmbunătă
țire și diversificare ; la contractările 
desfășurate recent intre industrie 
și comerț au fost prezentate, numai 
la amintitele grupe de produse 
colecții întrunind citeva mii de mo
dele. Este, dealtfel, un fapt cunos
cut că industria ușoară din țara 
noastră și-a ciștigat un bun și bine
meritat renume nu numai pe piața 
Internă, ci și pe cea internațională 
— iar ca rezultat al eforturilor con
stante de îmbunătățire a calității și 
adaptare la nou, tricotajele, confec
țiile, încălțămintea românească se 
bucură de bune aprecieri pe piețele 
a numeroase țări.

Aceasta constituie un etalon al 
priceperii și competenței, o dovadă a 
posibilităților industriei noastre ; 
este un punct de referință și pentru 
producția destinată pieței interne, 
încă de mult conducerea partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au sub
liniat necesitatea ca mărfurile oferite 
populației să se situeze la nivelul 
celor destinate exportului. Or. așa 
cum se arăta mai sus, problema 
principală ta această privință nu este

atît aceea a naturii materialelor 
folosite — a textilelor, linii, pielii. 
Înlocuitorilor sintetici, materii prime 
din care s-au realizat in ultima 
vreme materiale noi, in diverse com
binații, cu caracteristici superioare — 
ci a modului de folosire a lor, res
pectiv aspectul, linia și croiala. In
diferent, adică, de stofa utilizată, 
de ce tiparul sau croiala unei haine 
pot fi — și sint — foarte moderne 
cind e destinată exportului, și cu to
tul altfel, in nu puține cazuri, cînd 
merge pe piața internă ?

Iată, bunăoară, in modernul „Ma
gazin al tineretului" din centrul 
Brașovului, o scurtă matlasată pen
tru fete : confecționată din material 
metalizat in bronz, are manșete tri
cotate galbene, fermoar bleu și Căp
tușeală portocalie. „Ce sorcovă !“ — 
exclamă, pe bună dreptate, o tînără. 
Ne aflăm șl in fața rafturilor pline 
cu încălțăminte ale marelui magazin 
universal „Brașovul". Sar in ochi 
niște botine pentru femei, de o 
construcție ciudată : pielea sinteti
că este combinată, evident nereu
șit, cu un material textil perforat, 
produsul avînd, tn plus... căptușeală 
moltonată. Ce rost poate avea folo
sirea țesăturii perforate la o încăl
țăminte de iarnă sau căptușeala 
moltonată la o încălțăminte de vară?

De ce pătrund pe piață asemenea 
mărfuri, care înseamnă risipă de 
materiale, de retribuții și energie, 
uzură a mașinilor — plus vicierea 
gustului cumpărătorilor ?

Pornim de la una din colecțiile 
pregătite pentru perioada de toamnă- 
iarnă 1981—1982 — aceea a Centralei 
industriei confecțiilor — colecție cu- 
prinzînd 2 000 de modele. La avizarea 
dinaintea contractării au fost selec
ționate peste 1 200 de modele — 
desigur, de actualitate. Ni s-a părut 
totuși interesant să cercetăm și crea
țiile care au rămas neselecționate, 
reunite intr-o expoziție aparte.

— După părerea mea — ne spune 
creatorul George Barais din Centra
la Industriei confecțiilor — chiar 
dacă nu tot ceea ce s-a prezentat 
poate să placă, oricine este In'mă
sură să constate că tn această expo
ziție se găsesc piese de îmbrăcăminte 
funcțională, multe pentru tineret, 
răspunzind liniei de azi a modei.

— La ce articole vă referiți ?
— Mă refer la cămășile cu epoleți 

coboriți, la salopetele tip pescar, la 
rochii și fuste sport, costume safari 
ta diverse culori, jachete și sacouri 
tantezi — produse realizate, tn ma
joritate, din stofe tricotate Îm
bunătățite, In croieli și culori atră

Modernul spital județean din Baia Mare Foto : Agerpres

Munca educativă în sprijinul 
ocrotirii sănătății

Există neîndoielnic un specific 
anume, un timbru propriu al muncii 
politico-educative desfășurate în 
rindul corpului medical. Un specific 
ce decurge din insuși obiectivul pe 
care și-l propune : acela de a face 
ca fiecare medic, fiecare lucrător 
sanitar să fie profund conștient de 
marile responsabilități și îndatoriri 
pe care le presupune apartenența la 
o profesie pusă, poate mai mult de- 
cît oricare alta, ta slujba omului. Cu 
alte cuvinte, ca abnegația, dăruirea 
de sine in lupta cu suferința ome
nească să se împletească strîns cu 
preocuparea pentru păstrarea vigorii, 
tinereții și robustețe! poporului nos
tru, cu simțămîntul că medicul este 
și trebuie să fie un convingător pro
pagandist al politicii sociale a parti
dului.

Ideile expuse ta aceste rîndurl de 
început sint de 
fapt concluziile 
cu care s-a în
cheiat recent la 
Baia Mare o con
sfătuire interju
dețeană (au par
ticipat cadre me
dicale din 12 ju
dețe transilvă
nene) organizată cu sprijinul Secției 
de propagandă a C.C. al P.C.R. Dar 
să trecem ta revistă citeva dintre 
experiențele și preocupările puse în 
evidență cu acest prilej.

Desigur, munca politico-educativă 
tși propune inaințe de toate să con
tribuie la crearea în fiecare institu
ție medicală a unui climat de muncă 
plină de răspundere, de solicitudine 
pentru pacient, a unei opinii de 
masă ferme, intransigente față de 
orice manifestări străine normelor 
eticii și echității socialiste, princi
piilor moralei noi. De aici și efor
turile ce se depun pentru sporirea 
finalității educative a adunărilor 
generale de partid, a tnvățămîntului 
politico-ideologic. Preocupare ce în
cepe, bunăoară. In unitățile spitali
cești din județele 'Maramureș, Cluj, 
Sălaj, Hunedoara, Alba, ‘prin grijă ' 
de a înscrie sistematic pe agenda lor 
de lucru teme privitoare la etica și 
deontologia medicală, respectarea 
disciplinei profesionale, răspunderea 
pentru folosirea judicioasă a bazei 
materiale existente, conduita moral- 
politică a lucrătorului sanitar. Preo
cupare ce se continuă prin grija ca 
ta acest cadru să se analizeze men
talități, atitudini și fapte din propria 
unitate, să se discute deschis despre 
abateri de la normele eticii și echi
tății socialiste, să se analizeze clima
tul care favorizează asemenea aba
teri. y

Sînt preocupări care se regăsesc 
și in orientarea activităților din 
cercurile de dezbateri ideologice 
(formă superioară de pregătire intîl- 
nită, bunăoară, la Cluj și Baia 
Mare). Căci și aici, deși caracterul 
teoretic ai problemelor abqrdate este

însemnări de la constatul*  
rea interjudețeană a cadre*  
lor medicale din Baia Mare

mai pronunțat (se discută astfel des
pre responsabilitatea medicului fată 
de prezentul și viitorul națiunii, 
umanismul revoluționar, patriotismul 
socialist, normele deontologiei medi
cale), determinantă pentru forța de 
înriurire a dezbaterilor se dovedește 
a fi aceeași legătură cu preocupările, 
cu viața propriului colectiv de 
muncă.

în consfătuire s-au relevat numer 
roase experiențe pozitive. S-a aiști®/ 
tit astfel că, la Cluj, ta toate r-<aa 
52 de organizații de partid din sec
torul sanitar s-au realizat expuneri, 
dezbateri, mese rotunde privind isto
ria poporului român, lupta sa neîn
cetată pentru păstrarea ființei națio
nale, locul său In istoria universală, 
contribuțiile sale la îmbogățirea pa
trimoniului material și spiritual al 
omenirii. La Arad au avut loc dez

bateri despre 
condiția medicu
lui și statutul in
telectualului ta 
societatea noas
tră și ta lumea 
capitalistă, des
pre fața nevăzu
tă a vitrinei ca- 

■ pitalismului, des
pre respectul personalității umane și 
posibilitățile create în țara noastră 
pentru împlinirea oricărei vocații.

Cu deosebită putere s-a afirmat în 
cadrul consfătuirii faptul că munca 
politică trebuie să urmărească înțe
legerea de către fiecare membru al 
eorpului medical a datoriei de a fi 
un propagandist activ pentru o viață 
și alimentație rațională, împotriva 
alcoolismului șl abuzurilor gastrono
mice, a fumatului, a consumului 
excesiv de medicamente, ca și îm
potriva sedentarismului. Reflex 
direct al unei asemenea Înțelegeri a 
răspunderilor medicului stă faptul că 
în județul Satu Mare, bunăoară, 
corpul medical apelează5■- in acest 
sșns la o largă gă'ifiă'ă'1 mijloacelor 

, de influențare a conștiințelor. De la 
expuneri și întllniri cu părinții in 
școli și pină la tipăriturile privind 
regimul rațional de muncă și ali
mentație (in ultimii 5 ani s-au edi
tat aici 24 de asemenea titluri de 
broșuri cu un tiraj de 120 000 exem
plare) ; de lâ proiecții și gale de 
filme (în aceeași perioadă s-au reali
zat peste 700 de asemenea proiecții 
cu 20 de filme văzute de 
aproape 100 000 de oameni) urmate 
de expuneri și dezbateri și pină J>., 
imprimarea pe bandă magnetică â 
unor sfaturi medicale practice și 
transmiterea lor sistematică la sta
țiile de radioamplificare din între
prinderi, instituții Și comune. Para
lel cu continuarea acestor preocupări 
se preconizează, aici, organizarea 
periodică, în așezămintele de cultu
ră, a unor expuneri și răspunsuri la 
întrebări, editarea unei foi volante, 
realizarea unui film și organizarea 
unei expoziții de caricaturi despre 
periculozitatea supraconsumului ali
mentar și alcoolic, a fumatului etc.

gătoare ; alături, lată și citeva mo
dele de canadiene pentru băieți și 
bărbați, în nuanțe deschise, confec
ționate din țesături combinate, ușor 
de întreținut, asemănătoare celor 
întîmpinate cu „aplauze" pe larga 
„scenă de consultare publică" care a 
fost Tîrgul bunurilor de consum.

— Deci, chiar din pornire ase
menea produse reușite au fost elu
date — ne-a spus tovarășa lng. Alma 
Georgescu, șefa secției de creație 
din Centrala industriei confecțiilor. 
Personal, am convingerea că, pre
zentate publicului, multe din expo
natele amintite ar întruni sufragii 
unanime, iar date la desfacere — 
s-ar vinde imediat, pină la ultimul.

Ne-am adresat tovarășului Aurel 
îacobescu, directorul I.C.S. „Bucur 
Obor" :

— Am văzut, printre modelele care 
n-au intrat ta contractarea pentru 
semestrul II, sacouri bărbătești fan- 
tezi. Credeți că, dacă ajungeau In 
magazin, s-ar fi vîndut ?

— Ca pîinea caldă. Sacourile fan- 
tezi se caută tot anul, dar lipsesc 
mereu, ca și acum jachetele de vară 
din materiale răcoroase.

— Am mai văzut, intre modelele 
necontractate, cămăși cu epoleții 
coborîți pe mlnecă. Despre acestea 
ce credeți, le-ar cere cumpărătorii ?

— Fără nici o Îndoială. Dovada ? 
Cămășile confecționate de întreprin
derile specializate din Brăila și Si
ghișoara — sport, cu gulere mici, așa 
cum se poartă acum, In plus cu o 
Inserție de bună calitate — sînt 
foarte solicitate, clienții intrebînd și 
de cămăși cu epoleți. Marfa moder
nă, reușită, atractivă, care răspunde 
dorinței de înnoire, se vinde imediat 
Alte exemple : un lot de 200 de cos
tume bărbătești sport, pentru vară, 
lucrate la întreprinderea „Flacăra" 
din Cluj-Napoca, primite ta ultimele 
zile, sint aproape pe sfîrșite, după 
cum mult șl repede se vînd unele 
modele de rochii de vară — tip sa
rafan, cu talia coborltă, cu șnur, cu 
bretele, livrate îndeosebi de „Mon- 
diala“-Satu Mare. în general — pen
tru că v-ați referit la colecții — ar 
fi absolut necesar ca mărfurile pre- 
sentate ta diferite tirguri sau expo
ziții să ajungă in mult mai mare 
măsură la cumpărători.

Reținind aceste opinii, trebuie 
vorbit, ta același timp, și des
pre răspunderea pe care o Implică 
încurajarea produselor noi, de bun 
gust, pentru a facilita generalizarea 
lor tn magazine. Din acest punct de 
Vedere, unii interlocutori au ținut să 
remarce eforturile din ultima vreme 
ale Industriei și comerțului de a 
asigura a mai bună Informare a 
economiștilor și merceologilor care 
decid practic ta numele milioanelor

de cumpărători, de a-i îndruma mal 
judicios șl de a-i determina să fie 
mai receptivi față de ceea ce în
seamnă linie modernă. „Cu toate 
acestea — explica tag. Veronica 
Ciamba, șefa serviciului de creație din 
Centrala industriei tricotajelor — nu 
au dispărut tacă acei merceologi 
«conservatori» din unele județe, care 
trec indiferenți ori chiar speriați pe 
lingă noutăți, pe care le taxează 
automat și neîntemeiat drept «stri
dențe» sau «excentricități», orientin- 
du-se ta comenzi spre ce «a mai fost 
și s-a vindut»".

La rindul lor, reprezentanți ai co
merțului susțin că ar fi nejust ca 
asemenea carențe să fie imputate ex
clusiv merceologilor, că nu de puține 
ori mostre omologate de aceștia la 
contractare devin apoi de nerecu
noscut cind se regăsesc în producția 
de serie : se schimbă materialele, se 
aleg accesorii (catarame, nasturi, ben
tițe etc.) nepotrivite ori neasortate, 
iar uneori modele create de o în
treprindere sint date în producție 
alteia, care nu are asigurate condiții 
similare de realizare. Or, este știut 
că întreprinderile producătoare sint 
datoare să prezinte in colecții și să 
ofere numai modele pe care le pot 
executa ulterior in producția de serie, 
la nivelul mostrei omologate la con
tractare.

Asigurarea unei game de obiecte 
vestimentare de real bun gust pen
tru toate categoriile de cumpărători 
aduce în atenție și necesitatea unor 
eforturi mai susținute din partea 
cooperației meșteșugărești, a coope
rației de consum, in general a uni
tăților micii industrii in competiția 
diversificării și înnoirii articolelor 
de modă. în sala de contractare a 
tricotajelor oferite de cooperativele 
meșteșugărești, de exemplu, am 
putut vedea produsele Centrului de 
creație UCECOM, ale cooperativei 
„Arta meșteșugarilor" din Arad, ale 
altor unități cu tradiție din Sibiu, 
Oradea, Cluj-Napoca — In sute de 
modele, la un nivel superior de exe
cuție. Concomitent, figurau Insă și 
creații mohorîte, neatractive ale al
tor cooperative.

Nu este, firește, de resortul nos
tru să Indicăm unor asemenea uni
tăți căile conlucrării cu diferiți spe
cialiști, cu oameni de gust, dar con
cluzia nu poate fi decit una sin
gură : cine vrea să producă mărfuri 
de larg consum este dator să depună 
eforturi consecvente, sistematice 
pentru a asigura valorificarea cu 
adevărat superioară a materiilor 
prime, energiei, forței de muncă, 
realizind mărfuri atractive, eu des
facere asigurată.

Maria BABOIAN

Pe aceeași linie, în județul Alba s-au 
folosit circa 150 de filme, la care se 
adaugă 60 de filme realizate pe plan 
local. în județul Bistrița-Năsăud se 
organizează „duminici cultural-sani- 
tare" in cadrul cărora acțiunile de 
educație și igienă sanitară ocupă un 
loc preponderent. Este, într-un fel, 
replica muncii de educație sanitară 
la acțiunile de depistare a bolilor 
hipertensive (17 300 de oameni ai 
muncii au fost consultați special ta 
acest sens numai în județul Satu 
Mare ta anul trecut), a altor măsuri 
de profilaxie sanitară.

în general, ta cadrul consfătuirii 
s-a subliniat cerința ca munca poli
tică să ducă la o profundă Înțelegere 
a însemnătății medicinii preventive, 
a activității de profilaxie medicală. 
După cum s-a stăruit asupra cerin
ței ca munca politică să contribuie 
la implicarea mai activă a medicului 
în asigurarea unei creșteri demogra
fice corespunzătoare, a educării ti
nerelor familii în vederea întăririi 
răspunderii părinților pentru crește
rea în condiții bune a copiilor.

Popularizarea unor experiențe șl 
preocupări valoroase, descifrarea 
unor noi posibilități, pîrghii și do
menii de acțiune educativă — iată, 
după opinia noastră, principalele 
cîștiguri ale consfătuirii organizate la 
Baia Mare.

Silviu ACHIM 
Gheorghe SUSA

O nouă tragere 
excepțională 
Pronoexpres

La sfîrșitul acestei săptămînl. 
Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport organizează o nouă tra
gere excepțională Pronoexpres, 
după aceeași formulă avanta
joasă care prilejuiește satisfacții 
unui număr tot mai mare de 
participant!: in cadrul a opt ex
trageri in două faze, cu un to
tal de 44 de numere, se vor atri- 
bui cîștiguri in autoturisme „Da
cia 1 300“ și „Skoda 120 L“, sume 
de bani variabile și fixe, 
excursii in Republica Democrată 
Germană sau în Republica Popu
lară Ungară. Se poate juca pe 
bilete de 6 sau 15 lei varianta, 
cele de 15 lei avînd drept de 
participare la toate extragerile. 
Pe variantele combinate și com
binațiile „cap de pod“, achitate 
sută la sută sau în cotă de 25 
la sută, se pot obține suite de 
cîștiguri la mai multe categorii. 
Bilete pentru această tragere se 
pot procura la agențiile Loto- 
Pronosport pină sîmbătă 20 iu
nie 1981, inclusiv.
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Conferințe județene ale 
reprezentanților oamenilor muncii

(Urmare din pag. I)
Puternic ancorate în realitățile fie

cărui județ, In problemele de strin
gentă actualitate amplu discutate de 
recenta consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., dezbaterile s-au axat, 
de asemenea, pe analiza rezultatelor 
obținute In tndepllnlrea la totl indi
catorii ei la un nivel calitativ supe
rior a planului de producție pe pri
mele cinci luni ale acestui an tn 
industrie, construcții, transporturi, ca 
Si a sarcinilor de export tn spiritul 
orientărilor date de secretarul ge
neral al partidului, dezbaterile au 
scos In relief preocupările consiliilor 
oamenilor muncii pentru crearea con
dițiilor optime îndeplinirii ritmice, la 
toate sortimentele, a producției fizi
ce, și prin aceasta a onorării con
tractelor economice, In condițiile di
minuării continue a consumurilor 
specifice de materii prime și mate
riale, ridicării nivelului calitativ al 
tuturor produselor, promovării pe 
scară largă a progresului tehnic in 
scopul obținerii unei eficiente cit 
mai ridicate în toate sectoarele.

Evidențiind faptul că realizările de 
ansamblu obținute in primele cinci 
luni ale acestui an sînt bune, cel ce 
au luat cuvîntul au arătat, totodată, 
bi spirit critic și autocritic, că in ac
tivitatea unor organe colective de 
conducere s-au manifestat lipsuri, 
care s-au repercutat negativ In orga
nizarea producției si a muncii. In fo
losirea cu maximă eficientă a resur
selor materiale și umane, tn obți
nerea unor rezultate pe măsura po
sibilităților. El au propus soluții con
crete menite să asigure eliminarea 
neîntirziată a neajunsurilor, precum 
și măsuri In vederea Îndeplinirii in
tegri și in cele mai bune condiții 
a tuturor obiectivelor prevăzute în 
planul pe 1981, primul an al actua
lului cincinal.

Referindu-s*  la cel de-al doilea 
punct înscris pe ordinea de zi — sar
cinile consiliilor oamenilor muncii 
pentru îmbunătățirea continuă a cali
tății produselor, in special a celor 
destinate exportului — cei ce au luat 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor au re
liefat eforturile Întreprinse de colec
tivele de oameni ai muncii din indus
trie, construcții și din alte sectoare 
ale economiei pentru Îndeplinirea 
acestui obiectiv de o deosebită însem
nătate pentru progresul economico- 
social al țării. Au fost evidențiate 
preocupările care se manifestă într-o 
serie de unități pentru înnoirea pro
ducției, pentru asimilarea unor pro
duse moderne, cu performanțe înalte 
și care necesită consumuri energetice 
și materiale mai reduse, pentru pro
movarea unor tehnologii și metode 
superioare, care asigură o calitate mai 
înaltă și o eficiență sporită a pro
duselor. In același timp, în lumina 
cerințelor formulate de secretarul ge
neral al partidului cu privire la con
tinua îmbunătățire a calității, partl- 
cipanții la dezbateri au criticat lipsa 
de preocupare și de răspundere ma
nifestată de unele consilii de condu
cere, de unele cadre față de o ase
menea problemă primordială cum 
este calitatea. El au cerut consiliilor 
de conducere să acționeze fără întir- 
ziere în direcția Îmbunătățirii proce
selor de prelucrare a materiilor pri
me, a înlocuirii produselor depășite 
din punct de vedere al performanțe
lor, a valorificării superioare a resur
selor materiale și umane, a întăririi 
controlului asupra calității pe toate 
fazele de producție. De asemenea, s-a 
subliniat necesitatea sporirii competi
tivității produselor noastre pe piața 
externă, a onorării la timp a sarcini

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe patru lunu

lor contractuale, in vederea sporirii 
aportului valutar al comerțului ex
terior.

Participanții la conferințele jude
țene, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, care și-au spus 
pe larg cuvintui în adunările gene
rale asupra problemelor majore ale 
dezvoltării economico-sociale a în
treprinderilor, a județelor, a întregii 
țări, au exprimat, și cu acest prilej, 
voința lor nestrămutată de a acționa 
cu toată energia și abnegația, la 
lacurile lor de muncă, pentru Înfăp
tuirea sarcinilor cane stau în fața 
consiliilor de conducere din între
prinderi, a tuturor oamenilor muncit 
Ei s-au angajat, totodată, să lntlm-

• Intr-un spirit de înaltă responsabili
tate, participanții la dezbateri au 
analizat rezultatele obținute în prima 
jumătate a anului în îndeplinirea 
planului la producția fizică și reali
zarea sarcinilor la export, a tuturor 
prevederilor privind creșterea eficien
ței economice în întreprinderi și în 
profil teritorial.

9 Hotărîre fermă a tuturor reprezentan
ților oamenilor muncii de a îmbunătăți 
în continuare stilul și metodele de 
muncă ale organelor de conducere 
colectivă muncitorească, de a nu pre
cupeți nici un efort în vederea înde
plinirii obiectivelor planului pe acest 
an, pentru ridicarea calității întregii 
activități economice.

Îiine apropiatul Congres al consilli- 
or oamenilor muncii cu noi succese 

in toate domeniile de activitate, să 
contribuie cu energii sporite la înde
plinirea sarcinilor de plan pe anul 
în curs, asigurînd, astfel, o bază pu
ternică realizării Întregului cincinal.

Dezbaterile au evidențiat cu pu
tere rolul clasei noastre muncitoare 
de forță conducătoare a Întregii so
cietăți, maturitatea politică,, compe
tența sa tot mai înaltă în gospodă
rirea economiei naționale, precum și 
marile răspunderi ce-i revin pentru 
realizarea sarcinilor din ce in ce mai 
complexe pe care le ridică edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, pentru crearea unei economii 
moderne, în măsură să asimileze 
cele mai avansate cuceriri ale revo
luției științifico-tehnice contempo
rane, pentru folosirea cu eficiență 
sporită a cadrului democratic de 
participare la elaborarea deciziilor, 
la aplicarea mecanismului econo- 
mico-financiar și Înfăptuirea neabă
tută a principiilor autoconducerii șl 
autogestiunii muncitorești.

Conferințele județene ale repre
zentanților oamenilor muncii au con
firmat candidați! desemnați in adu
nările generale din întreprinderi 
pentru Consiliul Național al Oame
nilor Muncii. Participanții la dezba

teri au arătat că cei propuși au pa- 
litatea de a-i reprezenta cu cinste 
în marele forum al clasei muncitoare, 
intrucit sînt cadrele cele mai va
loroase din punct de vedere profesio
nal cu o înaltă ținută morală In 
întreaga lor viață și activitate, șl sa 
bucură de prestigiu In rindul mase
lor de oameni ai muncii.

Dînd expresie voinței unanime a 
clasei noastre muncitoare, partici
panții la dezbateri au adoptat hotă- 
riri prin care s-a propus, cu ne
țărmurită mîndrle patriotică șl pro
fundă satisfacție, reînvestirea, la a- 
propiatul congres, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în Înalta func
ție de președinte al Consiliului Na

țional al Oamenilor Muncit în cu
vinte emoționante, de unanimă a- 
preciere, pe care le-au rostit la adre
sa tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit și devotat fiu al poporului 
român, conducătorul încercat al parti
dului și statului nostru, strălucit e- 
xemplu de muncă și de viață co
munistă, de înțelepciune și consec
vență revoluționară, vorbitorii au 
subliniat că această realegere con
stituie garanția deplină și sigură a 
înfăptuirii ferme, neabătute a măre
țelor obiective de dezvoltare a Româ
niei socialiste, stabilite de Con
gresul al XII-lea al P.C.R., a înain
tării ei pe noi trepte de civilizație, 
de bunăstare șl progres.

Prin întreaga lor desfășurare, con
ferințele județene au reliefat cu 
putere voința fermă a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii de a asigu
ra îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan pe anul în curs și pe 
întregul cincinal, perfecționarea con
tinuă a democrației noastre socialis
te, aplicarea neabătută în viață a 
principiilor autoconducerii muncito
rești, a promovării spiritului înnoitor 
în toate domeniile de activitate.

Intr-o vibrantă atmosferă de pu
ternic entuziasm și însuflețire, par
ticipanții la conferințe au adoptat, 
în încheierea lucrărilor, telegrame a

dresate Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin 
car*  Iși afirmă deplina adeziune 
față de Întreaga politică internă șl 
externă, profund științifică, a parti
dului și statului nostru, politică al 
cărei promotor este secretarul gene
ral al partidului și care cores
punde celor mal înalte Idealuri 
ale poporului român de progres 
și fericire, de libertate, indepen
dență și suveranitate națională, de 
colaborare, pace șl securitate in 
Întreaga lume.

Exprimind profunda recunoștință ■ 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, față de grija 
pe care o poartă secretarul general al 
partidului și consecvența cu caro 
militează pentru dezvoltarea armo
nioasă și echilibrată a tuturor zone
lor țării, pentru creșterea continuă a 
bunăstării materiale șl spirituale a 
întregului nostiu popor, pentru con
tinua dezvoltare și prosperitate a pa
triei, participanții la conferință și-au 
manifestat bucuria șl dorința fierbin
te de a-1 avea pe mal departe în 
fruntea Înaltului forum democratic al 
clasei muncitoare pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fiu credincios și 
devotat al patriei, partidului și po
porului. Această voință unanimă • 
colectivelor muncitorești, a tuturor 
locuitorilor patriei — ce subliniază în 
telegrame — tși are puternicul temei 
in convingerea nestrămutată că toa
te marile realizări pe care le-a ob
ținut poporul nostru in anii luminoși 
care au urmat după Congresul al 
IX-lea al partidului slnt nemijlocit 
legate de contribuția determinantă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la în
făptuirea politicii înțelepte, clarvăză
toare și științifice a partidului și sta
tului, activitatea sa neobosită repre- 
zentînd chezășia sigură a progresu
lui, a înfloririi multilaterale a scum
pei noastre patrii.

In telegrame se reafirmă hotărî- 
rea tuturor reprezentanților oameni
lor muncii de a nu precupeți nici un 
efort pentru a răspunde grijii parti
dului printr-o vie activitate politică 
și organizatorică, prin îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă ale 
consiliilor oamenilor muncii. In ve
derea creșterii eficienței producției, 
a ridicării productivității muncii, a 
calității produselor, promovării în 
toate sectoarele a celor mai noi cu
ceriri ale științei șl tehnicii, aplică
rii consecvente a unui regim sever 
de economii de materii prime, mate
riale, combustibili și energie, valori
ficării superioare a tuturor resurse
lor, întăririi ordinii și disciplinei în 
muncă la toate nivelurile.

Totodată, în telegrame se exprimă 
angajamentul unanim al tuturor oa
menilor muncii de a-și înzeci efor
turile în vederea înfăptuirii exem
plare a mărețelor sarcini ce le revin 
în acest cincinal, de a milita cu con
secvență pentru traducerea in viață 
a întregului program economico- 
social al partidului, a istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al XII-lea al 
partidului și a hotărîrilor ce vor fi 
adoptate de cel de-al II-lea Congres 
al Consiliilor Oamenilor Muncii, a 
prețioaselor indicații date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu pentru spo
rirea eficienței muncii, obținerea 
unei calități noi, superioare în toate 
domeniile de activitate, aplicarea 
tuturor măsurilor stabilite în dome
niul îmbunătățirii continue a condi
țiilor de muncă și de viață ale oa
menilor muncii, promovării eticii șl 
echității socialiste, formării omului 
nou, constructor conștient și devotat 
al socialismului și comunismului în 
patria noastră.

COLECTIVE FRUNTAȘE ÎN ÎNTRECERE
pe primele cinci

Continuăm să publicăm rezultatei» obținute, In pri
mele cinci luni ale anului 1981 •), de alte colective de 
oameni ai muncii fruntașe in întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate.

luni ale anului
Potrivit punctajului general, stabilit pe baza nive

lului de realizare a planului la indicatorii prevăzuți In 
criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirși- 
tul lunii mai pe primele locuri se clasează :

IN INDUSTRIA DE UTILAJ 
TEHNOLOGIC, MATERIAL RU
LANT ȘI CONSTRUCȚII NAVALE

Locul I : întreprinderea mecani
că Drobeta-Turnu Severin, cu 549 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,3 la sută la 
producția netă, 3,3 la sută la pro
ductivitatea muncii, 1 la sută la 
beneficii ; consumurile normate au 
fost redus*  cu 1,5 la sută.

Locul II : întreprinderea „Armă
tura" din Cluj-Napoca.

Locul III : Fabrica de prelucrări 
mecanice și confecții metalice din 
Roșiori de Vede, județul Tele
orman.

IN INDUSTRIA PRODUSELOR 
REFRACTARE

Locul I : Întreprinderea „Carbo- 
cbim*'  din Cluj-Napoca, eu 377,1 
puncte.

Principalii indicatori do plan au 
fost depășiți cu : 21,7 la sută Ia 
producția netă, 20,8 la sută la pro
ducția fizică, 14,1 la sută la pro
ductivitatea muncii, 12,9 la sută la 
beneficii ; cheltuielii*  total*  la 1 000 
lei producție-marfă au fost redusa 
cu 5,3 la sută, cheltuielii*  mate
rial*  cu 4,9 la sută, iar consumu
rile normat*  cu 4,7 la sută.

Locul II : Fabrica „Vulturul*  — 
Comarnic, județul Prahova.

Locul III : întreprinderea de 
produse refractara Pleașa, județul 
Prahova.

IN DOMENIUL TRANSPORTU
LUI ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI 
ELECTRICE

Locul I : întreprinderea de rețe
le electric*  Suceava, cu 376,5 
puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 39,8 la sută la 
producția netă ; s-a economisit 10,8 
la sută din cantitatea de energie 
electrică dată prin repartiție con
sumatorilor ; cheltuielile planifi
cate au fost reduse cu 1,2 la sută, 
cheltuielile la 1 000 lei producție 
de construcții-montaj cu 0,5 la 
sută, iar consumurile normate cu 
2 la sută.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Pitești.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Deva.

IN DOMENIUL LUCRĂRILOR 
DE FORAJ AL SONDELOR PEN
TRU ȚIȚEI ȘI GAZE NATURALE

Locul I : Schela de foraj Ura
lova, cu 290 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost realizați după cum urmează : 
producția fizică la forajul total a 
fost depășită cu 9 la sută, iar la 
cel de mare adîncime cu 40 la sută, 
viteza de lucru a fost depășită cu 
11 la sută, lucrările nominalizate 
prin plan cu 3 la sută, iar prețul 
de cost realizat al lucrărilor de 
foraj.a fost mai mic decît cel pla
nificat cu 1 la sută.

IN INDUSTRIA DE MEDICA
MENTE, COSMETICE, COLO- 
RANȚI ȘI LACURI

Locul I : întreprinderea de pro

duse cosmetice „Nîvea" Brașov, cu 
377 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 25,9 la sută la 
producția netă, 12,0 la sută la pro
ducția fizică, 35,8 la sută la ex
port, 20,3 la sută la productivitatea 
muncii, 6,6 la sută la indicatorul 
livrări de mărfuri la fondul pieței ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost reduse cu 3,4 
Ia sută, iar consumurile normate 
cu 4,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de me
dicamente și coloranți „Sintofarm" 
București.

Locul III : întreprinderea chimi
că Craiova.

TN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Rm. 
Vilcea, cu 372,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,1 la sută la pro
ducția neta, 3 la sută la producția 
fizică, 0,4 la sută la export, 0,9 la 
sută la productivitatea muncii ; 38,7 
la sută Ia beneficii ; consumurile 
normat*  au fost redusa cu 0,4 
la sută.

IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR 
ȘI CONFECȚIILOR

Locul I : întreprinderea de trico
taje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 636,2 puncte.

Principalii indicatori d*  plan au 
fost depășiți cu : 4,6 la sută la pro
ducția netă. 7,5 la sută la produc
ția fizică, 1,1 la sută la export, 5 
la sută la productivitatea muncii, 
18,7 la sută la indicatorul livrări 
de mărfuri la fondul pieței ; s-a 
realizat nivelul planificat al bene
ficiilor.

Locul II : întreprinderea de con
fecții „Flacăra" din Cluj-Napoca.

Locul III : întreprinderea „Tînă- 
ra gardă" București.

IN TRANSPORTURILE FERO
VIARE — STAȚII DE CALE FE
RATA

Locul I : Stația de cale ferată 
Simeria-Triaj, cu 228 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 102,6 la sută la in
dicatorul mărfuri Încărcate, 59 la 
sută la cel privind mărfurile descăr
cate, 2,2 la sută la tonaj brut pe 
tren marfă, iar timpul de staționare 
la încărcare-descărcare s-a redus 
cu 4,1 la sută.

Locul II: Stația de cale ferată 
Curtici.

Locul III: Stația de cal*  ferată 
Sf. Gheorghe.

IN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I: întreprinderea poligra

fică Galați, cu 128 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fast depășiți cu: 8 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii, 35 la sută la beneficii; chel
tuielile totale la 1 000 Iei produc
ție-marfă s-au redus cu 4 la sută, 
iar cele materiale cu 5,4 la sută.

Locul II: întreprinderea poligra
fică „Bucureștii Noi".

Locul III: întreprinderea poligraf 
fică „Crișana" — Oradea.
IN ÎNTREPRINDERI agricole 

DE STAT CU PROFIL 
ZOOTEHNIC MIXT

Locul I: întreprinderea agricolă 

de stat Prejmer, județul Brașov, eu 
130,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 9,9 la sută la pro
ducția fizică, 13,1 la sută la efec
tivele animale, 11,4 la sută la li
vrările de produse la fondul de 
stat, 42,4 la sută la beneficii; chel
tuielile planificate la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost reduse cu 8,8 
Ia sută.

Locul II: întreprinderea agricolă 
de stat Rădăuți, județul Suceava.

Locul III: întreprinderea agricolă 
de stat Traian, județul Bacău.

ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR 

— ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU RIDICATA

Locul I: întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
textile-încălțăminte Baia Mare, cu 
236 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 0,4 la sută la li
vrările de mărfuri cu ridicata, 9,8 
Ia sută la beneficii; volumul livră
rilor de mărfuri pe un lucrător a 
fost mai mare decît cel planificat 
cu 3,8 la sută, iar viteza de circu
lație a mărfurilor *-a  redus cu 1,3 
la sută.

Locul II: întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri a- 
limentare Tg. Jiu.

Locul III: întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
metalo-chimice Iași.
ÎN UNITĂȚI DE GOSPODĂRIE 

COMUNALA ȘI LOCATIVA
Locul I: întreprinderea județeană 

de gospodărie comunală și locativă 
Vilcea, cu 574 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 25,8 la sută la pro- 
ducția-marfă și prestările de ser
vicii, și cu 46,1 la sută la beneficii; 
volumul lucrărilor de întreținere, 
reparații curente și prestări în 
construcții către populație a crescut 
cu 14,3 la sută; cheltuielile mate
riale au fost reduse cu 4,3 la sută, 
iar consumurile normate cu 4,5 la 
sută.

Locul II: întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Harghita.

Locul III: întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Olt.

ÎN ÎNTREPRINDERILE 
DE TRANSPORT LOCAL 

ALE CONSILIILOR POPULARE
Locul I: întreprinderea județeană 

de transport local Sibiu, cu 561,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 18,6 la sută la pro
ducția netă, 3,8 la sută la produc- 
ția-marfă și prestările de servicii, 
12,8 la suță la beneficii; cheltuieli
le totale la 1 000 lei producție-marfă 
și prestări de servicii s-au redus 
cu 2,3 la sută, iar prețul de cost 
realizat in transportul urban de că
lători a fost mai mic decît cel pla
nificat cu 2,2 la sută.

Locul II: întreprinderea jude
țeană de transport local Arad.

Locul III: întreprinderea de trans
port București.

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
LUCRĂRI DECISIVE, ACUM, PENTRU RECOLTA ACESTUI AN: 

SECERIȘUL
3

DOLJ; Consiliul agroindustrial 
Dăbuieni a încheiat recoltatul

orzului
Consiliul unic agroindus

trial de stat și cooperatist 
Dăbuieni este primul din 
județul Dolj care a înche
iat strîngerea recoltei de 
orz, lucrare realizată plnă 
acum, la nivelul județului, 
pe aproape 4 000 hectare.

Secerișul a intrat tn sta
diu final și în consiliile Po
iana Mare, Apele Vii, ex- 
tinzîndu-se în alte 14 con
silii din zonele de sud șl 
centrală ale județului.

(Agerpres)

IALOMIȚA: Cooperatorii din Sudiți
— pe ultimele suprafețe

Datorită solului nisipos, 
unde are amplasate cele 
200 hectare cu orz. coopera
tiva agricolă de producție 
Sudiți a început mai de
vreme decît alte unități 
recoltatul acestei culturi. 
Miercuri dimineața, cele 12 
combine au intrat tn lan, 
iar la ora 9, autocamioane
le și tractoarele cu re
morci porneau încărcate 
spre baza de recepție din 
ȚăndăreL

— Pină seara vom recolta 
peste 140 hectare, iar vineri 
la amiază vom termina se
cerișul orzului, care, pentru 
noi, a constituit repetiția 
generală tn vederea recol

tării griului. Combinele 
merg bine, recoltează 35—40 
tone pe zi, iar rutieriștll fac 
cite 5—6 transporturi — ne 
spune tovarășul Gheorghe 
Peticilă, președintele coo
perativei, aflat în cîmp, la 
arie, împreună cu ingine- 
rul-șef Gheorghe Brotacu 
și primarul comunei, Do- 
brița Petrescu.

O bună organizare la se
cerișul orzului am tntîlnit 
ieri și tn celelalte unități 
din consiliul agroindustrial 
Cosîmbești, precum și la 
C.A.P. Săveni din consiliul 
Movila, unde o formație de 
20 de combine lucra din 
plin. (Mihai Vișoiu).

Alte județe au început secerișul
BRĂILA. Ieri s-a declan

șat campania de recoltare 
a orzului tn consiliile agro
industriale însurăței, Du- 
dești, Bârăganu, Romanu și 
Movila Miresii. De astăzi se 
va intra din plin la recol
tat, cu toate cele 16-70 
combine pregătite pentru 
actuala campanie. Se pre
vede să se realizeze o vi
teză zilnică de 7 690 hecta
re. ineît in patru zile bune 
de lucru secerișul orzului 
să se incheie. (Corneliu 
Ifrim).

TULCEA. In cooperative
le agricole de producție 
Mahmudia, Somova. Nufă- 
ru, Ceamurlia de Sus, Ca- 
simeea, în întreprinderile 
agricole de stat Traian și 
Rahmanu, unde orzul s-a 
copt mai repede, combine
le au intrat în lanuri. Din 
județul Alba au sosit tn 
sprijinul oamenilor ogoare
lor din Tulcea 300 de me
canizatori. (Neculai Amihu- 
lesei).

BUZĂU. Miercuri dimi
neața, primele combin*  au

Combine Io seceriș in lanurile de orz ale cooperativei 
agricole de producție Cosîmbești, județul Ialomița

Foto : S. Cristian

intrat în lanurile de orz de tor unități din Cîmpia Bu
la Padina, Balta Albă, Mi- zăului, recoltînd primele 
hăilești, Largu, Stîlpu, Să- suprafețe din cele aproape 
geata și pe terenurile al- 20 000 ha cultivate.

ARGEȘ : Fără întrerupere, de dimineață pină seara
Miercuri seara, biroul Comitetului 

județean Argeș al P.C.R. a analizat, 
împreună cu cadre de răspundere 
ale organelor agricole județene, sta
diul executării lucrărilor de întreți
nere a culturilor. S-a hotărît ca pină 
la declanșarea secerișului, mai pre
cis in această săptămînă, să se în
cheie cea 'de-a doua prașilă meca
nică și manuală la toate culturile. 
Apreciem că acest lucru este posibil 
de realizat. Pe ce ne bazăm făcind 
această afirmație ?

Am mers prin mai multe unități 
agricole din județ însoțindu-1 pe to
varășul Petre Leca, directorul Trus
tului S.M.A., pentru a consemna, la 
fața locului, modul in care se lu
crează ia prășit. Costești, Izvoru, 
Slobozia, Teiu, Căteasca, Buzoiești, 
Humele, Ungheni, Strimbeni, Căldă- 
raru, Birla, Topolovenl sint numai 
cîteva din cooperativele agricole, 
unde lanurile curate vorbesc de la 
sine despre hărnicia oamenilor. 
Ne-am propus să înfățișăm elemen
tele care au determinat ca unitățile 
agricole din Argeș să înregistreze 
rezultate bune la întreținerea cultu
rilor. Iată cîteva din ele :

Directorul S.M.A. Izvoru, Radu 
Sandu, spunea : „Toți mecanizatorii 
fac parte din formații mixte împreu
nă cu cooperatorii. Fiecare mecani
zator are in primire intre 100—120 
ha de porumb pe care le lucrează 
in acord global. Ei ară, pregătesc 
solul, seamănă și acum prășesc me
canic, răspunzînd direct de' calitatea 
acestor lucrări". Aflăm că orice ne
glijență este imediat semnalată de 
cooperatorii care lucrează in acord 
global aceeași suprafață, executind 
prășitul manual și recoltarea, acolo 
unde nu se face mecanic. „Am avut 
și asemenea situații — a intervenit 
tovarășul Leca. La C.A.P. Recea, un 
mecanizator, introducind Cultivato
rul in brazdă la capătul parcelei, a 
tăiat din neatenție citeva fire de po
rumb. Cooperatorii din echipa lui 
i-au reproșat neglijența, cerindu-i 
să lucreze atent pentru a nu dimi
nua densitatea. Și aceasta din con
vingerea că retribuția lor este con
diționată direct de calitatea prășitu- 
lui, de menținerea densității, care, 
tn final, asigură obținerea produc
țiilor planificate.

Pe tovarășul Ion Vîlcu, președin
tele consiliului unic agroindustrial 
Topoloveni, l-am găsit spre seară 
pe terenurile C.A.P. Călinești, la

A doua prașilă la porumb la C.A.P, Costești, județul Argeș
Foto : M. Cioc

ferma Brănești. „La această fermă 
aveam 40 ha de porumb imburuie- 
nat. Am hotărît ca toată forța dis
ponibilă din sat să iasă la prășit. Și 
au venit aproape 200 de oameni, 
cîți se văd pe cimp. Rețineți insă că 
circa 30 la sută sînt muncitori in 
unitățile industriale din jur. Dimi
neața au lucrat la uzine in schim
bul I, iar acum sînt Ia prășit pe su
prafețele cooperativei pe care le-au 
luat în acord global".

în unele unități din acest consiliu 
Bogați, Priboeni, Beleți-Ne- 

grești — există suprafețe întinse de 
teren cu exces de umiditate pe care 
nu pot intra tractoarele. „Pentru a 
nu intirzia prășitul — ne spunea to
varășul Gheorghe Tătaru, primarul 
comunei Beleți-Negrești, am recurs 
la prâșitoarele trase de animale. 18 
sînt acum la lucru". In întreg consi
liul lucrează zilnic, de dimineață 
pină seara, 60 de prășitori.

Asociația legumicolă Topolovenl, 
cu o suprafață de aproape 1 400 de 
hectare, înființată în primăvara 
acestui an, intîmpină greutăți in ce 
privește asigurarea forței de muncă. 
Totuși, legumele sînt Întreținute 
exemplar, prășitul făcindu-se a doua

oară pe 80 la sută din suprafață, ur- 
mind ca lucrările să se incheie pină 
la finele săptămînii. Cum s-a ajuns 
la acest rezultat ?

— Simplu, ne-a spus tovarășul 
Ionel Gherghina, directorul uni
tății. Știind că nu putem asigura în
totdeauna forța de muncă de care 
avem nevoie, ne-am gîndit să modi
ficăm unele utilaje pentru a executa 
mai multe operații deodată. Astfel, 
la cultivatorul de grădină CPL-2,8 
s-au făcut unele modificări care 
permit ca la o singură trecere să 
efectuăm trei lucrări de bază : pră
șitul, rebilonațul și erbicidarea sau 
tratamentele fitosanitare. Avem trei 
asemenea instalații și mai pregătim 
alte trei, care să permită executarea 
la timp a lucrărilor de întreținere 
in fermele legumicole. Pe aceste 
cultivatoare vom monta și fertiliza
toare, astfel ca să executăm patru 
lucrări la o singură trecere a trac
torului. Iată deci doar citeva ele
mente care definesc o bună expe
riență acumulată de unitățile agri
cole argeșene la întreținerea cultu
rilor.

Aurel PAPADIUC 
Gheorghe CIRSTEA

iași: In acțiune-formații 
mixte de cooperatori 

și mecanizatori
Pînă marți, 16 iunie, în unitățile 

agricole din județul Iași, prașila a 
doua a fost executată, mecanic și ma
nual, pe mai bine de 12 000 ha culti
vate cu sfeclă de zahăr, ceea ce re
prezintă 95 la sută din plan. Acum, 
importante forțe sînt mobilizate la 
întreținerea porumbului, cultură la 
care prașila a doua mecanică 
și manuală s-a făcut pe aproape 
45 000 hectare, reprezentind 50 la 
sută din total. în unitățile fruntașe, 
cu deosebire cele din consiliile 
unice Mircești, Pașcani, Strunga, 
Movileni, Ruginoasa, s-a trecut la 
executarea celei de-a treia prașile. 
Un raid prin mai multe unități 
agricole ne-a prilejuit constatări care 
arată hotărirea cooperatorilor și 
mecanizatorilor de a încheia cit mai 
repede cea de-a doua prașilă. „Avem 
formații de lucru permanente, care 
efectuează în cele mai bune condiții 
lucrările de întreținere a culturilor. 
Deși pămîntul e uscat, executăm zil
nic prașila a doua, atit mecanizat, cit 
și manual, pe cite 60—70 hectare cu 
porumb" — ne spune tovarășa Mari*  
Proca, inginer-șef al C.A.P. Bohotin, 
pe care am găsit-o în cîmp îndru- 
mînd lucrările respective. în același 
mod organizat lucrau mecanizatorii și 
cooperatorii din Probota. cărora 
le-au venit tn ajutor lucrători de Ia 
primărie, cooperativa de consum și 
alte unități din comună. Inginerul 
Sergiu Moruga, președintele coopera
tivei agricole, ne asigură că aceștia 
s-au încadrat în echipele mixte de 
tractoriști și cooperatori, lucrează 
permanent la întreținerea culturilor 
și sint retribuiți in acord global.

Și în cooperativele agricole Bivo
lari, Trifești, Podu Iloaiei, Miroslava, 
Ciurea, Miroslovești se iucrează cu 
forțe sporite la întreținerea culturilor. 
Totuși, există cooperative agricole — 
cele din Moșna, Răduoăneni. Lespezi, 
Tîrgu Frumos Hîrlău. Ciortești și al
tele — unde se impun o mai bună 
organizare a muncii și o participare a 
tuturor cooperatorilor la lucru pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă ^1*  
prășitul porumbului. ,

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteil*
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Eroi reprezentativi
în dramaturgia actuala

Reprazentativi pentru o epocă 6au 
alta, eroii sînt cei care exprimă 
energii specifice și totodată le ampli
fică, au calitate de model și funcție 
stimulatoare, făcind ca tot mai mulți 
să fie asemenea lor, într-un proces 
viu, vechi de cînd lumea șl nesfîrșit. 
Modele în viață devin, firesc, eroi ai 
literaturii și artei, marcînd prin tră
sături distincte epoci literar-artistice 
și implicîndu-se în spiritualitatea 
umană, devenind ai lumii întregi.

Poporul nostru, care a prețuit din- 
totcleauna înzestrarea, îndrăzneala, 
capacitatea de înfăptuire umană, 
și-a avut și își are eroii în purtăto
rii înaltelor virtuți etice, civice și pa
triotice. în creații reprezentative, de 
o Înaltă valoare artistică și civică, 
strălucesc asemenea eroi nemuritori, 
pe care scriitorii, dramaturgii, ar
tiștii i-au restituit poporului din care 
s-au ridicat : au făcut-o în trecut, o 
fac și azi, în anii socialismului, 
epoca eroică a unei' revoluții con
structive, de caracteristică edificare, 
la înfăptuirea căreia oamenii s-au 
angajat conștient și pe care o făuresc 
în spiritul îndatoririlor față de țară 
și popor. Sînt vremuri care pretind 
efortul și nu ocolesc sacrificiul, vre
muri de revoluție constructivă și 
fapte mari de zidire, în care poporul 
s-a angajat la chemarea șl sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
organizator și făuritor al noii noastre 
societăți. Partidul, prin membrii săi, 
comuniștii, constituie nucleul ener
giilor Înfăptuitoare de viață nouă. 
Comuniștii, milioanele de energii 
unite ale poporului nostru, oamenii 
muncii, care făuresc toate valorile ci
vilizației socialiste, stnt eroii acestor 
vremuri. Reprezentativi pentru vir
tuțile și capacitățile Întregului popor, 
le este dat să fie, așa precum în 
viață, principali eroi ai operelor lite
rar-artistice.

Epocile noi șl-au afirmat Întotdea
una eroii reprezentativi. Creatorii de 
literatură și artă i-au transfigurat în 
opere vii și convingătoare. Cum s-ar 
putea ca tocmai tn epoca noastră să 
fie altfel 7 Cele mai bune creații de 
azi vor rămîne în ochii viitorului ca 
mărturii emoționante ale înfăptuiri
lor și năzuințelor întregului nostru 
popor. Ne mîndrîm cu eroii comu
niști pe care i-a creat literatura 
noastră contemporană. Unora dintre 
ei teatrul le-a dat viață prin Întru
chipări scenice cuceritoare. Retrăim 
cu mulți dintre ei Încărcătura speci
fică a vremurilor de început ale re
voluției și construcției socialiste,

•imțim prin el patetismul revoluțio
nar și îl simțim al nostru, caracteris
tic nouă, atit atunci cînd se puneau 
bazele socialismului, cit și acum cînd 
construim societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată. îl reintîlnim cu 
emoție pe Anton Nastai, minerul 
erou al lui Davidoglu, ne impresio
nează în „Cetatea de foc" sincerita
tea avîntată a lui Pavel Arjoca ori 
prin rezonanțele sale profunde, dra
ma comunistului Anton Vadu din 
„Cumpăna", piesa Luciei Demetrius. 
Ne bucură întîlnirea cu Spiridon Bi
serică sau cu Chitlaru, cu alți eroi 
de factură nouă din comediile lui 
Baranga. Nu-i uităm pe Pavel Golea 
și pe Frincu ai lui Horia Loviriescu, 
de asemenea pe cei din „Puterea și

OPINII
de Virgil BRADĂȚEANU

adevărul" da Titua Popovlcl. îi În
drăgim pe eroii lui Paul Everac : 
Dobrian, Tlmotei, aderăm la multe 
din gîndurile și acțiunile lui loviți. 
Se detașează profilurile comuniștilor 
luptători in ilegalitate : Mihai Buz
nea din „Anii negri" de Aurel Ba
ranga șl Nicolae Moraru, Caterina 
din „Marele fluviu își adună apele" 
a lui Dan Tărchilâ, Maria, admirabila 
eroină a piesei „Piticul din grădina 
de vară" de D. R. Popescu, Axlnte 
din „Oameni care tac" de AL Voltln 
și alții.

Sigur că odată eu eroii șl eu piesele 
de mai înainte nu se epuizează fon
dul de valori specifice ale dramatur
giei noastre noi. Am dat exemple 
care atestă bogata sursă și demon
strează capacitatea de existență lite
rară a eroilor comuniști, puterea lor 
de a-și reprezenta epoca, de a re
zista timpului și a transmite specta
torilor valori de permanență. Să ni 
se ierte revenirea,. dar poate că și 
asupra altora, așa precum asupra 
noastră, gindurile expuse, cu specific 
patetism, de unul dintre primii eroi 
comuniști care au pășit pe scena 
noastră. Anton din „Minerii", sînt 
totdeauna emoționante. Personajul 
este cuceritor prin pasiunea existen
ței sale, născută din conștiința unor 
înalte îndatoriri. Ca miner fruntaș 
și comunist, ale cărui aspirații se 
măsoară cu îndrăznețele culmi ale 
CarpațUor, el are o vie conștiință a 
faptului că reprezintă o parte a for
ței reprezentate de partid. Spune

•cest erou dramatic, cu o credință 
pururi convingătoare : „Dar să știi 
că uro ; am să urc pas cu pas, cum 
urcă partidul (...) Nu-i ușor lucru 
să ții pas cu partidul, că el are mers 
ca zborul.... (Privește muntele). Ca 
un șoim ce zboară peste Paringul 
plin de neguri, ca ferestrele de lu
mină la noi in subteran... așa-i parti
dul... Și partidul, noi slntem parti
dul !“ Intr-adevăr, „noi sintem parti
dul". Sînt cuvinte ce exprimă adevă
ruri ale existenței noastre, cu atît 
mai mult astăzi, cînd In rindurile 
partidului sint milioane de oameni și, 
alături de comuniști șl împreună cu 
partidul, sint alte multe milioane, tot 
poporul, toți cei care sînt angajați 
în viațș noastră nouă, o construiesc 
pentru ei, cei de azi și de mîine.

Eroul zilelor noastre este omuJ 
nou, constructorul, comunistul, acela 
care în spiritul nobilelor tradiții ro
mânești de viețuire, cu cuviință eti
că, responsabilitate civică și patrio
tică, iși cunoaște și iși slujește rostu
rile vieții sale, ale vieții dintotdea
una, ale vieții noastre noi de a crea 
și a Înfăptui, de a îmbogăți viața și 
a sa bucura de ea, așadar de a trăi 
șl a acționa In spiritul valorilor pro
prii umanismului socialist.

Către valorificarea cu precădere • 
resurselor contemporaneității s-au 
angajat majoritatea dramaturgilor 
din vremea noastră, dornici să con
semneze aspecte revelatoare, să con
tribuie la consolidarea valorilor vie
ții noi. Purtătorii acestor valori sînt 
eroi adevărațt, nu idilici, idealizați, 
el prezentați in toată complexitatea 
lor. Dornici să releve adevărul frumu
seții frecvent manifestate, să dea 
spectatorilor satisfacția de a regăsi pe 
scenă oameni asemenea lor, de a face 
cunoscute nobile profiluri umane, 
mulți scriitori au satisfacția de a fi 
prezenți cu eroii și lupta lor în plină 
actualitate, mlndria de a fi contribuit 
pe această cale la Împlinirea unor 
procese, la rezolvarea unor dezide
rate, de a fi fost prezențe active, efi
ciente tn procesul de formare a con
științelor umane în spirit nou, socia
list. Scriitorii, și odată cu ei artiștii, 
au făcut din teatru o tribună a vre
murilor noi, socialiste, mijloc de sti
mulare a oamenilor către tot mal 
mult, mai bine, mai frumos. Și au 
făcut-o in primul rînd prin transfi
gurarea artistică a valorilor promo
vate de viață, pe deplin conștienți de 
misiunea nobilă de a făuri o litera
tură cu înaltă valoare artistică șl 
morală.

V 
ț

ț

CENTENAR GEORGE ENESCU

Simbol al spiritualității
românești

Zilele culturii ferrareze
Sub auspiciile Con

siliului Culturii șl 
Educației Socialiste și 
ale Institutului italian 
de cultură, luna aceas
ta se desfășoară in Ca
pitală și in citeva 
orașe ale țării Zilele 
culturii ferrareze. Bo
gatul ciclu de manifes
tări reunite sub acest 
generic, manifestări 
care au cuprins și vor 
cuprinde în continuare 
proiecții de filme, 
spectacole de balet, 
concerte, prezentări de 
expoziții, colocvii ști
ințifice italo-române, 
conferințe, mese ro
tunde, vor înlesni pu
blicului românesc o 
amplă privire de an
samblu asupra tradi
ției și a mișcării artis
tice contemporane din 
Ferrarâ, asupra citor- 
va dintre personalită
țile care o reprezintă. 
Iar dacă o expoziție ca 
„Ferrara — istoric ȘÎ 
actualitate (urbanism)" 
de la Institutul de ar
hitectură „Ion Mincu" 
din Capitală sau „Del
ta Fadului" din Sala 
Teatrului National e- 
vocă natura, mediul 
de viață și ambianta 
artistică nu numai a 
orașului, ci și a regiu
nii Emilia-Romagna, 
alte expoziții ca „Ce
ramica ferrareză din 
Renaștere" de la Mu
zeul de artă al Repu
blicii, care prezintă o 
amplă selecție din co
lecția de ceramică in- 
clzată și pictată, alcă
tuită de Giovanni Pa- 
setti și aflată în Mu
zeul orășenesc Schifa- 
noia, sau expoziția 
„Frescele Palatului 
Schifanoia" din sala 
mică a Teatrului Na
țional, atrag atenția a- 
supra comorilor artis
tice din secolul XV pe 
care le păstrează ora
șul.

Expoziția de pictu
ră, grafică și desen 
„Giovanni Boldini" de 
la Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste 
România prezintă un 
artist reprezentativ, 
așa după cum preci
zează Carol L. Rag- 
ghianti, „al perioa
dei «la belle epoque», 
martorul cel mai au
torizat, oglinda unul 
timp pentru care arta 
sa apare emblema
tică."

„Opere despre anti
fascism", expoziția pic
torului Remo Brindisi 
de la Muzeul colec
țiilor de artă al Repu
blicii Socialiste Româ
nia, și expoziția de 
grafică „Artiști con
temporani ferrarezi", 
din sala Tudor Arghezi 
a Teatrului Național, 
Încheie șirul acestor

CHEIUL Șl SAN MARCOGiovanni Boldini

manifestări de pre
zentare a artelor plas
tice, înlesnind o mai 
aprofundată cunoaș
tere a opțiunilor te
matice și stilistice din 
arta ferrareză contem
porană. Li s-ar putea 
adăuga interesante 
colocvii științifice ita- 
lo-române organizate 
in colaborare cu Aca
demia de științe so
ciale și politice din 
țara noastră ca acela 
care a avut loc la In
stitutul de istoria artei 
cu participarea profe
sorului Ranieri Varese, 
directorul Muzeului 
de artă antică din Fer
rara, și care a avut 
drept obiectiv : „Ra
porturi între arta ita
liană și arta română 
in Renaștere", ca și 
colocviul de la Institu
tul de istorie „Nicolae 
Iorga", cu participarea 
profesorilor Luciano 
Chiappini de Ia Uni
versitatea din Ferrara 
și Francesca Bocchi, 
de la Universitatea din 
Bologna, pe tema „Ra
porturi între Ducatul 
Estense și Principa
tele Românești in se
colele XIII—XVI" ; ca 
și apropiata conferin
ță a prof. Giulio Carlo 
Argan, de la Universi
tatea din Roma, cu 
ocazia Tricentenarului 
morții lui Gian Lo
renzo Bernini.

„S&p&tmina filmu
lui**,  care a avut loc la 
cinematograful „Stu
dio", prefațată de în
tîlnirea regizorului 
italian Florestano 
Vancini cu cineaști

români și inaugurată 
cu spectacolul de gală 
„11 giardino dei Finzi- 
Contini" de Vittorio 
De Sica, după roma
nul omonim al lui 
Giorgio Bassanl — 
scriitor care s-a aflat 
în aceste zile la Bucu
rești — spectacolul de 
balet cu soliștii Lilia
na Cosi și Marinei 
Ștefănescu,. concertul 
Academiei corale „Vit
tore Veneziani" (di
rijor Pierluigi Calessi) 
și concertul orchestrei 
de mandoline „Gino 
Neri" (dirijor Italo 
Pazzi), conferința scri
itorului Giorgio Bas- 
sani, ținută la Uniu
nea scriitorilor, au o- 
ferit publicului bucu- 
reștean un elocvent șl 
bogat material pentru 
Înțelegerea culturii 
ferrareze.

Publicul românesc 
din alte orașe ale țării 
Își va forma o imagi
ne asupra amplului 
proces creativ care se 
desfășoară în orașul 
de pe malurile Padu- 
lui și prin concertele 
Academiei corale „Vit
tore Veneziani" de Ia 
Casa de cultură din 
Giurgiu și Casa de 
cultură a sindicatelor 
din Tirgoviște. prin 
inaugurarea expoziției 
„100 de desene ale lui 
Ervardo Fioravanti", 
la Muzeul Cetatea 
Făgăraș, prin concer
tele orchestrei „Gino 
Neri", la Casa de cul
tură a sindicatelor din 
Pitești și la Casa de 
cultură din Ploiești.
Marina PREUTU

Filmul nostru 
la festivaluri 
internaționale

După recenta „Retrospectivă ■ fil
mului românesc" la Moscova și parti
cipările la festivalurile cinematogra
fice de la Varna și Gabrovo-Bul- 
garia, Annecy-Franța și Cracovia- 
Polonia, lung-metraja artistice, pe
licule documentare' și producții 
„Animafilm", reprezintă, in continua
re, cea de-a 7-a artă românească tn 
cadrul unor manifestări cu participa
re internațională.

România se numără astfel, în pre
zent, printre țările participante la o 
manifestare cinematografică de tradi
ție, desfășurată anual in R.D.G. — 
„Zilele filmului de vară" — organi
zată sub forma unor întîlnlri ale reali
zatorilor de film cu spectatori, oa
meni ai muncii de pe mari platfor
me industriale, din centre muncito
rești. Anul acesta, cinematografia ro
mânească a fost reprezentată de fil
mul „Artista, dolarii și ardelenii", în 
regia lui Mircea Veroiu. Filmul ar
tistic „La porțile albastre ale orașu
lui" (regia Mircea Mureșan), împreu
nă cu pelicula de animație „Să nu 
uităm" au fost trimise recent pentru 
un festival cinematografic în Iran, 
programat între 18 și 27 iunie. Pentru 
sfirșitul lunii, tn localitatea italiană 
Cattolica se anunță un alț festival 
cinematografic internațional, în pro
gramul căruia figurează și lung-me- 
trajul artistic românesc „Capcana 
mercenarilor" (regia — Sergiu Nico- 
laescu).

După douăzeci de ani 
de la debutul editorial 
(„Comuna de aur", 
1960) ne reintîlnim cu 
poezia lui Cezar Baltag 
intr-o ediție selectivă 
de autor, in colecția 
„Poeți români contem
porani", inițiată și sus
ținută consecvent de 
editura „Eminescu". 
Autorul șl-a alcătuit 
recenta carte de „Poe
me" printr-o riguroasă 
selecție din cele 
volume anterioare, 
rora le-a adăugat 
grupaj cuprinzător 
versuri inedite.

Lectura volumului, 
tulburătoare și recon
fortantă, ne plasează 
in 6pațiul istoriei lite
rare. Aparținind gene
rației anilor *60, atit 
de tînără pe atunci și 
atit de proaspătă, care 
depășea un moment 
mai puțin meritoriu 
pentru a face legătura 
cu tradiția viabilă a 
poeziei românești. Ce
zar Baltag și-a scris 
Încă de la Început, cu 
ezitările și căutările 
firești, propria partitu
ră lirică. între impe- 
tuoși vizionari, ce ros
togolesc puhoaie de 
cuvinte In revărsări 
vulcanice șl adepțli

opt 
că- 
un 
da

cinema
• Duelul 1 PATRIA — 9; 11,13; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FAVORIT - 0; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN - 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină 
— 21,15.
• Croaziera : EFORIE — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Fiul munților : TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 21, 
FLAMURA — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Punga cu libelulei LIRA — 16; 18; 
20, la grădină — 21, FLACĂRA — 
15,30; 17,30; 19,30.

• Detașamentul „Concordia" i FE
RENTARI - 15,30; 17,30; 19,30.
• Probleme personale : STUDIO — 
18; 20. MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Patrula cosmică tn acțiune : VIC
TORIA — 9.30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Cavalerul Pardaillan și îndrăznețul 
PardaUlan: PALATUL SPORTURILOR 
SI CULTURII — 18.
• Slgnum laudis : CENTRAL — 1,30; 
11,30; 13.30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Socrul : TIMPURI NOI - 9.30;
11,30; 13.30; 15,30; 17,30; 19,30.4
• Clinele electronic : SCALA — •:
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI - 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, MELODIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15,
• Idilă cu misa Brazilia : SALA

lntr-o epocă In care 
nu puțini au fost com
pozitorii care și-au 
schimbat adesea stilul, 
căzind pradă „mime
tismului sonor", Geor
ge Enescu a izbutit să 
fie și să rămină el în
suși. A inovat cu 
profunzime tn lumea 
melosului, a armonii
lor, a polifoniilor, ' a 
formelor, a timbrelor. 
Dar fără bravadă ado
lescentină. Așa cum 
doina și dorul româ
nesc presupun un ton 
confesional, tot așa și 
inovația enesciană pre
supune e tulburătoare 
discreție. Orfeul mol
dav a creat un „stil 
enescian", • „concep
ție enesciană", caro se 
resimt nu numai In 
melet fi In structurile 
sale neomodale, In 
revalorificarea „tsea-

nelor" din vremuri de 
demult, a culorilor in
strumentale și vocale, 
extrase cu subtilitate 
din lumea baladelor e- 
vocatoare, ci și In es
tetica sa. Altfel spus, 
el cintă omul și este 
convins că dacă 
ca nu exprimă 
creț nobile idei, 
sugerează. In 
sa Oedip, eroul, 
nai, devine un 
gător moral, 
nindu-se cu limpidita
te mioritică In fața 
destinului funest și 
meditind adine la sen
surile sublime ale tri
nității eline: bine, a- 
devăr și frumos. Este 
olimpian. Si contopit 
plnă la identificarea 
cu semnificațiile sola
re ale unui nou uma
nism, iubind buna în
țelegere dintre seme-

muzi- 
con- 

ea la 
opera 
In fi- 
tnvin- 

resem-

nii săi și conduclndu- 
se dăpă sensurile mi
rifice ale mitului lui 
Orfeu Tracul. Toate a- 
cestea vibrează in ar
monie cu frumusețea 
ta sufletească și fizi
că, da parcă ne-ar a- 
părea precum un nou 
Amphion clădind Teba 
In climatul extatic al 
muzicii. Nu a fost nici 
un expresionist, nici 
un arid neoclasic, nici 
un rafinat post-impre- 
sionist, nici un etno
graf. El a fost, este ?i 
va rămine un muzician 
român, un stilist, un 
simbol al spiritualității 
poporului nostru. Incit 
de cite ori intrăm in 
codrii muzicii sale 
simțim că el a cintat, 
clntă și va cinta doi
nind.

Doni POPOV1CI

La catedră,
La Slobozia, In județul Ialomița, 

Liceul de matematică-fizică se zbatea 
în „plasa mediocrității". Dintre absol
venții care se prezentau la concursul 
de admitere in institute de invăță- 
mînt superior cei ce erau admiși 
nu depășeau citeva procente. Și nici 
cei ce se încadrau in unitățile indus
triale din județ nu prezentau o carte 
de vizită care să le facă cinste. Nu 
aveau deprinderea muncii ritmice, • 
disciplinei, a studiului și nici nu 
stăpîneau cunoștințele teoretice ne
cesare însușirii temeinice a meseri
ilor pentru care optau.

Așa stăteau lucrurile eu elțiva ani 
in urmă. Astăzi, liceul a devenit o 
unitate școlară model. Absolvenții 
săi, fie că se îndreaptă către tnvă- 
țămintul superior, fie că se încadrea
ză in uzine, fac dovada unei (nalte 
pregătiri. Cum a fost posibil un astfel 
de salt calitativ 7

Discutăm cu membri al biroului 
organizației de partid, cu directorul 
liceului, cu numeroși profesori. Cu 
toții evocă o adunare de partid care 
le-a rămas întipărită in memorie. O 
adunare ce Începuse ca toate celelalte 
de pină atunci. Referatul consemna 
rezultatele slabe obținute de elevi la 
matematică, la fizică, la chimie, la 
română, la limbi străine. Primii vor
bitori s-au referit și la cauzele aces
tor rezultate : starea disciplinară ne
corespunzătoare, numeroasele absen
țe nemotivate, lipsa de interes față 
de învățătură a majorității elevilor. 
Era o oglindă fidelă. „Dar ce se 
refleotă în această oglindă Nimeni 
nu-șl mai amintește, azi, cine a adre
sat această întrebare. Sau poate că 
iși amintesc toți, dar consideră că nu 
acesta este faptul cel mai important 
Că important cu adevărat este faptul 
că această Întrebare n-a făcut auzită 
in adunarea de partid. Și că s-au 
dat răspunsuri in 
nă cu realitatea, 
scrieri la cuvint. 
fluctuație, despre 
liceu numeroși 
numai după un an de activitate. Că 
cei mai mulți erau navetiști, mereu 
cu gindul la fluierul locomotivei și 
nu la problemele școlit

Desigur, lucrurile nu s-au schimbat 
a doua zi după această adunare. 
Dar chiar de a doua zi a început, în 
acest liceu, bătălia pentru o nouă 
calitate a pregătirii profesionale.

— Un lucru s-a ințeles bine : că a 
munci, a se pregăti temeinic, a iulți 
elevii, a lucra in egală măsură cu 
mintea și cu inima sint, pentru omul 
de la catedră, o importantă sarcină 
de partid. Pentru că profesorul nu 
transmite numai cunoștințe. El for
mează conștiințe, modelează carac
tere. j

Cuvintele aparțin directorului li
ceului, profesorul Dumitru Costică. 
Ele exprimă obiectivele și priorită-

concordantă depli- 
Au fost multe tn- 
S-a vorbit despre 
faptul că din acest 
profesori plecau

cu mintea și cu inima
țlla unor strădanii menite să transfor
me un liceu aflat sub semnul medio
crității tntr-o unitate școlară care să 
fie un model prin valoarea ridicată 
a corpului profesoral șl ț>rin preocu
parea elevilor pentru a asigura o 
Înaltă calitate a învățăturii.

Cea dinții bătălie s-a dat pentru 
stabilizarea cadrelor didactice. Biroul 
de partid a discutat cu fiecare pro
fesor în parte. Au fost analizate atent 
cauzele fluctuației și ale navetismu- 
lui. Un sprijin substanțial s fost 
primit din partea comitetului ju
dețean de partid. S-a pornit, nici, 
de ia ideea generoasă că In acest 
liceu, prin care trec viitoarele cadre 
ce vor activa In viața economico-so- 
cială a județului, este nevoie de pro
fesori competenți, de oameni puternic 
legați de oraș, de școală, de elevi. Așa

Obiective și priorități 
ale muncii de partid 
Ia Liceul de matemati
că-fizică din Slobozia

că li s-au asigurat condiții de viață 
dintre cele mai bune. Au primit — 
absolut toți ! — locuințe confortabile. 
Au fost ajutați ca soții (sau soțiile) 
lor să-și găsească locuri de muncă 
în Slobozia. S-a acționat pentru ca în 
colectivul didactic să fie statornicit 
un climat sănătos de muncă și crea
ție, de bună înțelegere. „Este o plă
cere să lucrezi intr-un astfel de co
lectiv — ne-a spus profesoara Anica 
Vănosu. Cu ani în urmă plecam cu 
lacrimi In ochi de la flecara ședință 
a consiliului profesoral. Se țipa, se 
insulta. Acum nimeni nu bate cu 
pumnul tn masă. Fiecare profesor 
este consultat, este ascultat, iar ho- 
tăririle se adoptă tn colectiv și 
astfel ne simțim angajați in înfăptui
rea lor".

De trei ani, toți profesorii liceu
lui au devenit localnici. Nimeni nu 
mai pleacă.

O bătălie s-a dat și pentru asigu
rarea disciplinei, a ordinii, pentru un 
comportament care să corespundă 
normelor de viață comunistă Desi
gur, se impunea o acțiune fermă 
pentru ca elevii să nu mai lipsească 
fără motive temeinice de la ore. 
Această acțiune a Început însă cu... 
dezbaterea în organizația de partid 
a fiecărui caz de absență nemotivată 
sau de întîrziere a unui profesor. 
Așa s-a procedat și în ceea ce pri
vește disciplina, comportamentul în 
școală, pe stradă, tn familie. Dezvol
tarea unei atitudini comuniste a ca
drelor didactice față de muncă, față 
de viață s-a împletit strîns cu pre
gătirea multora în vederea primirii 
lor in partid.

Bătălia hotăritoare s-a dat însă 
pentru ridicarea calității pregătirii 
profesionale.

— Această problemă a făcut obiec
tul multora dintre dezbaterile in care 
ne-am angajat in cadrul organizației 
noastre de partid. Ne cramponam 
de metode „școlărești" de predare. O 
analiză a evidențiat faptul că cele 
mai multe dintre lecțiile predate 
de către profesorii din liceu exclu
deau participarea elevilor. Ele nu 
erau nici selective și nici problema- 
tizante. Elevilor li se cerea să faci 
un adevărat tur de forță pe citeva 
zeci de pagini de caiet, notind cuvint 
eu cuvint ceea ce spunea profesorul. 
Le-am pus în față o astfel de oglindă. 
Unii au fost da părere cd această 
temă este pentru cercul pedagogic. 
Plnă la urmă s-au convins că este 
bine s-o dezbatem in adunarea de 
partid. De fapt, noi puneam in dis
cuție nu atit o metodă de predare, 
cit o atitudine privind relația funda
mentală dintre profesor și elevi. Și 
voiam să-i clștigăm pe profesori de 
partea ideii că important nu este să 
îngrămădim In mințile copiilor o mare 
cantitate de cunoștințe, ci să le dez
voltăm o mare putere de a învăța. 
Și mai ales să ridicăm probleme. Să-i 
incităm pe elevi să pună întrebări și 
să răspundem deschis la toate între
bările, astfel ca lecția să devină o 
dezbatere.

Profesoara Silvia Mitrea, secretara 
organizației de partid din liceu, își 
argumentează relatarea cu numeroase 
documente. Ne arată procese-verbale 
ale adunărilor de partid, ale discuți
ilor individuale din care reiese că, 
într-adevăr, aici există o preocupare 
susținută pentru ca munca profesori
lor să-și îmbogățească în mod 
substanțial conținutul, să se perfec
ționeze, să țină pasul cu noile reali
tăți ale țării. Dar argumentul cel mai 
concludent îl oferă rezultatele obți
nute. An de an, a crescut nivelul 
pregătirii profesorilor : 10 dintre ei
au dobindit gradul I, iar alți 7 gradul 
II ; 6 cadre didactice își pregătesc în 
prezent examenul de grad. Rezulta
tele bune și foarte bune nu s-au 
lăsat așteptate nici pe planul pre
gătirii elevilor. Să notăm că în acest 
an școlar 14 elevi de la Liceul de 
matematică-fizică din Slobozia și-au 
înscris numele între finaliștii pe țară 
ai olimpiadei școlare. Și să notăm, 
totodată, că de la crearea unor mici 
nuclee de elevi superpregătiți s-a 
ajuns Ia clase întregi de elevi cu o 
pregătire foarte bună.

A fost cîștigată, aici, o bătălie im
portantă. O bătălie in fruntea căreia 
6-au situat comuniștii, întreaga orga
nizație de partid din liceu.

Adrian VASILESCU 
Mihai VIȘO1U

Azi vă informăm despre:

Extinderea
A A

fervențl ai metaforei 
sclipitoare sau rare, 
autorul „Răsfringeri- 
lor“ se revendică spiței 
creatorilor 
zați, „munciți" 
Idee, dominați 
pasiune care le 
râse mișcările 
trice. Formal, 
este un apollinic, 
captivat de esențele 
dintotdeauna ale poe
ziei, un echilibrat și 
meticulos șlefuitor de 
versuri, in cea mai 
bună tradiție clasică; 
structural insă, el a- 
parține famllie! neli- 
niștiților, a celor ce, 
pornind din interior, 
proiectează în poezie o 
lume-fantasmă încăr
cată de aerul rarefiat 
al visului. Orfic și fan
tast deopotrivă, poetul 
Iși adjudecă nu Jntim- 
plător tărimurile mito
logic și folcloric. în 
prima zonă predomină 
simbolistica feminină, 
„o femeie locuită de 
fete / luminează golul 
cuvîntului" („Setea") 
extrasă din mitologia 
antică. Astarteea, Eu- 
ridice, Demeter, Salo- 
meea, Leda și altele 
sînt părți dintr-un uni
vers imaginar cu mul
tiple și complicate tri-

MICA A PALATULUI — 17,15; Î0,
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 21,15, CAPITOL
— 8.45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,15.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 19, PACEA — 
11; 15,30; 18,30.
• Dumais tn Caucaz — Marfă furată : 
VIITORUL — (5,30; 18,30.
• Apus la amiază : POPULAR — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Afacerea granatelor : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Un iepure pentru avocat t ARTA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Strada Petrovka 88 : PROGRESUL
— 16; (8; 20.
• Sindbad marinarul — 9,15; 11;
12,45; 14,30; Moscova au crede tn la
crimi - 16,15; l» : DOINA.

interiori- 
de o 
de o 
hotă- 
lăun- 

poetul 
un

miteri simbolice ale 
principiului feminin, 
opus, sau adesea com
plementar celui bărbă
tesc. Din această tntîl- 
nire s-a ivit o poezie 
de dragoste cu sunet 
distinct, o poezie-cîn- 
tare, lmbinînd mărtu-

tînile, / aici orizontul 
este pe rind / roată, / 
deal, / inimă, // aici 
din părinții părinților 
mei / au zburat trep
tat zilele / fi t-au ros
tit cuvinte / fi t-au 
desfrunzit așteptări / 
fi au căzui ploi / și au

Cezar BALTAG:

POEME"

rla erotică cu fan
tasma.

Se poate vorbi de o 
iubire universală ca 
principiu generator al 
vieții, care conferă 
speciei liricii erotice 
o dimensiune de ex
cepție. Prin aceasta se 
face trecerea spre cu
prinderea timpului și 
a devenirii, o verigă 
intr-un lanț neîntre
rupt : „Aici este soa
rele meu, / aid sint 
prietenii mei / și fin-

luminat patimi... ! Aici 
s-au aprins focuri / și 
t-au arat vetre / și s-au 
rostit cuvinte... / și 
foșnetul pașilor mei în 
iarbă prezentului" 
(„Răsfrîngere**).  Tre- 
cutul se incorporează 
perpetuu unui prezent 
adăpostind eternele 
simțăminte ale iubirii 
de țară : „Gura mea 
rostește cuvinte de 
Dunăre / cuvinte care 
privesc, / ziua e patria 
soarelui. Te iubesc /

Gura 
vinte 
vinte 
Gura 
vinte 
vinte 
Văzul e patria ochiu
lui. Te iubesc — stri
gă inima / singelui ei. 
Te iubesc. / Gura mea 
rostește cuvinte de 
Dunăre, / cuvinte care 
privesc" („Fiul văzu
lui").

Un adevărat virtuoz 
al versului, preocupat 
nu o dată de sunetul 
pur al cuvîntului, poe
tul descoperă folclorul 
atit In expresie cît 
mai cu seamă în sub
stanță. Apropierea de 
matricea fundamenta
lă a culturii noastre se 
face printr-un profund 
proces de retrăire a 
folclorului tn laturile 
lui esențiale. Folclorul 
de ritual se tntilnește 
cu folclorul fantastic 
al basmelor într-o al
cătuire de bufonerie 
tragică ce se consti
tuie ca autentică vizi
une poetică și ontolo
gică.

Totul se află sub 
semnul fabulosului u- 
nicom, „dorință pură 
adulmecind imposibi-

mea rostește 
de Dunăre, / 
care privesc 
mea rostește 
de Dunăre, / 
care privesc. /

cu- 
cu- 
II- 
cu- 
cu-

lui", capabil a fi cap
tat în materie vizuală 
doar în oglindă, dublă 
răsfrîngere a iluzoriu
lui. Dealtfel, „Uni
corn în 
scrie, 
punctul cel mai de sus 
al unei poezii preocu
pate să-și construiască 
propria sa lume. Ci
clul de inedite, „De la 
capăt**,  ar sugera des
fășurarea ciclică a po
eziei, o reîntoarcere la 
anotimpurile de înce
put. tn realitate, poezia 
sa brodează fără opre
liști pe marile motive 
asimilate în volumele 
mai vechi, accentuind 
mai durabil poezia 
meditativă, reflex al 
cîștigării echilibrului 
Interior. Cezar Baltag 
te afirmă ca un poet 
problematic, pasionat 
al interogației intelec
tuale, captivat de po
lisemia cuvîntului ca
pabil să spună mai 
mult decît numește. 
Sunetul discret și sin
cer 
are, 
tate, 
unei 
de preț.

Dealtfel, 
oglindă1* în- 
deocamdată,

al versului său 
tocmai prin rari- 
forța durabilă a 

izbînzi artistice

Emil VASILESCU

• Secretul casetofonului : EXCEL
SIOR - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
AURORA - 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21, GRĂDINA TI
TAN — 21.
• Avarul: grivița — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Talismanul toreadorului : BU- 
ZEȘTI - 15,30; 17,15; 19, la grădină 
— 21.
• Shabana : FEROVIAR — 12;
16; 19.
• Superman : DACIA — 9; 13; 16; 
19, STUDIO - 10; (2,30; 15,15.
• Campionul : GIULEȘTI - 9; 11,45;
14,30; 17,15; 19,45. VOLGA - 6,45;
11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Par și impar t COTROCENI - 15; 
17,30; 20.

!
• îmi sare țandăra t FLOREASCA — 
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Serpico : GLORIA — 6,45; 11,30;
14,15; 17: (9,45, CULTURAL — 9; 11,30; 
14,15; 17; 19,45.
• Jandarmul fl extraterestrii : COS
MOS - 15,30; 17,30; 19,30.
• Dublu delict : GRĂDINA ARTA 
- 21.
• Strada Hanovra : GRĂDINA FES
TIVAL - 21,15.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
GRADINA FLACĂRA - 21,15.
• Colombo la Londra : GRĂDINA
MIORIȚA — 61.
• Pierdut șl regăsit : GRADINA
PARC HOTEL - 21,30.
• Vizită ta domiciliu : GRĂDINA
CULTURAL - 21.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Ti
nerețea lut Moromete — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" (A- 
teneul Român) : Coneert simfonic. 
Dirijor ; Mircea Cristescu. Solist : 
Marin Cazacu — 19,30.
• Radiotelevizlunea română (str. 
Nuferilor) ; Concert simfonic. Diri
jor : Iosif Conta. Soliști: Jetfry Siegel 
(S.u.A.) — pian, Schlandt Eckart — 
orgă — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână" ; La tlntina dorului — 16,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

în noul an de studiu 1981— 
1982, lnvățămintul liceal cursuri 
serale va cunoaște o creștere 
impresionantă, expresie a grijii 
deosebite a partidului și statu
lui nostru pentru ridicarea ni
velului general de pregătire al 
întregului popor, pentru per
fecționarea profesională ■ unor 
categorii largi de oameni ai 
muncii. După cum am fost in
formați la direcția de resort din 
Ministerul Educației și învăță- 
mîntului, clasele liceale cursuri 
serale vor cuprinde 9 000 de 
locuri in plus față de anul șco
lar precedent.

în clasa a IX-a, la tnvățămîn- 
tul liceal seral se pot înscria 
persoanele care au absolvit 
școala generală de 8 (7) ani și 
sînt încadrate in muncă. Se pot 
înscrie absolvenți ai invățămîn- 
tului gimnazial care lucrează in 
producție ca practicanți. elevi ai 
școlilor profesionale, precum și 
persoane care nu sînt încadrate 
în muncă : cele în stare de in
capacitate de muncă (stabilită 
de consiliile populare, la pro
punerea comisiei de expertiză 
medicală și recuperare a capa
cității de muncă) ; țărani care 
lucrează in gospodăria indivi
duală, meșteșugari cu ateliere 
proprii și liber-profesibniști 
care desfășoară activități auto
rizate de lege ; femei care își 
îngrijesc copiii sau desfășoară 
o activitate casnică in gospodă
ria proprie,

înscrierea elevilor la invăță- 
mintul liceal serai treapta I se 
face în perioada 23—31 august, 
la profiluri corespunzătoare do
meniilor în care aceștia își des
fășoară activitatea. în cazul ia 
care în localitățile de domicilia 
sau în cele în care își desfășoa
ră activitatea nu este organizat 
învățămînt seral, înscrierea se 
poate face la alte profiluri din 
unitățile cele mai apropiate.

Admiterea în clasa a Xl-a 
(treapta a Il-a) de liceu cursuri 
serale se face pe bază de con
curs la "toate tipurile și profilu
rile de licee. Concursul de ad
mitere se organizează, ca și la 
cursurile de zi, pe profiluri și 
constă în probe scrise la două 
discipline de învățămînt, stabi
lite în funcție de profil, din ma
teria studiată în clasele a IX-a 
și a X-a de liceu. Candidații se 
pot înscrie la profiluri corespun
zătoare domeniilor în care-șl 
desfășoară activitatea. Ministe
rul Educației și învățămintului 
a dat publicității rețeaua și pro
filul liceelor, pentru ca doritorii 
să-și aleagă unitatea de învăță- 
mint care-i interesează, mai a- 
propiată de domiciliul sau locul 
de muncă. înscrierea candidați- 
lor la concursul de admitere în 
clasa a Xl-a (treapta a II-a) de 
liceu se tace în perioada 2—7 
iulie.

Alte amănunte în legătură cu 
aceste probleme se găsesc în 
broșura „înscrierea și admiterea 
in invățămitul liceal și profesio
nal 1981".

Florica DIMILESCU

Tragerea la sorți 
a premiilor la con

cursul „Fondul Păcii"
Adunarea publică in cadrul 

căreia va avea loc tragerea la 
sorți a premiilor oferite partici- 
panților la concursul pe bază de 

' buletine „Fondul Păcii"-1981 cu 
tema „Pacea și independența — 
drepturi vitale fundamentale ale 
tuturor popoarelor", organizat de 
Comitetul Național pențru 
Apărarea Păcii, va avea loc 
duminică 28 iunie, la Casa de 
cultură a sectorului II, str. 
M. Eminescu nr. 89, București. 
Adunarea va incepe la ora 9.

(sala Schitu Măgureanu) : Voluptatea 
onbarei — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei) ; Infidelitate conjugală — 19,30.
• Teatrul Mic : Maestrul șl Marga
reta — 18,30.
• Teatrul de operetă : My Fair Lady
— 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Necunoscuta 
și funcționarul — 20.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru) : 
Jocul vieții și al morții — 19.30.
■ Teatrul de stat Constanta (sala 
Majestic) : Jocul vieții și al mort*-'  •«*  
deșertul de cenușă — 19,30.
• Teatrul „Constantin Tănase" (gră
dina Boema) : Veselie Ia Tănase
- 20.
• Teatrul „Țăndărică" (la $c. gene
rală nr. 09, Bercent) : Tigrul purpu
riu câruia-i plăceau clătitele — 9.30.
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Excelenței Sale 
Domnului JULIO CESAR TURBAY AYALA

Președintele Republicii Columbia
! BOGOTA

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
Îmi este deosebit de plăcut să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII DEMOCRATICE SOMALIA, MOHAMED SIAD BARRE

Continuarea convorbirilor oficiale

TELEGRAMĂ
Tovarășul Iile Verdet, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat o telegra
mă tovarășului Grișa Filipov, cu pri
lejul alegerii în funcția de președinte 
al Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria, prin care 
transmite, în numele guvernului ro
mân și al său personal, sincere felici
tări și cele mai bune urări de sănă
tate, fericire și succese tot mai mari

în îndeplinirea înaltei misiuni cu care 
a fost învestit.

în telegramă se exprimă convin
gerea că guvernele României și Bul
gariei vor acționa și în viitor pentru 
aprofundarea relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală, ta spiritul 
hotărîrilor și înțelegerilor adoptate la 
cel mai înalt nivel, al stimei și res
pectului reciproc, spre binele celor 
două popoare, ta interesul cauzei so
cialismului, păcii și înțelegerii inter
naționale.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste 
România va face o vizită In Republica Populară

Democrată Coreeană
La invitația Guvernului Republicii 

Populare Democrate Coreene, tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia

[—COTIDIAN—
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scânteii"
■ «prinderea de construcții 

de nave ți piese turnate Oltenița 
înscrie în „jurnalul de bord" un nou 
succes: lansarea motonavei de 500 
tdw, destinată exportului.

■ La întreprinderea de materiale 
de construcții Oradea a început 
fabricarea de panouri mari exterioa
re asamblate, din beton celular au- 
toclavizat. Ele sint utilizate in con
strucția de blocuri de locuințe, can
toane forestiere, cămine etc. Prin 
folosirea noului tip de panouri se 
asigură creșterea productivității 
muncii și reducerea consumului de 
energie electrică.

■ La Stația de epurare a apelor 
din Bacău a fost dată în funcțiune 
o instalație pentru obținerea bio- 
gazului din nămol. Acesta va fi uti
lizat atit în procesul tehnologic, cit 
și pentru încălzirea laboratoarelor 
și a altor spații funcționale.

■ Semnalam în această rubrică 
absența unităților alimentare din 
zona noilor blocuri de pe strada 
Siderurgișților din Galați. Revenim 
cu o primă veste bună : la parterul 
unui bloc de pe această arteră a 
fost dat în folosință un mare com
plex comercial. Deci, se poate I

■ „Maistrul față în față cu exi
gențele cincinalului calității și efi
cienței". Sub acest generic au avut 
loc la Focșani, timp de o săptămi- 
nă, schimburi de experiență, dez
bateri și simpozioane menite să 
contribuie la creșterea competenței 
profesionale și responsabilității maiș

trilor din unitățile economice.
■ La întreprinderea pentru pro

ducerea nutrețurilor combinate din 
Crevedia, județul Dîmbovița, s-a 
coițs*  uit un modern . uscător de 
cere» ie, care folosește drept com
bustibil resturile rezultate de la ba- 
tozarea porumbului. Față de uscă- 
toarele care consumă motorină, 
cheltuielile energetice sînt aici de 
5 ori mai mici.

■ Cireșii de pe marginea șoselei 
naționale dintre localitățile Teiuș și 
Aiud, din județul Alba, au un as
pect Jalnic. Drumeții, motocicliștii, 
automobiliștil rup crengile pomilor, 
prădîndu-i cu lăcomie. Oameni 
buni, gustați fructe, dar nu dis
trugeți pomii I

■ La secția mașini de calcul, 
una din cele trei platforme ale în
treprinderii „Electromureț" din Tîrgu 
Mureș, a fost Inaugurată o nouă ți 
modernă cantină la care servesc 
masa sute de oameni ai muncii. 
Pentru îmbunătățirea șl diversifica
rea meniurilor, întreprinderea dis
pune de o gospodărie anexă cu 
peste 200 de porci, o grădină de 
legume, sere și solarii.

■ Gospodarii orașului Tulcea au 
plantat în acest an zeci de mii de 
pomi, au extins spațiile verzi. Un 
singur lucru ou uitat pînă acum : 
să îngrijească și locul cel mai cău
tat de localnici și turiști : faleza 
Dunării. Urmele apelor revărsate în 
primăvară pe faleză se mai văd și 
acum. Să sperăm că vor fi șterse 
înainte de a veni... iarna.

• STATISTICI Șl PRE
VIZIUNI DEMOGRAFI
CE. Anul trecut, populația lu
mii a crescut cu 80 milioane și 
se prevede o majorare a nu
mărului locuitorilor Terrei de 90 
milioane in fiecare an pină la 
sfîrșltul acestui secol. Aceste 
date sînt cuprinse în raportul 
întocmit de Fondul Națiunilor 
Unite pentru Activitățile Popu
lației (U.N.F.P.A.), care evi
dențiază că ta următorii 130 de 
ani numărul locuitorilor de pe 
glob ar putea să ajungă la 10,5 
miliarde oameni. Dintre aceștia, 
cam 90 la sută vor trăi în ac
tualele țări ta curs de dezvol
tare. Directorul executiv al 
U.N.F.P.A., Rafael Salas, a de
clarat că „este posibilă o sta

t V
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9,00 Teleșcoalâ
10,40 Muzică populară instrumentală

In jurul orei 11,00 — Transmi
siune directă — Solemnitatea sem
nării documentelor oficiale dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Democratică Somalia

11,15 CIntece și jocuri populare
In jurul orei 11,45 — Transmi

liste România, va face, ta ultima de
cadă a lunii iunie, o vizită ta Repu
blica Populară Democrată Coreeană.

■ Constructorii de pe șantierele 
de locuințe din județul Mehedinți 
au predat la cheie încă 640 de 
noi apartamente. Pînă în prezent, 
numai în cartierul Crihala din mu
nicipiul Drobeta-Turnu Severin ei au 
construit peste 10 000 apartamente, 
aici locuind la ora actuală peste 
o treime din populația municipiului.

■ La „Olimpiada tinărului sudor" 
din cadrul întreprinderii de utilaj 
chimic Ploiești, pe locul I s-a clasat 
Mariana Mira. Foarte frumos I Cu 
atît mai mult, cu cît și locul al 
lll-lea a fost ocupat tot de o sudo- 
riță.

H De cîțiva ani, In curtea uni
tății nr. 4 a întreprinderii „Arta 
mobilei" din bd. Ion Șulea nr. 89 
din București zac tot felul de ca
mioane dezmembrate, anvelope și 
zeci de tone de fier vechi. Toate 
sînt așteptate de oțelăril ca piinea 
caldă. Dar se vede treaba că la 
„Mobilă” este și... imobilism.

■ La I.P.M. Sport Reghin - uni
tate specializată în fabricarea în
călțămintei tip sport — a începui 
să producă o nouă secție dotată cu 
utilaje de mare randament. Ama
tori de sport să avem, că încălțări 
vor exista berechet I

■ La întreprinderea de utilaje 
și accesorii din Agnita s-au asimi
lat în fabricație cinci tipodimensiuni 
de mese pentru mașini de cusut. 
Primele 1 000 de bucăți au și fost 
livrate întreprinderii „Metalotehni- 
ca" din Tirgu Mureș.

■ Pionierii din comuna Șișești, 
județul Maramureș, au plantat 
peste 10 000 de puieți de castani 
cu fructe comestibile. Tot ei - in
tru lauda lor - s-au angajat să-i 
îngrijească pînă vor da roade. Pe 
măsura hărniciei.

■ Pînă la 24 iunie este deschis 
la Buzău Tirgul anual „Drăgaica" 
- prilej de prezentare și desfacere 
a unui mare număr de produse. 
Participă unități comerciale buzoie- 
ne și din alte județe.

• în imediata apropiere a sta
țiunii balneoclimaterice Ocna Șu- 
gatag se află pădurea Crăiasa. 
Pădure frumoasă, așa cum o arată 
și numele. Cu cîțiva ani în urmă, 
edilii locali au hotărît ca în apro
pierea acesteia să amplaseze, pro
vizoriu, groapa cu gunoi a locali
tății. „Provizoratul" se menține și 
acum. Și pe măsură ce gunoaiele 
ciștigă teren, frumusețea pădurii 
pălește tot mai mult. Pînă cînd?

■ învățătoarea Ana Munteanu 
din comuna Dămienești, județul 
Bacău, a avut ideea înființării unui 
mic muzeu in școală. împreună cu 
elevii, ea a adunat de la săteni 
tot felul de obiecte vechi, care sînt 
tot atîtea mărturii despre istoria, 
îndeletnicirile și obiceiurile consă
tenilor.

n La Oradea a fost tipărit un 
nou ghid al străzilor și a fost re
editată lista abonaților telefonici 
din județul Bihor. Ambele apariții au 
fost impuse de marile transformări 
petrecute în ultimii ani, care n-au 
mai încăput în... vechile tipare.

siune directă — Ceremonia plecă
rii secretarului general al Parti
dului Socialist Revoluționar Soma
lez, președintele Republicii Demo
cratice Somalia, general-maior 
Mohamed Siad Barre, care, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie in țara noastră 

12,05 Roman foileton : Karl Marx — anii 
tinereții. Reluarea episodului 5 

16,05 Teleșcoală
16,35 imagini din Marea Britanle 
16,55 viața culturală

(Urmare din pag. I)
avantajului reciproc, nerecurgerii Ia 
forță și la amenințarea cu forța — 
singurele in măsură să chezășuiască 
dezvoltarea normală a vieții interna
ționale. A fost relevată, de aseme
nea, necesitatea soluționării prin 
mijloace pașnice, prin tratative și 
bună înțelegere, a tuturor diferen
delor dintre state, renunțindu-se de
finitiv la acțiuni militare și acte de 
forță, care aduc mari daune și su
ferințe popoarelor.

Analizînd situația din Africa, to
varășul Nicolae Ceaușescu șl gene- 
ral-maior Mohamed Siad Barre au 
exprimat — și de această dată — 
solidaritatea României și Somaliei cu 
lupta popoarelor africane împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a oricăror forme 
de dominație și asuprire, pentru a- 
părarea și consolidarea independen
ței naționale, pentru progres econo- 
mico-social de sine stătător. S-a re
afirmat sprijinul activ al țărilor noas
tre cu lupta poporului namibian pen
tru dobîndirea independentei depli
ne, pentru asigurarea dreptului său 
de a-și alege liber calea dezvoltării 
viitoare, conform aspirațiilor și inte
reselor lui legitime. A fost mani
festată, totodată, hotărîrea României 
și Somaliei de a milita susținut pen
tru lichidarea politicii de discrimi
nare rasială și apartheid în Africa 
de Sud.

Ambele părți au fost de acord că 
problemele continentului trebuie re
zolvate pe cale politică de către 
africanii înșiși, fără amestec din a- 
fară, evidențiind însemnătatea întă
ririi unității și solidarității statelor 
africane, a tuturor forțelor patriotice

VIZITA LA INSTITUTUL DE CERCETĂRI, PROIECTĂRI Șl INGINERIE 
TEHNOLOGICĂ PENTRU MECANIZAREA AGRICULTURII

. (Urinare din pag. I)
caracterizează prin multifunctionăli- 
tate, sînt concepute și realizate in 
exclusivitate de industria noastră 
constructoare de mașini în cadrul 
unor programe speciale elaborate 
din inițiativa secretarului general al 
partidului, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Președintele Mohamed Siad Barre 
a cercetat cu atenție exponatele, 
avînd cuvinte de apreciere față de 
nivelul tehnic și parametrii de func

IN MIJLOCUL
Secretarul general al Partidului 

Socialist Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democratice So
malia, general-maior Mohamed Siad 
Barre, împreună cu celelalte persoa
ne oficiale somaleze, a efectuat, 
miercuri după-amiază, o vizită ta ju
dețul Prahova.

Președintele somalez a fost însoțit 
de tovarășii Angelo Miculescu, vice- 
prim-mtaistru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, general-locotenent Constantin 
Popa, locțiitor al șefului Marelui 
Stat Major, de alte persoane oficiale.

Primul obiectiv vizitat a fost cu
noscuta întreprindere ..1 Mai“ din 
Ploiești, unitate producătoare de u- 
tilaj petrolier și instalații pentru in
dustriile minieră, metalurgică și chi
mică.

La intrarea în uzină, președintele 
somalez a fost salutat de tovarășii 
Ion Circei, prim-secretar al Comite
tului județean Prahova al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, Gheorghe Nestorescu, secre
tar de stat la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, de membri 
ai conducerii întreprinderii și cen
tralei industriale de profil, de nu
meroși oameni ai muncii, care au fă
cut înaltului oaspete o caldă primire.

în fața unor machete, planșe și 
grafice, directorul întreprinderii, ing. 
Stelian Teodorescu, prezentînd șefu
lui statului somalez date semnifica
tive privind istoricul și profilul ac
tual al unității, a subliniat sprijinul 
prețios primit din partea partidului 
și statului nostru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru extinderea 
și modernizarea uzinei. A fost evi
dențiată gama largă de utilaje pro
duse aici, îndeosebi petroliere, care, 
concomitent cu acoperirea necesaru
lui intern, 6înt exportate în canti
tăți tot mai mari ta peste 30 de țări.

Sînt vizitate apoi cîteva din secțiile 
de bază ale marii întreprinderi, pri
lej pentru oaspeți de a cunoaște mo
dul de organizare a procesului de 
producție, dotarea unității, diversi
tatea și complexitatea produselor re
alizate. Pe parcursul vizitei, șeful 
statului somalez a solicitat explicații 
în legătură cu performantele unor 
utilaje, cu tehnologiile aplicate aici.

Oaspeții stat invitați apoi Ia stan-

18,05 Destinul unor mituri
18,35 Desene animate
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19,40 Ora tineretului
20.30 Evoluția vieții pe Pămînt — seria! 

științific
21.30 Cîntarea României
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,25 Concertul Orchestrei simfonice a 

Radiotelevlziunli
2t,55 Vechi melodii populare
22,15 Telejurnal 

în lupta comună pentru consolidarea 
independenței naționale, împotriva 
politicii de divizare și amestec, pre
cum și importanța deosebită a con
centrării eforturilor, pe plan național 
și regional, în vederea propășirii lor 
economice și sociale.

In legătură cu situația din Europa 
— unde continuă acumularea celor 
mai moderne arme de distrugere în 
masă, inclusiv rachete nucleare, ceea 
ce constituie un mare pericol pentru 
pacea continentului și a întregii 
lumi — s-a considerat că trebuie 
făcut totul pentru încheierea cu suc
ces a reuniunii de la Madrid, astfel 
incit să se adopte un document de 
substanță, care să dea un nou și pu
ternic impuls Înfăptuirii unitare a 
principiilor și prevederilor Actului 
final de la Helsinki, să se convină 
convocarea unei conferințe consacra
te întăririi încrederii și dezarmării, 
să se asigure continuitatea procesului 
de edificare a securității prin fixa
rea datei și locului viitoarei reuniuni, 
să se realizeze noi pași în direc
ția extinderii colaborării economice, 
științifice și culturale dintre țările 
europene. A fost reliefată, totodată, 
necesitatea opririi amplasării și dez
voltării de noi rachete în Europa șl 
trecerii la tratative concrete ta acest 
scop.

Subliniind că trebuie militat cu 
fermitate pentru apărarea dreptului 
suprem al fiecărei națiuni, al tuturor 
oamenilor la viată, libertate și pace, 
cei doi conducători de partid și de 
stat au arătat că este necesar să se 
treacă neîntîrziat la adoptarea unor 
măsuri practice, eficiente' de înce
tare a cursei înarmărilor — care 
apasă tot mai greu pe umerii po
poarelor, sporind pericolul unor con

ționare ai mașinilor și utilajelor pre
zentate. El a felicitat pe proiectanți 
și constructori, urlndu-le noi succese 
în activitatea de viitor. .

Ca de fiecare dată cînd se află în 
mijlocul oamenilor muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a interesat de 
stadiul de realizare a unor noi ma
șini prevăzute a :fi fabricate în ca
drul programelor speciale de extin
dere a mecanizării in agricultura 
noastră, cerînd Să se urgenteze asi
milarea unor mașini de care agri
cultura noastră socialistă are mare 
nevoie încă din anul acesta. S-a in

LOCUITORILOR JUDEȚULUI PRAHOVA
dul de montaj și probe generale, 
unde gazdele au organizat o expozi
ție cu cele mai reprezentative pro
duse fabricate aici. Se asistă la o 
demonstrație de ridicare a turlei unei 
instalații de foraj „F-200-2DH1* pentru 
adincimea de 4 000 de metri, opera
ție ce se realizează cu forța pro
priilor motoare in circa 3 minute.

La încheierea vizitei, generalul-ma- 
ior Mohamed Siad Barce a consem
nat în cartea de onoare a întreprin
derii aprecierile sale deosebite la 
adresa realizărilor obținute de mun
citorii și tehnicienii-acestei importan
te uzine a industriei noastre construc
toare de mașini. Totodată, pi a mul
țumit pentru primirea făcută și a 
transmis felicitări oamenilor muncii 
din întreprindere pentru împlinirile 
înregistrate, le-a urat noi succese in 
activitatea de viitor.

în continuare, șeful statului somalez 
a vizitat Asociația economică inter-

Primirea șefilor misiunilor diplomatice
Președintele Republicii Democra

tice Somalia, genjeral-maior Mohamed 
Siad Barre, a primit în cursul dimi
neții de miercuri, la Palatul Victo
riei, pe șefii misiunilor diplomatice și 
reprezentanții unor organizații inter
naționale acreditați in țara noastră, 
cu care s-a întreținut într-o atmosfe
ră cordială.

Depunerea unei
Miercuri dimineața, secretarul ge

neral al Partidului Socialist Revolu
ționar Somalez, președintele Repu
blicii Democratice Somalia, ge
neral-maior Mohamed Siad Barre, a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism.

La solemnitate au luat parte Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Nicolae Ga- 
nea, prim-vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București, ge
neral-locotenent Constantin Popa,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1», 

20 și 21 iunie. In țară : Vremea se men
ține in general instabilă, cu cerul tem
porar noros. Vor cădea ploi, mai ales 
sub formă de aversă, însoțite de 
descărcări electrice și, izolat, de grin
dină, îndeosebi în zonele de deal și de 
munte, pe alocuri, cantitățile de apă 
vor depăși 25 de litri pe metrul pătrat. 

fruntări militare nimicitoare — de 
dezarmare, în primul rind de dezar
mare nucleară, de reducere a cheltu
ielilor militare, alocîndu-se fondurile 
astfel economisite în scopul propăși
rii economico-sociale a națiunilor, al 
ajutorării țărilor in curs de dez
voltare.

în același timp, s-a apreciat că 
este imperios necesar să se acționeze 
cu toată hotărîrea pentru lichidarea 
împărțirii lumii în țări sărace și țări 
bogate, pentru înlăturarea fenomenu
lui grav al subdezvoltării, pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, bazată pe deplină e- 
galitate și echitate, care să favorize
ze progresul mai rapid al tuturor sta
telor, și ta special al țărilor rămase 
în urmă, să înlesnească accesul larg 
al popoarelor la cuceririle civiliza
ției moderne, să asigure dezvoltarea 
și stabilitatea economiei mondiale.

A fost exprimată convingerea că 
problemele complexe ale vieții inter
naționale pot fi soluționate numai 
prin participarea activă și în deplină 
egalitate a tuturor statelor, îndeosebi 
a țărilor în curs de dezvoltare, a ță
rilor nealiniate, a țărilor mici șl 
mijlocii.

Apreciind buna conlucrare a Româ
niei și Somaliei pe arena internațio
nală, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
general-maior Mohamed Siad Barre 
au reafirmat voința celor două țări 
de a-și aduce. In continuare, contri
buția la triumful cauzei destinderii, 
securității, colaborării și înțelegerii 
în Europa, Africa și în întreaga 
lume, Ia înfăptuirea nobilelor idealuri 
ale independenței, libertății, păcii și 
progresului popoarelor.

dicat, de asemenea, modernizarea 
unor mașini aflate în fabricație, pen
tru a le asigura un randament su
perior și un grad mai mare de func
ționalitate.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele Mohamed 
Siad Barre au fost salutați cu ace
eași căldură de membrii conducerii 
institutului, de oamenii muncii ve- 
niți în intîmpinare, care au dat ex
presie satisfacției pentru dialogul la 
cel mai înalt nivel româno-somalez, 
care se desfășoară la București.

cooperatistă pentru creșterea și în- 
grășarea tineretului bovin din Băr- 
cănești, unde a fost salutat de Emil 
Petrache, adjunct al ministrului agri
culturii și industriei alimentare, de 
membrii conducerii unității. Aici, 
oaspeții somalezi au luat cunoștință 
de unele aspecte ale dezvoltării 
zootehniei în țara noastră. în fermele 
de animale ale unității, președintele 
Mohamed Siad Barre și oficialitățile 
somaleze care îl însoțesc s-au intere
sat de rasele de bovine din țara 
noastră, de modul de furajare șl în- 
grășare a animalelor.

în încheierea vizitei în unități eco
nomice din județul Prahova, pre
ședintele Mohamed Siad Barre și-a 
exprimat admirația față de succesele 
constatate în dezvoltarea unor ramuri 
economice importante ale țării noas
tre și a adresat vii mulțumiri pentru 
primirea călduroasă de care s-a 
bucurat.

La primire a fost de fată Constan
al ministrului 
Au participat 
somaleze care 

Mohamed Siad

tin Oancea, adjunct 
afacerilor externe, 
persoanele oficiale 
îl însoțesc pe
Barre în vizita oficială de prie
tenie ce o efectuează ta țara
noastră.

coroane de flori
locțiitor al șefului Marelui Stat Ma
jor, generali și ofițeri ai forțelor 
noastre armate, alte persoane ofi
ciale.

Au participat oficialitățile somaleze 
care îl însoțesc pe înaltul oaspete în 
vizita sa în țara noastră.

O gardă militară, aliniată pe pla
toul din fața monumentului, a pre
zentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Democratice Somalia.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de reculegere. 
A fost vizitată apoi rotonda monu
mentului.

Vtntul va sufla moderat, cu intensifi
cări de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 7 șl 17 
grade, cele maxime intre 17 și 27, izolat 
mal ridicate. In București : Vreme in 
general instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi, însoțite de des
cărcări electrice. Condiții de producere 
a grindine!. Vint moderat cu intensifi
cări de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 11 și 14 
grade, cele maxime Intre 24 și 27 de 
grade. < Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

Plenara Consiliului Național 
al Societății de Cruce Roșie

Miercuri a avut loc în Capitală 
plenara Consiliului Național al So
cietății de Cruce Roșie. Au partici
pat membri ai Consiliului Național, 
precum și reprezentanți ai unor in
stituții și organizații centrale, acti
viști ai Crucii Roșii, în calitate de 
invitați.

Raportul și dezbaterile au scos ta 
evidență faptul că, transpunind ta 
viață sarcinile reieșite din documen
tele de partid și de stat, din indica
țiile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind ridicarea calității întregii 
activități de ocrotire a sănătății, 
Consiliul Național, comitetele și co
misiile de Cruce Roșie, printr-o co
laborare strînsă cu Ministerul Sănă
tății și unitățile sale teritoriale, cu 
organizațiile de femei și tineret, au 
obținut rezultate bune în acest do
meniu. Plenara a stabilit, totodată, 
măsuri care să conducă la perfec
ționarea organizării și desfășurării 
cursurilor, la îmbunătățirea calității 
pregătirii surorilor voluntare de 
Cruce Roșie.

Cu acest prilej au fost acordate 
premii și distincții comitetelor jude
țene de Cruce Roșie clasate pe pri
mele locuri în întrecerea desfășurată 
în anul 1980.

în încheierea lucrărilor a fost 
adoptat textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în care se spune :

Participanții la plenară îșl expri

Cronica zilei
La București s-a semnat Planul de 

colaborare științifică dintre Academia 
Republicii Socialiste România și Aca
demia ungară de științe pe perioada 
1981—1985.

Integrîndu-se ta ansamblul rela
țiilor de prietenie dintre cele două 
țări, Planul de colaborare științifică 
cuprinde direcții și teme din domenii 
importante ale științelor naturii și 
tehnicii, precum și din domeniul știin
țelor sociale.

Planul a fost semnat de către prof. 
George Ciucu, membru corespondent, 
secretar al Academiei Republicii So
cialiste România, și acad. Bela K6- 
peczi, secretar general adjunct al 
Academiei ungare de științe.

La semnare au fost prezenți mem
bri ai Prezidiului Academiei, alți oa
meni de știință. Au fost de față am
basadorul R.P. Ungare la București,

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

fotbal: Craiovenii, virtuali campioni
Faptul principal din această pe

nultimă etapă este acela că Universi
tatea Craiova poate fi proclamată 
campioană înainte incă de încheie
rea competiției naționale. Cea mai 
valoroasă formație a fotbalului nos
tru în această perioadă de timp — 
cu o contribuție substanțială în al
cătuirea lotului și formației repre
zentative — întrunește 45 puncte, 
după victoria de ieri, în fața A.S.A., 
cu 3—0 (2—0), și păstrează astfel un 
avans de trei puncte înaintea ulti
mului meci de campionat, chiar cu 
principala sa rivală, Dinamo Bucu
rești. 40 000 de spectatori i-au aplau
dat pe fotbaliștii virtuali campioni 
și pe antrenorul Ion Oblemenco ; 
să-i felicităm și noi, alături de a- 
matorii de fotbal din țară.

Dinamo, parcă indiferentă la evo
luția scorului și victoria netă de lâ 
Craiova, s-a distins ieri prin cîștlga- 
rea meciului de la Bacău, cu 3—1 
(0—0), ceea ce ne face să presupu
nem că partida de Încheiere a cam
pionatului nostru, Dinamo — Uni
versitatea Craiova, programată du
minică, ne va dezvălui un fotbal de 
calitate, pe măsura pozițiilor acestor 
echipe în clasamentul general. Foar
te bine a concurat și F.C. Argeș, 
ieri, 3—3 (1—2) cu Jiul la Petroșani, 
antrenoriil Florin Halagian dovedin- 
du-se încă o dată unul dintre cei 
mai iscusiți tacticieni ai jocurilor 
„în deplasare".

Un salt extraordinar a făcut Spor
tul studențesc în acest retur de cam
pionat, cînd, de pe poziții susceptibile 
de retrogradare, a urcat decis pînă 
la locul al cincilea ! Ieri, un scor-re- 
cord, Sportul studențesc — F.C. Baia 
Mare 8—1 (4—1) !

în celelalte partide : Politehnica 
Timișoara — Chimia 1—1 și Steaua 
— F.C. Olt 1—1, scoruri cu merite 
pentru oaspeți ; Politehnica Iași —:

Campioni ai „Daciadei" la atletism
Pe stadionul Republicii din Ca

pitală au început ieri finalele 
„Daciadei" la atletism, concurs 
de deosebită importanță, acum, in 
preajma Universiadei, in cadrul că
ruia se acordă și titlurile de cam
pioni naționali. In întrecerile zilei 
inaugurale au fost consemnate două 
victorii constănțene : Horia Toboc a 
ciștigat proba de 400 m plat, in 

mă hotărîrea nestrămutată de a 
urma neabătut exemplul de genero
zitate, dragoste și dăruire fată de 
om oferit de dumneavoastră perma
nent poporului român și folosesc 
acest prilej pentru a vă adresa, încă 
o dată, cele mai profunde sentimen
te de recunoștință, admirație și 
aleasă prețuire pentru modul in care 
acționați neobosit în vederea promo
vării în viața socială a țării a înal
telor valori ale umanismului socia
list, a grijii față de om.

Totodată, împreună cu întregul 
activ al organizației noastre, parti
cipanții la plenară îșl exprimă pro
funda recunoștință și sentimentele 
de aleasă prețuire față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, personalitate știin
țifică de frunte a lumii contempo
rane, pentru neobosita activitate 
pusă In slujba ridicării continue a 
nivelului de civilizație și progres, a 
bunăstării întregului popor, pentru 
sprijinul permanent acordat Crucii 
Roșii în înfăptuirea obiectivelor sale 
umanitare de mare complexitate.

Participanții la plenară, și îm
preună cu ei membrii de Cruce 
Roșie din întreaga țară, vă asigură 
încă o dată, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, că vor 
munci cu multă însuflețire pentru 
transpunerea ta viață a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român și a 
prețioaselor dumneavoastră indicații 
desprinse din mobilizatorul mesaj 
pe care l-ați adresat Congresului 
Crucii Roșii.

Săndor Rajnay, membri al amba
sadei.

★
La invitația Comitetului • Național 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara, ta perioada 10—17 iunie, o dele
gație a Consiliului păcii din Cipru 
formată din Yannakis Potamitis, 
membru al secretariatului Consiliului 
păcii, director pentru administrarea 
apelor din Limassol și Michalakis 
Michaelidis, secretar al organizației 
Tineretului Democrat Unit din Cipru 
„Edon“, membru al Consiliului păcii.

în timpul vizitei delegația a avut 
întrevederi la C.C. al U.T.C., Ia Con
siliul Național al Apelor, la Consiliul 
județean F.D.U.S. — Dîmbovița, pre
cum și la Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii ; a vizitat obiective 
economice și social-culturale din Ca
pitală și din județul Dîmbovița.

(Agerpres)

F.C.M. Galați 5—0 și F.C.M. Bra
șov — Progresul Vulcan 0—0, rezul
tate prin care ieșenii șt cei de la 
Progresul au amînat deznodămîntul 
„meciului" lor indirect pentru ultima 
etapă, de duminica viitoare.

Cîteva cuvinte despre meciul tele
vizat direct, de la Cluj-Napoca : si
gur, clujenii au cîștigat, pe merit și 
fără dubii, în fața Corvinului, 3—L 
(1—0). De la gazde am remarcat din 
nou aptitudinile deosebite ale lui 
Septimiu Cîmpean, printre aceste ca
lități și talentul de a executa lovi
turi libere la modul cel mai efi
cient, din filiera Dobrin — Dumitru 
— Iordănescu. Fiindcă în repetate 
rînduri le-am subliniat meritele, să 
spunem insă că nu ne-a plăcut de 
astă dată replica hunedorenilor, cam 
fără vlagă șl ambiție, tocmai la o 
echipă foarte tinără și combativă, nu 
numai în meciurile pe terenul pro
priu. Avînd de-a face cu una dintre 
cele mai înzestrate formații'din fot
balul nostru, pentru alcătuirea că
reia s-au depus eforturi serioase la 
Hunedoara, mulți ani la rind, pînă 
cînd tinerii jucători localnici au de
venit preponderenți în lotul Corvi
nului, sugerăm conducerii clubului 
să le sporească treptat obligațiile 
competiționale, să ceară fotbaliștilor 
constanță în calitatea jocului și atin
gerea unui loc fruntaș ta campiona
tul viitor. Tot așa cum au procedat 
mai demult craiovenil, astăzi cam
pioni.

în clasament, Înaintea ultimei eta
pe : 1. Universitatea Craiova —
45 p, 2. Dinamo — 42 p, 3. F.C. Ar
geș — 40 p... 14. Politehnica Iași — 
30 p (44—45), 15. A.S.A. — 30 p
(47—56), 16. Progresul Vulcan — 30 p 
(38—50), 17. F.C. Baia Mare — 25 p, 
18. F.C.M. Galați — 18 p.

Vaierlu MIRONESCU

47”58/100, iar Nicultaa Chiricuță a 
ieșit victorioasă la 100 m plat, cu 
timpul de 11 ”66/100. Proba de 400 m 
garduri femei a revenit atletei craio- 
vence Niculina Lazarciuc — 57”36/100, 
iar la 100 m plat bărbați pe locul 
intii s-a situat atletul Johann 
Schromm (Rapid București) — 
10”43/100.

Competiția continuă astăzi șimîine.

bilizare a populației mondiale 
prin anul 2110“. „Cea mai sur
prinzătoare afirmație — rela
tează agenția U.P.I. — este a- 
ceea că. intr-un moment in care 
există atita foamete în lume, se 
spune că Pămîntul poate hrăni 
o populație mult mai mare". 
„Capacitatea Terrei de a hrăni 
10,5 miliarde locuitori nu poa
te fi pusă Ia îndoială — preci
zează raportuL într-adevăr, u- 
nele estimări sugerează ideea că 
pot fi hrăniți un număr de pa
tru ori mai mare de oameni, a- 
vind în vedere terenurile ara
bile existente și tehnologia ac
tuală".

• INSTALAȚIE RO
BOT DE ALARMA. In 
Franța a fost realizată o insta

lație robot care transmite prin 
rețeaua telefonică publică sem
nale de alarmă ta vederea u- 
nor intervenții prompte ale or
ganelor ta drept. Instalația se 
compune din aparate individua
le și dintr-o stație centrală de 
colectare a informațiilor. Robo
tul este destinat Înregistrării și 
prelucrării rapide a semnalelor 
de alarmare în caz de furt, in
cendiu. inundații, depășiri de 
praguri critice (temperaturi, pre
siuni etc.).

• ȚESĂTURĂ CARE 
DEGAJĂ CĂLDURĂ, ce» 
cetătorii din R.S.S. Ucraineană 
au reușit să realizeze o țesătu
ră din fire cu adaos de grafit 
și carbon, care degajă căldură

sub acțiunea curentului electric. 
Țesătura este utilizată in pri
mul rind pe șantiere pentru a- 
coperirea pe timp de iarnă a 
betonului proaspăt turnat, pen
tru construcția unor încăperi 
provizorii, pentru protecția unor 
mașini și aparate etc. Țesătura 
respectivă va fi utilizată, de a- 
semenea, în agricultură și ta 
silvicultură. Pentru diverse uti
lizări practice, cercetătorii au 
realizat prelate duble, în inte
riorul cărora s-a introdus o in
serție din țesătură cu grafit și 
carbon.

• UN NOU PRO
CEDEU ÎN DOMENIUL 
TEHNICII CINEMATO
GRAFICE. ° societate 
niponă a realizat un proce
deu de înregistrare a imagi
nilor despre care se afirmă că 
ar fi de natură să revoluțione
ze tehnica și arta cinematogra
fică. Este vorba de o instala
ție video care Înregistrează pe 
casete magnetice imaginea și 
sunetul in condiții egale, dacă 
nu chiar superioare înregistră

rilor pe pelicula standard de 35 
mm. Față de imaginile obișnui
te video, care sînt formate, după 
cum se știe, din 625 de linii, noul 
sistem cuprinde 1125 linii, ceea 
ce-i permite reproducerea celor 
mai fine detalii. Avantajele sint 
evidente : regizorii și actorii pot 
urmări pe loc secvențele reali
zate și selecționa pe cele co
respunzătoare, economisindu-se 
mii de kilometri de peliculă, de 
unde și o scădere considerabi
lă a cheltuielilor. La rindul său, 
montajul este mult simplificat : 
secvențele selecționate sînt in
troduse imediat ta memoria u- 
nui computer, unde pot fi 
regăsite într-o fracțiune de se
cundă și înlănțuite în ordinea 
dorită. Proiecția înregistrărilor 
pe casete se poate face pe toa
te tipurile de ecrane, inclusiv 
pe ecrane late.

• VULCANUL ETNA 
DIN NOU IN ERUPȚIE. 
O violentă explozie vulcanică 
urmată de o intensă emanație 
de fum s-a produs ieri, la mare 
altitudine, pe versantul vestic al 
muntelui Etna, cel mai înalt 
vulcan al Europei. Deși șocul a 
fost resimțit pe întreg masivul, 
vulcanologii de la observatoare
le amplasate pe pantele Etnei 
au apreciat ■ că fenomenul nu 
prevestește, totuși, o erupție de 
mari proporții. La începutul lu
nii în curs au mai avut loc cî
teva explozii vulcanice, care 
s-au produs în craterul central 
și au fost urmate de degajarea 
unor cantități de cenușă. Cea 
mai recentă erupție de propor
ții însemnate a vulcanului s-a 
produs ta luna martie, cînd dta- 

tr-o crăpătură apărută pe ver
santul nord-estic s-au scurs, 
timp de citeva zile, cantități 
considerabile de lavă care au 
provocat mari daune viilor șl 
livezilor din zona afectată.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ IN INSU
LA BALL în insula Bali (In
donezia) au fost descoperite 16 
sarcofage conținind schelete din 
epoca preistorică. Conform pă
rerii profesorului Mahawirana- 
tah, care conducea lucrările, 
descoperirea este deosebit de im
portantă, ea dovedind că fiin
țe umane locuiau in această 
zonă în urmă cu două milioa
ne de ani. Sarcofagele si sche
letele vor fi trimise la Djakarta 
pentru a fl studiate.



Articole din presa străină, manifestări peste hotare consacrate României relevă:1

„Președintele Nicolae Ceaușescu promovează 
cu consecvență politica de destindere, 
pace, dezarmare și progres în lume"

In presa de peste hotare au apărut noi articole privind marile reali
zări ale României in toate domeniile de activitate, politicii ei externe 
de pace și colaborare, promovată cu consecvență de partidul și sta
tul nostru, relevindu-se rolul esențial al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in elaborarea și infăptuirea acestei politici. Sint teme reliefate și in 

consacrate țării noastre ce au avutcadrul numeroaselor manifestări 
loc pe diferite meridiane.

Ziarul grec „TO VIMA" a publicat 
un amplu articol, intitulat „ROMA
NIA AZI“, în care se relevă, printre 
altele : „Fără îndoială, repetatele în- 
tllniri care au avut loc între președin
ții Nicolae Ceaușescu și Constantin 
Karamanlis, vizitele in România ale 
fostului președinte al Republicii Ele
ne, Constantin Tsatsos, ale altor per
sonalități politice, precum și recenta 
vizită a lui Andreas Papandreu au 
contribuit la crearea unei atmosfere de 
colaborare pozitivă și creatoare intre 
cele două țări, care deschide cele mai 
optimiste perspective. Intr-adevăr, 
există atitea posibilități, incit colabo
rarea de lungă durată stabilită va fi 
in mod deosebit folositoare nu numai 
celor două țări, ci și, pe un plan mai 
larg, colaborării balcanice, atit de ne
cesară pentru pacea in această regiu
ne a lumii, cit și, in general, pentru 
întărirea destinderii internaționale".

In continuare, se face o trecere in 
revistă a potențialului economic al 
României, a succeselor dobîndite în 
planul cincinal 1976—1980, precum și 
a prevederilor planului cincinal 1981— 
1985, menționîndu-se că „o caracte
ristică a economiei românești este 
aceea că in România nu există șomaj 
sau inflație".

Referindu-se la politica externă a 
țării noastre, autorul evidențiază : 
„Este de netăgăduit că președintele 
Nicolae Ceaușescu a reușit să urmeze 
o politică externă independentă, să 
devină promotorul activ al unei noi 
ordini economice internaționale, pro- 
nunțindu-se împotriva sărăciei și a 
slabei dezvoltări a lumii a treia. Prin 
cuvintările sale, prin contactele sale 
internaționale șeful statului român 
luptă pentru destindere și pentru 
consolidarea păcii in lume. Demn de 
lăudat și demn de imitat este faptul 
că România a redus cheltuielile sale 
militare in ultimii doi ani".

Cotidianul „CEYLON DAILY 
NEWS" publică, sub titlul „O CARTE 
DESPRE ROMANIA", un articol de
dicat volumului „CEAUȘESCU ȘI 
ROMANIA — PREZENT ȘI PER
SPECTIVE", apărut recent In Sri 
Lanka. Ziarul subliniază faptul 
că în volum sint prezentate as
pecte din prodigioasa activitate 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
strîns legată de marile realizări obți
nute de poporul român în construirea 
unei economii moderne, rolul hotărî- 
tor al conducătorului partidului și 
statului nostru în elaborarea și trans
punerea în viață a politicii interne 
și externe românești.

„COMERȚUL EXTERIOR», publi
cație a Ministerului brazilian al Afa
cerilor Externe, analizează pe un 
amplu spațiu stadiul conlucrării eco
nomice dintre România și Brazilia, 
ca și perspectivele existente pentru 
dezvoltarea comerțului bilateral. 
După ce menționează că cele două 
țări sint legate prin originea lor la
tină comună, se face o prezentare a 
posibilităților sporirii schimburilor de 
mărfuri. România, notează publicația 
braziliană, se pronunță pentru un co
merț neîngrădit, reciproc avantajos.

La Palatul Națiunilor Unite din 
Geneva a avut loc, într-un cadru 
solemn, predarea unui fond de cărți 
românești pentru Biblioteca O.N.U. 
din Geneva.

Donația este constituită din volume 
ale operelor președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din lucrarea „Strămoșii 
românilor" și alte lucrări ce prezintă 
istoria poporului român, dezvoltarea 
economică și sopială a României in 
anii socialismului, participarea țării 
noastre la activitatea internațională 
în cadrul Națiunilor Unite.

A luat cuvîntul ambasadorul român 
în Elveția, Mircea Malița.

Directorul general al Oficiului 
O.N.U. de la Geneva, Luigi Cottafavi, 
a exprimat mulțumiri pentru dona
ția făcută, expresie — a precizat el 
— a sprijinului constant pe care 
România, președintele Nicolae 
Ceaușescu îl acordă activității orga
nizațiilor internaționale și, în acest 
cadru, activității O.N.U. din Geneva. 
Vorbitorul a arătat că operele pre
zentate sint o mărturie vie a con
tribuției României la gîndirea poli
tică contemporană, la circuitul 
internațional de valori, la opera pă
cii, securității și cooperării interna
ționale.

La sediul Palatului civic din 
Bellinzona, capitala cantonului elve
țian de limbă italiană Ticino, a avut 
loc o manifestare consacrată istoriei 
și culturii românești. Primarul gene
ral al orașului, Athos Gallinas, a 
subliniat prestigiul tot mai înalt de 
care se bucură România în întreaga 
lume, marile valori create de po
porul român, continuitatea neîn
treruptă a existenței sale de milenii 
pe pămîntul patriei, numeroasele afi
nități cu Elveția, în general, și cu 
populația de limbă italiană, în 
special.

Auditoriul, în rîndul căruia s-au 
numărat deputați, reprezentanți ai 
partidelor politice, ai presei și televi
ziunii, oameni de știință, a vizitat 
apoi o expoziție de carte românească, 
deschisă în marea sală a Consiliului 
cantonai.

Autoritățile și publicul au apreciat 
în mod deosebit mesajul de pace și 
înțelegere cuprins în operele tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
zentate la loc de frunte în expoziție.

Cu ocazia manifestărilor, deputa
tul Flavio Cotti, președintele Con
siliului cantonai, a relevat rolul con- * 
structiv al României și influența po
zitivă a personalității președintelui 
Nicolae Ceaușescu în procesul de 
reducere a încordării internaționale.

în sala de expoziții a primăriei 
capitalei R. P. Congo, Brazzaville, 
sub patronajul Uniunii naționale a 
scriitorilor, artiștilor și artizanilor 
congolezi, a avut loc vernisajul unei 
expoziții de fotografii în care sint 
prezentate imagini semnificative din 
istoria mișcării muncitorești și de
mocratice din România, aspecte ale 
luptei comuniștilor români împotriva 
fascismului, pentru eliberarea națio
nală și socială, uriașele prefaceri po
litice, economice și sociale din anii 
construcției socialiste. Un loc aparte 
este consacrat reflectării activitățji 
revoluționara a tovarășului Nicolae

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

In capitala R.P. Mozambic, Maputo, 
a fost deschisă o expoziție de carte 
românească, cuprinzînd lucrări de li
teratură social-politică, istorică, eco
nomică și beletristică. între volume
le prezentate un loc central 11 ocupă 
operele președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

La Cairo a fost inaugurată „Săptă- 
mina româno-egipteană a turismu
lui". La festivitatea de deschidere au 
fost prezenți Hassaballah Kafrawi, 
ministrul reconstrucției, locuințelor și 
îmbunătățirilor funciare, alte perso
nalități ale vieții politice, sociale șl 
culturale, reprezentanți ai organiza
țiilor de turism din cele două țări. 
A participat ambasadorul României 
la Cairo, Ion Iosefide.

Cu această ocazie a avut loc ver
nisajul unei expoziții de fotografii, 
prezentînd la loc de cinste imagini 
din cursul întîlnirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Anwar El Sadat. De ase
menea, sint prezentate imagini ilus- 
trind realizările obținute de poporul 
român în opera de construcție socia
listă, precum și frumusețile patriei 
noastre.

Ambasada română de la Monrovia, 
în colaborare cu Federația tineretu
lui din Liberia, a organizat O seară 
de filme românești. După ce au fost 
înfățișate preocupările și activitățile 
tineretului din România, sub în
țeleaptă îndrumare și conducere a 
P.C.R., a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rolul și contribuția tinerei 
generații la opera de ridicare a 
României pe noi trepte de civilizație, 
au fost vizionate filmele „Congresul 
al XII-lea al P.C.R.", „România — 
țara mea", „Comori turistice din 
România" și „Carpații României — 
farmec și mister".

Asociația națională a scriitorilor șl 
artiștilor din Peru (A.N.E.A.) a orga
nizat la Lima o seară culturală de
dicată României. După o amplă pre
zentare a politicii interne și externe 
românești, a realizărilor poporului 
român în diferite domenii, profesorul 
Luis Hernan Ramirez, președinte în 
funcțiâne al A.N.E.A., a vorbit des
pre valorile clasice și contemporana 
ale literaturii române.

La Biblioteca română din New 
York, unde este prezentată expoziția 
de fotografii „București — capitala 
României", a fost organizată o seară 
culturală. După prezentarea unor as
pecte principale din istoria și arhi
tectura orașului, a locului acestuia 
în viața politică, economică și cultu
rală a țării, a fost proiectat un film 
documentar despre Bucureștiul de

Catedra de Istorie a Universității 
din Montreal a organizat o masă ro
tundă cu tema „Latinitatea orientală 
și explicația istorică a persistenței 
civilizației și limbii Romei în Româ
nia". (Agerpres)

Sesiunea constitutivă a Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace

PRAGA 17 (Agerpres). — La Pra- 
ga a avut loc, la 17 iunie, sesiunea 
constitutivă a Adunării Federale a 
R.S. Cehoslovace. Deputății în noua 
Adunare Federală au fost aleși în 
cadrul scrutinului din 5—6 iunie 
1981.

Alois Indra a fost reales în func
ția de președinte al Adunării Fede
rale. Ca președinte al Camerei Po
porului a fost reales Vaclav David, 
iar ca președinte al Camerei Națiu
nilor — Dalibor Hanes.

Sesiunea a ales, de asemenea, pre- 
zidiile celor două camere și prezi
diul Adunării Federale.

In aceași zi, Gustav Husak, pre
ședintele R.S. Cehoslovace, a numit, 
la propunerea C.C. al P.C. din Ceho-

slovacia și a C.C. al Frontului Na
țional, noul guvern al R.S. Ceho
slovace.

Președinte al noului guvern al 
R.S.C. este Lubomir Strougal, iar 
vicepreședinți — Josef Korcak, Peter 
Colotka, Vaclav Hula, Ladislav Ger- 
le, Karol Laco, Matej Lucan, Sva
topluk Potac (numit și președinte al 
Comisiei de Stat a Planificării), Ru
dolf Rohlicek. Agenția C.T.K. men
ționează că Josef Simon și Jindrich 
Zahradnik, care au fost vicepreșe
dinți ai Guvernului R.S.C., au ieșit 
din guvern.

Membrii noului guvern au depus 
jnrămîntul în fața președintelui 
R.S.C.

—----— (DIN Ă^UĂUȚĂȚEĂ TqLIȚÎcX) ■==—

spania: Perspectivele stabilizării
„Principala realizare a premieru

lui Calvo Sotelo este climatul de în
credere pe care a știut să-1 creeze 
între guvern și militari" — apreciază 
agenția France Presse, amintind că 
instalarea, cu peste trei luni în urmă, 
a noului cabinet spaniol a avut loc 
imediat după tentativa eșuată de puci 
a unor militari de dreapta. Expresia 
cea mai elocventă a ameliorării at
mosferei politice — adaugă agenția
— a constituit-o recenta celebrare, la 
Barcelona, a „Zilei forțelor armate",
— cu participarea regelui, a primului 
ministru și altor înalți demnitari ci
vili și militari — sub semnul afirmă
rii loialității față de instituțiile de
mocratice.

Desigur, intervalul de timp respec
tiv n-a fost lipsit de unele asperități. 
La lunga listă a victimelor teroris
mului s-au adăugat încă 13, din rîn- 
durile armatei și poliției, inclusiv doi 
generali, dar după fiecare atentat, 
militarii, partidele politice și autori
tățile guvernamentale și-au reafir
mat răspicat unitatea și voința de a 
nu se lăsa antrenați de provocatori, 
de a bara calea extremiștilor. De aici 
și optimismul ce se degajă in ultima 
vreme din declarațiile oficialităților. 
„Situația din Spania este mult mai 
stabilă decit se crede în străinătate, 
în pofida evenimentelor de la 23 fe
bruarie", afirma Augustin Rodriguez 
Sahagun, președintele Uniunii Cen
trului Democratic (partidul de guver- 
nămînt). Recunoscind că procesul de 
tranziție spre o „democrație autenti
că" ridică probleme „extrem de di
ficile", el a ținut să sublinieze că te
rorismul nu dispune, totuși, de o bază 
de masă în Spania, fiind limitat la 
Țara Bascilor și practicat de mici 
grupări extremiste. Acțiunea. încă 
neelucidată, de Ia Banca Centrală din 
Barcelona a unor elemente de extre
mă dreaptă, in cursul căreia au fost 
luați peste 200 de ostatici — elibe
rați prin intervenția forțelor de or
dine — ca și incidentele polițienești 
din Almeria sau misteriosul tunel 
descoperit la Barcelona sub traseul 
pe unde ar fi urmat să treacă regele

spre festivitățile amintite, nu ar fi, 
după părerea guvernului, decit „ul
time încercări disperate ale nostal
gicilor vechiului regim".

încrezător în succesul bătăliei „în
delungate și aspre" cu terorismul. 
Înarmat cu o serie de legi antitero- 
riste, aprobate cu o mare majoritate 
de parlament, guvernul a trecut la a- 
bordarea mai hotărîtă a problemati
cii economice, mai cu seamă după 
înțelegerile la care a ajuns cu Parti
dul Socialist Muncitoresc. La ședința 
Consiliului de Miniștri din 5 Iunie a 
fost aprobat un plan de relansare a 
activității industriale, prevăzîndu-se 
pentru acest an credite în valoare de 
50 miliarde de pesetas, menite să în
lesnească înviorarea activității Între
prinderilor și să le creeze poziții mai 
bune în materie de concurentă. Mal 
presus de toate, guvernul a reușit, la 
9 iunie, să obțină parafarea acordu
lui asupra ocupării forței de muncă, 
destinat să combată cele „două rele" 
ale economiei : inflația și șomajul. 
Negociat timp de două luni și jumă
tate de guvern, sindicate și patronat, 
acordul prevede pentru sfîrșitul anu
lui 1982 menținerea actualului pro
cent al folosirii forței de muncă, ceea 
ce presupune crearea a 350 000 de noi 
posturi, acordarea de credite consi
derabile pentru a asigura indemniza
ții celor privați de slujbă, o creștere 
a salariilor cu 9—11 la sută și altele. 
Admițind că guvernul va reuși sâ-și 
atingă obiectivul de a coborî. în a- 
ceeași perioadă, rata inflației la 12 la 
sută. înseamnă că sindicaliștii au ac
ceptat o reducere a puterii de cum
părare de 1—3 la sută în schimbul 
garanțiilor împotriva extinderii șo
majului. Dealtfel, în circumstanțele 
actuale, inversarea preferințelor era 
practic exclusă, căci cei 1,6 milioa
ne de șomeri reprezintă 13 la sută 
din forța activă, intr-o țară unde, în 
ultimii cinci ani, s-a pierdut 1 mi
lion de locuri de muncă, ajungîn- 
du-se ca acum să se înregistreze cîte 
un nou șomer aproape în fiecare mi
nut.

Cauzele situației create în acest

sector sint multiple, însă mai cu sea
mă două din ele explică cifrele men
ționate : produsul național brut spo
rește mal încet decit rata demografi
că, iar criza economică mondială a 
frînat — după unii chiar a stopat 
— emigrația „economică" anuală de 
100 000 spanioli, fenomen care, cu ani 
în urmă, reprezenta o supapă și per
mitea să se mascheze incapacitatea 
de a se asigura un nivel satisfăcător 
al ocupării forței de muncă în Spa
nia. „Acordul de la 9 iunie contri
buie la întărirea democrației", decla
ra Nicolas Sartorius, lider al „Comi
siilor Muncitorești" (federația sindi
cală apropiată de partidul comunist) 
și unul din semnatarii acordului.

Reflexele măsurilor și aranjamen
telor ,in domeniile economic și social 
e-au făcut simțite cu promptitudine 
la bursele de valori ale Spaniei, care 
trăiesc în ultimele zile „momente eu
forice" — după cum scrie presa ma
drilenă — înregistrînd cea mal înaltă 
creștere a indicilor (între 2,81 și 3,87) 
de după alegerile generale din mar
tie 1979. Deși semnificativă pentru 
momentul economic și politic spa
niol, „euforia" de la bursă nu scu
tește autoritățile de îngrijorări în ce 
privește perspectivele soluționării al
tor dificultăți. între ele, deficitul ba
lanței comerciale : in primele două 
luni ale acestui an, el a crescut cu 
29 la sută față de 1980, an marcat de 
un defioit global de' 15 miliarde de 
dolari.

Nu mai puțin preocupantă rămî- 
ne starea de lucruri din Andaluzia, 
acel „Mezzogiorno" spaniol, cuprin
zînd opt provincii sudice cu șapte 
milioane de locuitori (aproape o cin
cime din populația țării), unde se 
află cam o treime din totalul șome
rilor și unde analfabetismul depășeș
te zece la sută.

Acestea și alte probleme complexe 
rămîn incă teme de discuții tn sfere
le guvernamentale și parlamentare, 
sau cel mult proiecte fără un calen
dar precis de aplicare.

Vaslle OROS

Tovarășul Deng Xiaoping l-a primit 
pe ministrul afacerilor externe al României
BEIJING 17 (Agerpres). — Tova

rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socialis
te România, a fost primit, miercuri, 
de tovarășul Deng Xiaoping, vicepre
ședinte al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, au 
fost transmise tovarășului Deng 
Xiaoping și celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid șl de stat a R.P. 
Chineze un salut călduros și cele 
mai bune urări de sănătate și no! 
șuccese, de pace și prosperitate po
porului chinez prieten.

Tovarășul Deng Xiaoping a expri
mat sincere mulțumiri și a adresat, 
în numele conducerii de partid și de 
stat a R.P. Chineze și al său perso
nal, un salut cordial tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat a 
țării noastre, precum și urări de 
multă sănătate și noi succese în în
treaga activitate pe care o desfășoa
ră în fruntea partidului și a statului, 
pentru fericirea și bunăstarea po
porului român.

în cadrul convorbirii s-a efectuat o 
Informare reciprocă cu privire la 
preocupările actuale ale conduceri
lor de partid și de stat din cele două 
țări privind desfășurarea construcției 
socialiste. De ambele părți s-a dat o 
înaltă apreciere relațiilor tradiționale

de prietenie și solidaritate frățească 
dintre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist Chinez, colaboră
rii pe multiple planuri dintre Româ
nia și China.

S-a exprimat și cu acest prilej ho- 
tărîrea celor două partide și state de 
a dezvolta și aprofunda în continua
re schimburi de experiență In con
strucția socialistă, de a acționa pen
tru asigurarea extinderii și diversifi
cării colaborării economice, științifi
ce, culturale și în alte domenii de 
interes comun, în conformitate cu 
înțelegerile dintre conducerile de 
partid și de stat ale celor două țări. 
A fost reafirmată dorința ambelor 
părți de a intensifica conlucrarea pe 
plan internațional pentru promova
rea unei politici de respectare a in
dependenței și suveranității tuturor 
statelor, a dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur destinul fără 
nici un amestec din afară, pentru 
promovarea cauzei socialismului, pă
cii șl colaborării internaționale.

La convorbiri au participat, din 
partea română ! Florea Dumitrescu, 
ambasadorul României la Beijing, și 
Vasile Șandru, ambasador, director In 
Ministerul Afacerilor Externe. Din
partea chineză au participat Wang 
Youping, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Yi Hongliang, di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească, de sti
mă șl înțelegere reciprocă.

beijing: Întrevedere între miniștrii de externe 
ai României și S.U.A.

BEIJING 17 (Agerpres). — în ziua 
de 17 iunie, Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, a avut la Beijing o întrevedere 
cu Alexander Haig, secretarul de 
stat al Statelor Unite ale Americii, 
care, aflat în vizită oficială în R. P. 
Chineză, și-a exprimat dorința de ■ 
se întîlni cu ministrul român.

A avut loc o convorbire în cadrul 
căreia au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări și unele aspecte ale> 
vieții internaționale contemporane, 
întrevederea ș-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Sesiunea Adunării Populare a R. P. Bulgaria
SOFIA 17 (Agerpres). — în cadrul 

ședinței de miercuri a primei sesiuni 
a Adunării Populare a R.P. Bulgaria, 
a celei de-a opta legislaturi, au fost 
aleși membrii Consiliului de Stat, 
membrii Tribunalului Suprem și 
Procurorul principal.

Ca prim-vicepreședinta al Consi
liului de Miniștri a fost confirmat 
Todor Bojinov, iar ca vicepreședinți

— Andrei Lukanov, Ghiorghi Iorda- 
nov, Grigor Stoicikov și Kiril Zarev.

Președintele Adunării Populare a 
dat citire scrisorii comune a pre
ședintelui Consiliului de Stat, Todor 
Jivkov, și președintelui Consiliului 
de Miniștri, Grișa Filipov, privind 
principiile activității interne și in
ternaționale a Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri tn perioada 
actualei legislaturi.

CU PRILEJUL COMEMORĂRII TRAGICELOR EVENIMENTE

DE LA SOWETO

Apel la intensificarea luptei împotriva apartheidului
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 

— La sediu] din New York al Națiu
nilor Unite a avut loc o ședință so
lemnă a Comitetului special al O.N.U. 
împotriva apartheidului, consacrată 
Zilei internaționale da solidaritate cu 
poporul sud-african — marcată în 
întreaga lume pentru comemorarea 
tragicelor evenimente de acum cinci 
ani de 1*  Soweto — cartier al Jo- 
hannesburgulul rezervat populației 
de culoare din R.S.A. Intr-un mesaj 
al secretarului genera) a) O.N.U.. a- 
dresat cu acest prilej, se arată că de 
la evenimentele din Soweto, cînd po
liția regimului rasist a reprimat sîn-

geroa o demonstrație pașnică a lo
cuitorilor de culoare, situația din 
R.S.A. nu s-a îmbunătățit. In pofida 
apelurilor comunității internaționale, 
regimul de la Pretoria persistă în 
promovarea politicii sale rasiale, care 
contravine Cartei O.N.U., Declarație! 
universale a drepturilor omului și al
tor documente internaționale.

în mesajul secretarului general al 
Națiunilor Unite se adresează un 
apel popoarelor lumii pentru intensi
ficarea sprijinului acordat luptei po
porului oprimat din R.S.A. împotriva 
politicii inumane de apartheid.

Reuniunea ministeriala a O. U. A.
NAIROBI 17 (Agerpres). — In ca

pitala Kenyei au continuat lucrările 
Conferinței ministeriale a Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.), la care 
participă miniștrii de externe din 50 
de țâri ale continentului.

Secretarul general al O.U.A., Edem 
Kodjo, a prezentat raportul anual de 
activitate al organizației. îri mod 
deosebit, el a insistat asupra perico
lului pe care îl reprezintă pentru Afri
ca politica agresivă a regimului mi
noritar de la Pretoria. De asemenea,

el a arătat că țările africane se pro
nunță pentru accelerarea procesului 
de eliberare a Namibiei de sub ocu
pația ilegală a R.S.A.

Edem Kodjo a prezentat, pe de altă 
parte, consiliului eforturile depuse de 
O.U.A. pentru a se pune capăt con
flictelor interafricane, pronunțîn- 
du-se pentru soluționarea politică a 
acestora și lansînd, totodată, un apel 
la unitatea tuturor statelor de pe 
continent.

nROMÂNIA ACȚIONEAZĂ STÂRNITOR PENTRU DEZVOLTAREA
COLABORĂRII CO TOATE TARILE BALCANICE"

Intervenția șefului delegației țării noastre la reuniunea experților 
in domeniul transporturilor din țările balcanice

SOFIA 17 (Agerpres). — La Sofia 
au continuat lucrările reuniunii ex
pert Cor în domeniul transporturilor 
din țările balcanice.

Luînd cuvîntul In cadrul dezbate
rilor generale, șeful delegației româ
ne, Corneliu Burada, adjunct al mi
nistrului transporturilor și telecomu
nicațiilor, a prezentat poziția Româ
niei privind statornicirea unor relații 
de bună vecinătate, prietenie și 
colaborare cu țările din Balcani, 
relevlnd că, In concepția țării 
noastre, dezvoltarea cooperării și 
creșterea înțelegerii In Balcani se În
scriu tn ansamblul eforturilor ce se 
depun pentru edificarea securității și 
extinderea cooperării pe continent. 
După cum declara președintele Re
publicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, ne preocupăm susținut 
de dezvoltarea relațiilor de colabora
re și prietenie cu toate țările din 
Balcani, dorim ca problemele exis
tente in această regiune să fie' solu
ționate pe cale pașnică, prin înțele
gere reciprocă, ca in zona Balcanilor 
să se instaureze relații trainice, de 
bună vecinătate și colaborare bilate
rală și multilaterală intre state, ast
fel incit Balcanii să devină o regiu
ne a Păcii, prieteniei și conlucrării 
rodnice; o regiune lipsită de arme 
nucleare. Noi privim dezvoltarea co
laborării balcanice într-un climat po

litic sănătos șl prin prisma eforturi
lor generale consacrate înfăptuirii 
securității și cooperării tn Europa, 
realizării concrete tn viață a docu
mentelor semnate la Helsinki.

Convinsă de importanta pe care o 
ere cooperarea multilaterală la nivel 
guvernamental, In domenii de Inte
res comun. România a participat ac
tiv la reuniunea pentru cooperarea 
economică șl tehnică multilaterală 
între statele balcanice, care a avut 
loc la Atena In 1976, precum și la 
reuniunea de experțl în domeniul 
comunicațiilor șl telecomunicațiilor 
de la Ankara din anul 1979.

In continuare, vorbitorul a prezen
tat principalele direcții de dezvolta
re a transporturilor în țara noastră, 
în conformitate cu hotărlrile Con
gresului al XII-lea al P.C.R. Au fost 
expuse, de asemenea, considerentele 
delegației romă»» privind dezvolta
rea cooperării balcanice în domeniul 
transporturilor.

în încheiere, relevînd utilitatea șl 
necesitatea continuării eforturilor în
dreptate spre dezvoltarea cooperării 
multilaterale tn Balcani, reprezen
tantul țării noastre a subliniat opor
tunitatea organizării de noi reuniuni 
de felul celor care au avut loc pină 
în prezent, tn diferite domenii de in
teres comun.

Țările nealiniate condamnă ferm atacul israelian 
asupra instalației nucleare irakiene

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— într-un comunicat publicat la 
încheierea unei reuniuni extraordi
nare a grupului țărilor nealiniate la 
O.N.U. tn legătură cu atacul aviației 
militare israeliene asupra instalației 
nucleare irakiene. Consiliul de Secu
ritate este solicitat să adopte măsuri 
efective împotriva Israelului. In con
formitate cu prevederile Cartei or
ganizației, informează agenția Ta- 
nlug. Țările nealiniate condamnă cu 
asprime actul de agresiune fățișă a

Israelului, ca un act care constituie 
o gravă violare a suveranității unei 
țări nealiniate și iși exprimă deplina 
lor solidaritate și sprijinul pentru 
Irak în apărarea suveranității și in
tegrității sale teritoriale. Comunicatul 
cere energic Israelului să pună capăt 
unor' astfel de acte de agresiune și 
subliniază dreptul inalienabil al ță
rilor nealiniate de a utiliza energia 
nucleară In scopuri pașnice, tn con
formitate cu prioritățile, interesele 
și necesitățile lor.

Acord de colaborare economică româno-sovietică
MOSCOVA 17 — Trimisul Ager

pres, L Dumitrașcu, transmite : în 
urma convorbirilor purtate la Mos
cova de o delegație guvernamenta
lă. condusă de Alexandru Mărgări- 
tescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
a fost semnat acordul pe 1981—1985 
privind livrările din Uniunea Sovie
tică de utilaje șl acordarea de asis
tență tehnică în construirea în Româ

nia de întreprinderi industriale și 
alte obiective, precum și pentru li
vrări din România In Uniunea So
vietică.

Documentul a fost semnat din 
partea română de Alexandru Mărgă- 
ritescu, iar din partea sovietică de 
V. G. Morozov, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al U.R.S.S. 
pentru relații economice externe. A 
fost prezent Traian Dudaș. amba
sadorul României in U.R.S.S.

Rezultatele alegerilor pentru organele 
supreme de stat din R. D. Germană

BERLIN 17 (Agerpres). — Comi
sia electorală a R.D.G. a dat publi
cității rezultatele oficiale definitiva 
ale alegerilor desfășurate Ia 14 iu
nie.

Potrivit agenției A.D.N., Ia urne 
s-au prezentat 12 255 006 alegători 
(99,21 la sută dintre persoanele în
scrise pe listele electorale). Dintre 
cele 12 252128 voturi validate (99,98 
la sută din voturile exprimate) in 
favoarea candidaților Frontului Na

țional au fost exprimate 12 235 31S 
voturi (99,86 la sută).

Dintre 679 de candidați au fost 
desemnați cei 500 de deputați al Ca
merei Populare (forul legislativ su
prem). n,

După cum ș-a anunțat, tr ztlege- 
rile de la 14 iunie au fost desem
nați, de asemenea, 3 172 de deputați 
In Adunarea orășenească a capitalei 
R.D. Germane și deputății celor 14 
consilii regionale.

Foileton Șl TOTUL A PORNIT 

DE LA O SIMPLĂ MITRALIERĂ...

1
AGENȚIILE DE PRESA I 

pe scurt |
EXPOZIȚIA „ROMANIA : TEHNICA OE CALCUL*  organizată la Mosco

va, In cadrul căreia au fost prezentate produse realizate de întreprinderi 
și Institute de profil din țara noastră, s-a închis. In cele 9 zile cit a fost 
deschisă, expoziția a fost vizitată de 
ti ci.

COMUNICAT SOVIETO-BEL- 
GIAN. La Moscova a fost dat pu- 
plicității comunicatul cu privire la 
convorbirile purtate de Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., și Charles-Ferdi
nand Nothomb, ministrul de exter
ne al Belgiei, care a făcut o vizită 
In Uniunea Sovietică. Au fost dis
cutate probleme vizînd dezvoltarea 
relațiilor bilaterale. De asemenea, 
părțile au discutat unele probleme 
internaționale actuale, exprimindu- 
te opinia că nu există alternativă 
la colaborarea pașnică intre state 
pe baza respectării suveranității șt 
independenței, a neamestecului In 
treburile interne. Cele două țări au 
arătat că vor depune eforturi pen
tru realizarea la Madrid a unor în
țelegeri tn problemele securității și 
cooperării In Europa.

un număr mare de specialiști sovie-

ÎNCHEIEREA VIZITEI SECRE
TARULUI DE STAT AL S.U.A. LA 
BEIJING. Secretarul de stat al Sta
telor Unite, Alexander Haig, șl-a 
încheiat miercuri vizita In R.P. Chi
neză. Cu prilejul acestei vizite, gu
vernele R.P. Chineze 
Unite au ajuns Ia un 
procedat la schimbul 
privire la stabilirea 
de trei noi consulate 
bază de reciprocitate.

și Sțatelor 
acord și au 
de note cu 
unui număr 
generale, pe

I ÎNTREVEDERE LA BAGDAD.
Președintele Irakului, Saddam 
Hussein, a avut o întrevedere cu 

I Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, aflat la 

t Bagdad in cadrul unul turneu prin 
mai multe capitale arabe. După 
cum transmite agenția I.N.A., au 

I fost analizate ultimele evoluții ale 
J situației din zonă, alte probleme 

privind relațiile interarabe. In ca- 
j drul turneului său, Yasser Arafat 
| a avut convorbiri cu oficialitățile 

algeriene, marocane, libiene și 
| siriene.

CONGRESUL AL XXIV-LEA AL 
P.C. DIN BELGIA va avea loc în 
tebruarie-martie 1982, relatează zia
rul „Drapeau Rouge". Ziarul relevă 
că la recenta plenară a C.C. al 
partidului au fost pregătite docu
mentele preliminare in vederea 
congresului, tn luna septembrie, ele 
vor fi supuse aprobării C.C. al P.C. 
din Belgia și vor constitui baza 
pentru dezbaterile care vor avea loc 
în organizațiile de partid în vede
rea forumului comuniștilor belgi
eni. tn documente sînt abordate 
probleme ale luptei pentru pace, 
pentru apărarea drepturilor demo
cratice ale oamenilor muncii, ale 
luptei Împotriva crizei economice.

I

ALEGERI PREZIDENȚIALE VOR 
FI ORGANIZATE IN BANGLA- j 
DESH la 21 septembrie pentru de- | 
semnarea succesorului președintelui 
Ziaur Rahman, asasinat la 30 mai I 
la Chittagong, a anunțat, la postu- | 
rile de radio și televiziune, pre
ședintele interimar Abdus Sattar. j

Ziarul „International Herald Tri
bune" publică articolul de mai jos 
al cunoscutului foiletonist Art 
Buchwald, în care acesta satirizează 
proporțiile aberante ale cursei inar- 
mărilor, inutilitatea spiralei verti
ginoase a cheltuielilor militare :

„Zvonuri insistente relevă că Pen
tagonul a reluat cererile privind 
construirea sistemului antiracheti 
ABM, la care Congresul și Casa 
Albă au renunțat la vremea respec
tivă considerindu-l prea costisitor 
și lipsit de eficiență. Conducătorii 
militari afirmă că sistemul de ra
chete antibalistice este necesar pen
tru a proteja sistemul mobil de ra
chete MX, in curs de construire.

Personal nu m-ar mira dacă ur
mătorul pas ar fi 
cererea să se con
struiască un nou 
sistem pentru 
protejarea siste
mului ABM, care 
la rindul lui să 
protejeze siste
mul MX.

Desigur, nu tre
buie să-i criticăm pe militari pen
tru că doresc construirea de noi 
sisteme de arme. In definitiv este 
foarte dificil ca un civil să spună 
militarilor ce să facă și ce să nu 
facă. Dar mai bine să vă dau un 
exemplu de modul cum se desfă
șoară lucrurile.

Ca parte a apărării noastre stra
tegice, s-a. hotărit la un moment dat 
să se construiască in statul Utah 
un amplasament pentru o mitralie
ră, servită de doi militari, un frun
taș și un caporal.

Atunci, cineva de la serviciul pla
nificării militare a sugerat să se in
staleze un tun antiaerian pentru a 
proteja mitraliera. Cererea a fost 
aprobată. Ofițerul respectiv a ținut 
Insă să sublinieze că tunul anti
aerian are nevoie de protecția in
fanteriei și, in consecință, in jurul 
acestui tun a fost dislocat un bata
lion de infanterie.

La rindul lor, cei de la aviația 
militară au declarat că soldații care 
păzesc tunul au nevoie de protecție 
aeriană, astfel incit s-a apelat la 
unitățile de geniu pentru a con
strui o pistă de aterizare. Iar o es
cadrilă de avioane F-16 a primit 
sarcina să asigure acoperirea aeria
nă a grupului de infanteriști.

Imediat după aceea, planificatorii 
militari au recomandat să fie che
mată o divizie de blindate, pentru 
a proteja avioanele împotriva unui 
atac terestru. Toată lumea știe insă

Publicistul american Art 
Buchwald despre cursa 
aberanta a înarmărilor

că diviziile blindate sint vulnera
bile fără existența unor arme nu
cleare tactice, tn consecință, o for
ță nucleară tactică a primit, in 
secret, sarcina să asigure protejarea 
tancurilor.

La Pentagon însă unii au început 
să dea semne de neliniște, afirmând 
că armele nucleare tactice sol-sol 
ar putea face obiectul unui atac prin 
surprindere ; ca urmare, aviația mi
litară a primit sarcina să con
struiască adăposturi pentru racheta 
sol-aer care să doboare eventualele 
rachete inamice. Serviciile de infor
mații ale Pentagonului au relevat 
imediat după aceea că un atac ma
siv ar putea insă distruge rachetele 
sol-aer, periclitind ca atare și divi

zia de tancuri, și 
pista de aterizare, 
și batalionul de 
infanterie, și tu
nul antiaerian, și 
mitraliera ini
țială.

A fost convoca
tă de urgență o * 
întrunire a șefi

lor de stat major care a recomandat 
să se construiască o bază de bom
bardiere strategice, ca un avertis
ment că sintem deciși să apărăm cu 
orice preț amplasamentul mi
tralierei.

S-au găsit insă unii care să afir
me că nici aceasta nu constituie un 
factor de descurajare suficient de 
puternic. Drept urmare, ei au re
comandat să se construiască în Utah 
un sistem de rachete subterane mo
bile MX, astfel ca inamicul să nu 
știe unde se află rachetele. Costul a 
fost estimat la 30 miliarde dolari, 
dar datorită inflației și intirzierilor 
inevitabile pină la urmă s-a ajuns 
la concluzia că se va ridica la to 
miliarde de dolari.

După ce a început activitatea de 
construcție, specialiștii Pentagonului 
au atras insă atenția că sistemul 
are o deficiență. Intrucit nu va mal 
ști unde se află amplasate rachetele, 
inamicul va trebui să devasteze în
treaga suprafață a statului Utah.

Singurul răspuns care se putea da 
acestei probleme a fost repunerea 
pe tapet a construirii sistemului 
ABM, adică amplasarea în jurul 
statului Utah a unei rețele de ra
chete antirachetă pentru a opri ca 
inamicul să-și atingă obiectivul. 
Există foarte mari șanse ca aceas
tă cerere să fie aprobată.

Intre timp, mitraliera de la car» 
s-a iscat întreaga poveste a fost 
vîndută unui stat din America Cen
trală, pettru protejarea unor clă
diri guvernamentale..."
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