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Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a primit, 
luni după-amiază, pe Joseph Zubah,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Liberia

care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten

țiar al Republicii Liberia In țara 
noastră. (Continuare in pagina a 
IlI-a).
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tovarășului Nicolae Ceaușescu

președintele Republicii Socialiste România
1 Hambarele adresat participanților la Conferința

0 cerință prioritară a economiei naționale: DEZVOLTAREA internațională de solidaritate cu Siria

BAZEI DE MATERII PRIME SI ENERGETICE
■■

Un.a din problemele economice majore, situate stă- 
rxltoi • în centrul atenției de către conducerea parti- 
cAliii nostru, este asigurarea bazei de materii prime 
‘ ev .ergetice, în primul rînd prin valorificarea rațio- 

a resurselor interne. Este o cerință de strin- 
------------ , —J a fost amplu dezbătută și in 

tele adunări generale ale oamenilor muncii, deș
te in pregătirea Congresului

fală „ _______ _____
Senti actualitate, care re-

al II-lea al consi-

liilor oamenilor muncii, care tși va deschide, tn cu- 
rind. lucrările la București. In contextul acestor preo
cupări, prezentăm azi, prin convorbirea avută cu to
varășul GHEORGHE VLAD, adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei, modul cum acționează 
petroliștii țării pentru realizarea sarcinilor ce le revin 
în acest prim an al cincinalului actual.

După ploile din ul
timele zile, să a- 
sigurăm pretutin
deni participarea la 

a
I____ _

— Concluzia convorbirii ce am 
avut-o cit dv. in urmă cu șase luni 
era limpede : da, putem extrage mai 
mult petrol ! S-a confirmat prin re
zultatele , obținute în acest răstimp 
punctul dv. de vedere exprimat in 
coloanele ,,Scinteii“ ?

— încă de la sfîrșitul anului tre
cut, ca urmare directă a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu date 
cu prilejul vizitelor de lucru in uni
tăți petroliere, a analizelor activi
tății din acest sector vital al econo
miei naționale, precum și în cadrul 
Consfătuirii de lucru de la C.C. al 

, P.C.R. cu activul din domeniul geolo
giei, în toate unitățile petroliere s-au 
stabilit o serie de 
organizatorice de 
avînd drept obiec
tiv continuarea 
procesului de re
dresare a indus
triei petrolului și 
creșterea continuă 
a , producției de 
țiței în anul 1981. 
Pe baza unor ana
lize temeinice, ac- 
ționindu-se tn 
primul rînd cu perseverență pen
tru înlăturarea neajunsurilor care 
s-au manifestat în activitatea noas
tră, s-a stabilit că este pe deplin 
posibil ca in acest an. față de 
realizările din 1980, producția de 
țiței extras să crească cu 9 la sută, 
volumul de rezerve geologice de țiței 
să sporească cu 33 la sută, iar volu
mul forajului cu 10 la sută. Realiză
rile obținute în primele cinci luni 
confirmă în bună măsură realismul 
acestor prevederi de plan, pe care — 
trebuie să menționez — le conside
răm minimale.

— Mai concret, vă rugăm să pre- 
" cu ce rezultate s-a soldat ac-- 

ța petroliștilor in perioada care 
-i de la începutul anului ?

.1 primul rînd, aș menționa 
faptfil că prin concentrarea forțelor 
la forajul sondelor de mare adinci- 
me, finalizarea 
tare a acestora 
noi rezerve de 
ganu-Călina și
Vilcea, Stoenița-Gorj, Conțești-Bacău 
și Umblărești-Galați, care contribuie 
la creșterea volumului de rezerve 
recuperabile și a producției de țiței. 
Considerăm ca o realizare remarca
bilă faptul că, recent, petroliștii noș
tri au reușit să pună in producție 
cea mai adincă sondă de extracție 
din Europa, pe structura Drăganu- 
Vîlcea, care extrage țiței de la 5 180 
metri, inlăturînd 
lor specialiști care 
la adincimi mai 
metri nu poate fi
lumul total de foraj realizat in pri-

este superior cu 16

măsuri tehnice și 
primă importanță.

mele cinci luni
mii metri față de plan ; o creștere 
însemnată față de anul trecut — de 
45,8 la sută s-a înregistrat la fora
jul la mare adîncime. Indicatorii 
calitativi ai activității de foraj sint, 
de asemenea, superiori realizărilor 
din anul precedent. Astfel, viteza de 
foraj a crescut cu 2,6 la sută, îndeo
sebi ca urmare a reducerii timpului 
neproductiv cu aproape 25 la sută ; 
a scăzut durata ciclului de demontaj- 
transport-montaj al instalațiilor cu 
2—3 zile Ia forajul sondelor. Totoda
tă, s-au aplicat noi tehnologii per
fecționate, cum sint forajul cu jet și 
optimizat.

— Cum se reflectă programele 
de măsuri stabilite, multe dintre ele

și Organizația pentru Eliberarea Palestinei

cizati.ci 
tiv’ratâa

4t

îmi face o deosebită plăcere ca. în numele Consi
liului de ~ ~
România, 
sonal, să 
națională
Eliberarea Palestinei un călduros salut. împreună cu 
cele mai bune urări de succes in desfășurarea lucră
rilor acestei importante reuniuni consacrate sprijinirii 
eforturilor pentru soluționarea politică a problemelor 
din Orientul Mijlociu, pentru promovarea păcii și în
țelegerii in această regiune.

Reuniunea dumneavoastră are loc în condiții inter
naționale deosebit de complexe și contradictorii. Pe 
de o parte, se afirmă tot mâi puternic voința popoare
lor de a pune capăt vechii politici imperialiste de 
dominație și asuprire, de a trăi libere și independente, 
de a conlucra, deplin egale în drepturi, intr-un climat 
de pace și securitate. Pe de altă parte, în viața in
ternațională are loc o intensificare a tendințelor de 
consolidare și împărțire a sferelor de influență, a po
liticii de forță și dictat, de Lmestec în treburile interne 
ale altor state. Toate acestea sporesc Încordarea pe 
plan mondial, creînd noi și tot mai mari pericole la 
adresa libertății și independenței popoarelor, a securi
tății și păcii internaționale.

In aceste împrejurări, imperativul cel mal arzător 
al zilelor noastre este unirea și conlucrarea tot mai 
strînsă a popoarelor, a forțelor Înaintate de pretutin
deni pentru oprirea agravării situației internaționale, 
pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, 
de independență și pace. Hotărîtor este, după convin
gerea, noastră, să se asigure respectarea fermă a drep
tului sacru al fiecărui popor la dezvoltare liberă, de 
sine stătătoare, să se facă totul pentru promovarea 
neabătută, in relațiile dintre state, a principiilor de
plinei egalități în drepturi, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la ame
nințarea cu folosirea forței.

România consideră că premisa fundamentală a păcii 
și destinderii, a diminuării încordării este intensifi
carea eforturilor pentru soluționarea numai șl numai 
pe cale pașnică a tuturor conflictelor și problemelor 
dintre state, evitîndu-se recurgerea la confruntări mi
litare și acțiuni armate, care — așa cum însăși viața 
arată — nu pot aduce decît mari 
popoarelor. După convingerea țării 
conflict sau problemă litigioasă — 
lumii s-ar ivi — care să nu poată 
politice, prin tratative între părțile 
in spiritul înțelegerii și respectului

în acest spirit, țara noastră s-a pronunțat de la 
început și se pronunță cu toată consecvența pentru re
zolvarea politică a conflictului din Orientul Mijlociu, 
pentru instaurarea unei păci globale, trainice șt juste 

! ir» aceastfr zonă. O asemenea pace trebuie să, se Înte
meieze ferm pe retragerea israelului din toate terito
riile arabe ocupate în urma războiului din 1967, pe 
soluționarea problemei poporului palestinian pe baza 
dreptului său la autodeterminare — inclusiv de a-și 
constitui un stat național independent — pe asigu
rarea integrității și suveranității tuturor statelor din 
regiune.

Dorim să reafirmăm și cu acest prilej solidaritatea 
noastră deplină și sprijinul activ față de cauza po
porului palestinian, a înfăptuirii drepturilor și aspira-

Stat și al Guvernului Republicii Socialiste 
al poporului român, precum și al meu per- 
adresez participanților la Conferința inter- 

de solidaritate cu Siria și Organizația pentru

țiilor sale legitime la existență liberă, de sine stătă
toare, intr-un stat național propriu. După convingerea 
noastră, fără rezolvarea problemei palestiniene nu este 
posibilă instaurarea păcii și liniștii în Orientul Mijlociu.

în spiritul bunelor relații de prietenie, solidaritate 
și colaborare pe care le avem cu poporul sirian, spri
jinim și vom sprijini și în continuare cu toată fermi
tatea eforturile Republicii Arabe Siriene îndreptate 
spre asigurarea păcii și soluționarea pe cale politică 
a problemelor din Orientul Mijlociu.

Considerăm că este in interesul păcii și securității 
din această zonă și din întreaga lume să se acționeze 
cu mai multă energie pentru normalizarea situației din 
Liban. Este necesar să înceteze acțiunile militare ale 
Israelului in această țară, să se pună capăt oricăror 
confruntări armate și să se asigure respectarea strictă 
a integrității și suveranității Libanului. Sperăm că toate 
forțele libaneze, care doresc libertatea și independența 
țării, indiferent de convingerile lor politice și reli
gioase, vor înțelege că este timpul să înlăture diver
gențele dintre ele și să se unească pentru a asigura 
existența liberă și independentă a Libanului.

România a condamnat și condamnă cu energie atacul 
israelian asupra instalațiilor nucleare din Irak, apre
ciind că acesta constituie un act inadmisibil de agre
siune, de încălcare a normelor de drept internațional, 
care adaugă noi elemente de tensiune în această re
giune a lumii și este de natură să creeze noi obstacole 
în calea realizării unei reglementări politice globale 
această zonă.

Avînd în vedere situația deosebit de gravă șl 
complexă creată în Orientul Mijlociu, apreciem că 
impune, mai mult ca oricînd, mobilizarea largă
tuturor eforturilor, a opiniei publice mondiale, a tu
turor forțelor progresiste, democratice, în vederea de
pășirii actualei stări de 
acest sens, considerăm 
fi cate eforturile pentru 
ternaționale, sub egida 
care să participe toate 
ganizația pentru Eliberarea Palestinei — ca reprezen
tant legitim al poporului palestinian — precum și cel 
doi copreședinți ai Conferinței dp la Geneva, Uniunea 
Sovietică și S.U.A. Considerăm că trebuie făcut totul 
pentru a se ajunge la o pace trainică în Orientul 
Mijlociu, care să dea posibilitate popoarelor respective 
să pună capăt marilor distrugeri și suferințe pricinuite 
de război, să-și concentreze plenar eforturile în direcția 
propășirii lor economice și sociale, libere șl indepen
dente, intr-un climat de înțelegere și conlucrare rod
nică.

Este convingerea noastră fermă că, acționîndu-se în 
spiritul rațiunii și lucidității, pot fi obținute progrese 
însemnate in direcția normalizării situației dip regiune, 
pot fi realizate, aspirațiile-'de pace,.șț ,țo<gț>orare ale 
popoarelor din aceasta part® a lumii-re. ceea ce ar , 
exercita o puternică influență pozitivă asupra între- |» 
gului climat internațional, s-ar înscrie ca o contribuție 
de seamă la cauza destinderii, colaborării și păcii mon
diale.

Cu speranța că reuniunea dumneavoastră va sluji 
mobilizării mai active a opiniei publice, a popoarelor, 
în lupta pentru realizarea acestor deziderate majore 
ale păcii și securității în Orientul Mijlociu șt In în
treaga lume, urez, încă o dată, succes deplin lucrărilor 
conferinței !

tuturor 
folosirea 

fiecărei 
de lucru

puteau fi mai bune, că prin aplicarea 
mai hotărîtă a măsurilor stabilite, 
prin înlăturarea neajunsurilor care 
mai persistă în activitatea noastră 
— unele unități nu-și realizează sar
cinile stabilite, în primul rînd dato
rită unor neajunsuri organizatorice 
proprii — extracția de țiței se putea 
situa la nivelul planului. Iată de ce 
hotărirea tuturor oamenilor muncii 
din acest sector, convinși de răspun
derea deosebită ce le revine în asi
gurarea economiei naționale cu can
tități sporite de țiței, este de a recu
pera in cit mai scurt 
înregistrate în prima 
la producția de țiței.

Fără a subaprecia cu nimic pro- 
răspunderea pe 

care o avem de a 
acționa cu mai 
multă fermitate 
pentru lichidarea 
lor, consider ne
cesar să mențio
nez că unitățile 
noastre s-au con
fruntat cu o serie 
de greutăți dato- 

... ..„ rate nerespectării
obligațiilor contractuale asumate de 
unele întreprinderi din industria 
metalurgică, constructoare de mașini și chimie.

— Această problemă ați ridicat-o 
șt in urmă cu șase luni. De atunci 
nu a intervenit o schimbare in bine?

— Din păcate, situația nu s-a 
schimbat prea mult. Și in acest an 
sint restanțe serioase la livrarea ma
terialului tubular, prăjinilor de fo
raj, motoarelor pentru acționarea 
grupurilor de foraj, sapelor de foraj, 
a anvelopelor și a unor chimicale 
pentru procesele de foraj și de recu
perare a țițeiului din zăcăminte. 
Subliniez și de această dată că ac
tivitatea noastră nu se poate desfă
șura la nivelul exigențelor puse în 
fața noastră de conducerea partidu
lui, al sarcinilor cantitative și cali
tative pe care le avem de îndeplinit 
fără un sprijin mai substanțial din 
partea furnizorilor de materiale și e- 
chipamente destinate unităților din 
industria petrolului. Este drept, în 
acest an s-au luat o serie de măsuri 
în vederea onorării în mai bune con
diții a contractelor economice înche
iate cu unitățile din industria petro
lului. Am primit asigurări in acest 
sens de la conducerile ministerelor 
respective. Dar deocamdată lucrurile 
nu merg cum trebuie.

In mod evident, răspunderea pen
tru realizarea producției de țiței pla- 

acest an ne revine în 
nouă, celor care lucrăm 
petrolului. Dar dezvol- 

de materii prime și e- 
în cadrul căreia extrac-

priile neajunsuri,

Cum se acționează pentru realizarea 
planului la producția de petrol

și darea în exploa- 
s-au pus în evidență 
țiței și gaze la Dră- 
Palei — in județul

scepticismul ace- 
considerau că de 
mari de 4 000 de 
extras țiței. Vo-

puse in aplicare, in creșterea pro
ducției de țiței ?

— Indiscutabil, eforturile petroliș
tilor noștri sint concentrate perma
nent spre realizarea integrală a pla
nului pe acest an la producția de 
țiței. Un număr de unități au anun
țat realizarea planului pe primul se
mestru al anului. Rezultatele obținute 
in primele cinci luni din acest 
an, superioare celor din anul pre
cedent, dau garanția unei creșteri 
in continuare a producției de (iței 
extras. Deși încă sub plan, producția 
medie zilnică a fost în luna mai 
cu 1318 tone mai mare decît în ia
nuarie și superioară cu 852 tone față 
de aceeași perioadă din anul trecut. 
Aceste creșteri au la bază aplicarea 
unor programe de extracție indivi
dualizate pe zăcăminte, urmărirea 
permanentă a evoluției comportării 
sondelor și adoptarea unor tehnologii 
adecvate impuse de zăcăminte. Tot
odată, s-a acționat cu mai multă 
perseverență și răspundere pentru 
reducerea numărului de sonde inac
tive, organizarea mai bună a activi
tății brigăzilor de intervenție, scur
tarea duratei de punere în producție 
a sondelor forate, intensificarea mă
surilor geologo-tehnologice pentru 
creșterea afluxului de țiței în son
dele de extracție. între colectivele de 
unități care au desfășurat o activi
tate rodnică in acest an, aducind o 
contribuție importantă la creșterea 
producției de țiței, se numără cele 
din schelele de extracție Brăila, Mo- 
reni, Modirzău (Bacău) și Suplacu 
de Barcău.

Sintem convinși insă că rezultatele

Ilustrate și sentimente

timp restanțele 
parte a anului

munca 
forțelor, 
deplină a 
ore bune

pentru:
• Urgentarea se

cerișului orzului
• întreținerea e- 

xempiară a cul
turilor

• Strîngerea și de
pozitarea furaje
lor
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TG. MUREȘ î
Noi ansambluri 

de locuințe
A sporit de Ia un an la altul 

numărul locuințelor construite 
în municipiul Tg. Mureș. Nu
mai în cartierul „1848" (in foto
grafie) au fost înălțate.. în;-ultir ,: 
mii ani, 8 780 apartamente. Sa 
care se adaugă numeroase do
tări social-culturale.

In prezent, la Tg. Mureș se 
află în construcție cartierele 
„T-3“ și „T-4“, care. împreună 
cu celelalte două ansambluri de 
locuințe („T-l“ și „T-2") vor 
număra, în final, 30 000 aparta
mente. Alte blocuri de locuințe 
s-au înălțat in cartierele „7 No
iembrie", „Mureșeni" și „Ady“. 
In actualul cincinal. în munici
piul Tg. Mureș vor fi construite 
incă 13 000 apartamente. (Gh. 
Giurgiu).

Foto : Haragos Zoltăn

daune șl suferințe 
noastre, nu există 
în oricare parte a 
fl rezolvată pe căi 
interesate, purtate 
reciproc.

in
de 
se

lucruri din această regiune. In 
că este necesar să fie intensi- 
organizarea unei conferințe in
și cu participarea O.N.U., la 
țările interesate, inclusiv Or-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

din cauza ten- 
Așa a zis doc- 
cică Buziașul 

un leac sigur 
boala sa. Se

In parcul întins din 
centrul orășelului, pe 
o bancă singuratică 
stă un bărbat intre 
două virste, aplecat a- 
supra unei vederi. 
Ține in mina dreaptă 
un pix și scrie mișcin- 
du-și buzele întredes
chise, acompaniind 
parcă ritmul in care 
se aștern cuvintele. 
Cind își termină textul 
lapidar, oftează ușurat 
și semnează : Dobrea- 
nu loan...

Intrăm in vorbă. Po
vestește că ilustrata o 
va trimite băieților de 
la furnalul vechi din 
Călan, unde lucrează 
și el ca furnalist... Tre
buia musai să vină în
coace, 
siunii. 
torul, 
ar fi 
pentru
simte mai bine. E tare 
frzimos aici, îi lipsesc 
doar băieții de la pre
parare, care ii țin lo
cul, așa cum e obi
ceiul : cind cineva din 
echipă merge in con
cediu, ceilalți ii pre
iau firesc indatoririle. 
Cind și-au luat rămas 
bun, i-au urat însănă
toșire grabnică. Oare 
se vor descurca și fără 
el ? Dar cei de acasă, 
din satul Balomir ? 
Căci de acolo se trage, 
de acolo face zilnic 
naveta. E omul uzinei, 
dar nu și-a uitat inda
toririle față de pămint 
și de lucru nu duce lip
să nici acasă. „Ceapeul“ 
nu-l poți lăsa doar pe 
seama bătrinilor. Așa 
că, ajuns acasă după 
tură, hai în gospodă
rie, că și griul și car
toful cer muncă, hai la 
coasă, că doar anima- 

^lele de lingă casă nu

se hrănesc cu vorbe 
dulci; chiar inainte de 
a veni in stațiune a 
predat, așa cum a fost 
contractul, un vițel de 
12 luni, îngrășat bine ; 
cele două vaci, cei doi 
porci și ce mai are 
pentru nevoile familiei 
nu te lasă, de aseme
nea, să lenevești. Și 
apoi, nici doctorul n-a 
spus să stea așa, bo
ierește, să nu pună 
mina pe vreo treabă. 
Băile astea-s bune și 
doctorii sint foarte

însemnări de
CSEKE Gâbor

buni, pricepuți; cum au 
făcut, habar n-are, dar 
i-au nimerit dintr-o- 
dată tratamentul. Nu 
mai are amețeli. Băie
ților le-a scris doar că 
le trimite salutări. Pu
tea să scrie despre 
multe altele, dar nu 
incap intr-o ilustrată. 
Și apoi de povestit e 
mult mai ușor. Băieții 
vor ghici desigur, doar 
se cunosc bine, sint 
laolaltă de vreme în
delungată — români, 
maghiari, prieteni ce 
mănincă zi de zi a- 
ceeași pită...

Omul se ridică de pe 
bancă, mă salută și se 
îndreaptă spre noua 
clădire a poștei. Ține 
ilustrata intre degete 
ca pe un obiect delicat, 
de mare preț.

Peste drum, In fața 
unui chioșc abia des
chis, cei sosiți recent 
la Buziaș, avînd incă 
geamantanele, sacoșele 
la ei, tși aleg fără

grabă din vederile ex- 
■ puse sub geamul vitri

nei. Oameni ai muncii 
din toate colțurile ță
rii căutindu-și odihna 
și sănătatea. Stațiunea 
ii intimpină cu liniștea 
ei specifică, cu izvoa
re de ape minerale, cu 
băi, cu săli de trata
mente, cu personal 
medical bine pregătit, 
lată inginerul de la 
uzinele de vagoane din 
Arad plimbindu-se cu 
soția. Țin și ei in mină 
cite o ilustrată pe care, 
probabil, vor scrie ca 
și furnalistul din Că- 
lan, citeva fraze scur
te adresate colegilor și 
rudelor... Din hotelul 
„ceapiștilor“ iese acum 
un bătrin, îmbrăcat in 
portul țăranilor din 
secuime. In mina 
dreaptă ține un baston 
de care se sprijină. In 
cealaltă mină se ză
rește pata colorată a 
unei vederi. Cu creio
nul chimic a scris 
urări de sănătate ce
lor din comună, prinși 
acum in hora îndelet
nicirilor grabnice și 
care știu ca și el că 
pămintul rodește bogat 
doar dacă-l 
bine...

Oameni cu 
cu pixuri, cu 
in mină; oameni scri
ind vederi. Mii și mii 
de vederi, cu i 
scurte, redactate 
stil telegrafic, ce 
transmit anual 
Buziaș la felurite a- 
drese de la orașe și 
sate. Și tot atitea do
vezi concludente ale 
grijii permanente a 
partidului și statului 
nostru pentru sănăta
tea și bunăstarea celor 
ce muncesc.

muncești

creioane, 
stilouri

texte 
! in 

ie 
din

nificate pe 
primul rînd 
în industria 
tarea bazei 
nergetice — _________________
ția petrolului deține un loc impor
tant — constituie unul din factorii 
determinanți pentru întreaga dezvol
tare economico-socială a țării in ac
tuala etapă. De aceea, in eforturile 
noastre pentru realizarea întocmai a 
sarcinilor de plan trebuie să ne 
bucurăm de sprijinul prompt, perma- 

unităților in- 
prin utilajele 
trebuie să 
extracției

nent al ramurilor și 
dustriale care concură, 
și materialele pe care 
le livreze, la creșterea 
țiței.

ni 
de

Convorbire
Dan CONSTANTIN

realizată de

O IDEE CARE TRANSFORMĂ UZINA
Motorul diesel românesc de 360 de 

cai putere este o realitate. Ii ascult 
glasul puternic — parcă o mie de vi
fore se rostogolesc in trupul de oțel 
și fontă.

— Toate piesele sint românești — 
Îmi spune maistrul Ion Ciocan, șeful 
atelierului numărul 5 motoare, de la 
întreprinderea „Automecanica". In 
fiecare piesă este gindul nostru, gin- 
dul muncitorilor și inginerilor de la 
Uzinele „23 August“, de la întreprin
derea de autocamioane din Brașov, al 
celor de la Uzina de mecanică fină 
din Sinaia și de la alte uzine din țară. 
Primeam, cu un an in urmă, din par
tea secretarului general al partidului, 
sarcina de răspundere de a construi 
acest motor atît de necesar industriei 
noastre de mijloace de transport. Im
portam motorul acesta, ne costa va
lută forte. L-am realizat. E sută la 
sută românesc.

— La începutul acestei luni, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a venit in 
mijlocul nostru, a intrat in hală — 
povestește maistrul Ghcorghe Tudo- 
rache. Stăm cu mina pe accelerație 
și am apăsat în clipa în care tova
rășul Nicolae Ceaușescu a acționat 
butonul de pornire. Am simțit că mi 
s-a oprit inima.

— ...era ca la un examen — măr
turisește maistrul Ion Ciocan. Ulti
mul examen și cel mai greu, pentru 
că prima rotație a motorului era, de 
fapt, și primul cuvint din raportul 
nostru muncitoresc de îndeplinire a 
sarcinii încredințate de partid. Acest 
raport ne obligă la și mai mult. N-a 
fost ușor nici pină acum, dar de aici 
înainte lucrurile devin și mai com
plexe, răspunderile și mai mari.

Aveam să-mi amintesc de gîndurile 
maistrului Ciocan, ascultîndu-i pe re-

prezentanțil oamenilor muncii de la 
„Automecanica", întruniți în adunare 
generală în preajma apropiatului 
Congres al consiliilor oamenilor 
muncii.

— Capul de serie al noului motor 
este gata — spunea, în adunare, unul 
dintre vorbitori. S-au pregătit spa
țiile noilor linii tehnologice, o serie

• La „Automecanica", o im
portantă premieră tehnică : 
dieselul românesc de 360 CP
• Fusese conceput cu 20 la 
sută piese din import ; l-au 
realizat cu sută la sută piese 
românești • Autoconducerea 
muncitorească in fruntea bă
tăliei pentru progres tehnic

de mașini-unelte moderne s-au și 
amplasat. Continuă finisările la noua 
hală. Deci, pornim la construcția 
celor 229 de motoare următoare pe 
care trebuie să le fabricăm pină la 
sfîrșitul acestui prim an al cincina
lului. Dar, tovarăși, trebuie să ne 
îndeplinim in continuare munca 
avînd in fața noastră imaginea unui 
nou motor, cu performanțe și mai 
bune.

Imaginea unui nou motor se și 
conturează In mintea acestor oameni 
întreprinzători, îndrăzneți în gindire, 
pasionați de munca lor. Ei își evocă 
momentele unei alte adunări gene
rale, desfășurată aici cu un an in 
urmă, după o altă vizită de lucru a

tovarășului Nicolae Ceaușescu, vizită 
din care a rezultat necesitatea repro
filării întreprinderii, in vederea con
strucției de motoare diesel româ
nești de diferite puteri. întregul co
lectiv s-a concentrat atunci asupra 
obiectivului trasat de secretarul 
general al partidului, propunindu-și 
să-l realizeze in condițiile îmbună
tățirii producției curente de mașini 
autospeciale, reorganizindu-și întrea
ga muncă, redistribuind spațiile de 
producție, sporind calitatea produc
ției, pentru a crea mijloacele nece
sare noii producții de motoare. So
luțiile alese au fost surprinzătoare, 
inteligente, valoroase, demonstrind 
încă o dată cît de roditor este pro
cesul gîndirii și acțiunii colective, al 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii. Hotărîseră, punct cu punct, 
declanșarea unei ample acțiuni in 
domeniul progresului tehnic, care 
antrena prefaceri adinei in organi
zarea uzinei, dar, mai ales, in profilul 
profesional al oamenilor.

— Un adevărat salt calitativ — 
apreciază inginerul-șef al întreprin
derii, Ștefan Petcu. Desigur, prin 
găsirea soluțiilor noi pentru produc
ția de motoare făceam un pas îna
inte ; una este însă să găsești soluții 
și să faci pași înainte, alta este să 
fii pregătit, în același timp, să des
chizi orizonturi noi după ce ai făcut 
acești pași, 
oameni, sau 
în uzine cu 
strucției de
impuls acesta este : să-i trimiți. Dar

Puteam trimite . 100 de 
mai mulți, să deprindă, 
experiență, tainele con- 
motoare diesel. Primul

Dionisie ȘINCAN
(Continuare în pag. a Il-a)

Literatura și revoluția
tehnico - științifică
mult timp 
in paginile 
apăreau o- 

de

Nu cu 
în urmă, 
„Scinteii" 
piniile formulate 
dr. ing. Petre T. Fran- 
gopol sub titlul Com
petență și valoare în 
cercetarea științifică. 
Am apreciat îndeosebi 
considerațiile perti
nente despre impor
tanța hotârîtoare a 
factorului om în reali
zarea oricărui progres 
pe acest tărîm. In mod 
firesc, autorul își în
drepta atenția asupra 
măsurilor cu caracter 
organizatoric și sti
mulativ necesare „pen
tru sporirea compe
tențelor, pentru asigu
rarea climatului de e- 
mulație 
principiile 
echității", 
du-mă, dintr-o altă 
direcție, pe aceeași 
orbită, aș dori să con
semnez aici citeva re
flecții privind rolul 
literaturii in Înfăptui
rea revoluției tehni- 
co-științifice, la para
metrii propuși pentru 
următoarele decenii. E 
o preocupare mai ve
che, determinată de 
opțiunea mea scriito
ricească pentru multi
plele fețe ale anticipa
ției, dar și de intere
sul față de un feno
men cu profunde im
plicații în dezvoltarea 
generală 
ca 
de

științei și tehnicii ro
mânești este de ne
conceput fără un efort 
continuu de perfecțio
nare morală, așa cum 
se arată și intr-un pa
saj al Programului- 
directivă care mi se 
pare a avea o legătu
ră certă cu tema a- 
nunțată : „Cercetăto
rii, specialiștii, toți, cei 
care lucrează în acest 
domeniu vor trebui 
formați in spiritul pa
siunii înflăcărate pen
tru adevărul științific, 
pentru descifrarea tai
nelor naturii și trans
formarea acesteia, al

Pe
Și

așezat 
eticii
Inscriin- 

dintr-o 
pe

Opinii de
Ion HOBANA

a societății, 
și in viața noastră 
fiecare zi.
Programul-directivă 
cercetare științifi- 
dezvoltare tehno-

de 
că, 
logică și de introduce
re a progresului teh
nic in perioada 1981— 
1990 și direcțiile prin
cipale pină în anul 
2000, adoptat de Con
gresul al XII-lea al 
partidului, prevede că 
în 1985 numărul ca
drelor de specialitate 
se va ridica la 
245 000, dintre

circa 
care 

peste 81 000 vor avea 
studii superioare. în
deplinirea sarcinilor 
complexe ale acestei 

^eritabile armate a

cutezanței revoluțio
nare, al dorinței ne
strămutate de a con
tribui tot mai activ la 
promovarea noului în 
teate domeniile de ac
tivitate, la înfăptuirea 
obiectivelor progra
mului partidului de 
dezvoltare economico- 
socială a patriei noas
tre, la afirmarea vi
guroasă a științei ro
mânești in creația ști
ințifică contemporană".

Cum poate contribui 
literatura la realizarea 
acestui amplu proces 
formativ ? In primul 
rind, prin abordarea 
mai hotărîtă a proble
maticii la care mă re
fer. Cite romane, pie
se de teatru, filme ne 
propun conflicte și 
eror din lumea institu
telor de cercetări, a 
laboratoarelor uzinale, 
a școlilor și facultăți
lor cu profil tehnico- 
științific ? O lume a 
cărei pondere în pro
cesul economico-so- 
cial va crește explo
ziv. Potrivit unor es
timări invocate și în 
articolul de la care 
am pornit, la începu
tul secolului XXI nici 
o țară nu va putea 
pretinde să participe

la schimbul vital de 
informații și de tehno
logie fără a angaja cel 
puțin 20 la sută din 
potențialul său uman 
productiv în cerceta
rea științifică.

De vină pentru timi
ditatea cu care ne a- 
propiem de această 
zonă fierbinte a vieții 
noastre este, cred, șl 
persistența ecourilor 
teoriei contradicției 
dintre valorile uma
niste tradiționale și 
cele propuse de civili
zația modernă. Nu 
contest primejdia pe 
care o reprezintă pen
tru echilibrul fragil al 
planetei proliferarea 
unor descoperiri și in
venții supuse legilor 
profitului și ale con
curenței. A considera 
insă, explicit sau im
plicit, că progresul 
tehnic și cel uman 
sint incompatibile, în
seamnă a ignora 
condiționarea lor so- 
cial-economică, faptul 
că acolo unde știința 
și tehnica se dezvoltă 
pe temelii sănătoase, 
potrivit unei strategii 
pe termen 
pot deveni 
decisiv în 
individului 
tivității.

Dincolo 
considerente, 
datoria scriitorului de 
a investiga toate stra
turile realității, pen
tru a surprinde în fie
care pulsația acestui 
timp, 
creația va dobîndi o- 
rizontul 
cerut de 
strucție 
pe care 
iar personajele nu vor 
fi văduvite de o tră
sătură esențială a spi
ritului epocii noastre. 
Căci dacă socotim, cu 
deplină îndreptățire, 
că pietrele unghiulare 
ale culturii se numesc, 
de pildă, Shakespeare, 
Tolstoi, Eminescu, nu

lung, ele 
un factor 
propășirea 

și a colec-
de aceste 

există

Numai astfel
cuprinzător 

opera de con- 
multilaterală 
o înfăptuim,

(Continuare 
în pag. a III-a)
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HAMBARELE ASTEAPTA RECOLTA,

DIVERS
Meșterii 
din Drâgușeni

Din 
ție in _ .
pină in zilele noastre, creații 
populare inegalabile, „semnate" 
cu pasiune și iscusință de meș
teri vestiți din comuna Drăgu- 
șeni, județul Suceava. Acum, 
meșterii iși invață copiii și ne
poții, pentru a le duce mai de
parte strădania lor, pentru a-i 
conferi noi frumuseți. Nicolae 
Burtea le dezvăluie tainele 
sculpturii in lemn, cu care 
să-și împodobească așezarea, ca
sele, viața. La rîndu-i, Maria 
Grigoraș le invață pe tinerele 
fete cusutul neîntrecutelor cos
tume populare, iar Marioara 
Vartolomei se dovedește neîn
trecută în arta cojocăriei, soco
tită cindva îndeletnicire bărbă
tească. După cum îndeletniciri 
specifice femeilor sînt ilustrate 
— ca in „Amintirile" bădiței 
Creangă — de Dumitru Toma, 
care se ia la întrecere cu toate 
suratele la tors, țesut, cusut și 
brodat.

veac in veac, din genera- 
generație s-au transmis,

Ceasul 
de la „Farmec"

Din biroul directorului Între
prinderii de produse coșmetice 
„Farmec" din Cluj-Napoca se 
aude limpede un sunet sacadat, 
ca de ceasornic.

— Nu e ceasornic — ne spune 
directorul. Este presa de îmbu
teliat spray. La inceput am cre
zut că in scurt timp o să ajung 
la doctor. Apoi, printr-un sis
tem de izolare fonică, n-am 
mai auzit bătăile de ceasornic. 
Dar de-abia din clipa aceea au 
venit grijile, a început 
bată inima. Nemaiauzind 
presei, nu știam cum 
producția.

Și a trebuit să renunțe 
larea fonică. Acum, din două în 
două secunde, la fiecare bătaie, 
presa-ceasornic realizează o pro
ducție de 16 lei. Cînd aude că 
presa nu bate... ceasornic, direc
torul se duce degrabă să vadă 
ce se intîmplă, 
cundele costă !

să-mi 
bătăile 
merge

la izo-

să intervină. Se-

Tirg de vară 
pentru... iarnă

Pe faleza Dunării din orașul 
Tulcea a luat ființă un tirg 
pentru desfacerea bunurilor de 

- consum realizate, in. unitățile in
dustriei micii, „lată, o inițiativă 
lăudabilă" — și-au spus oame
nii. Și pe drept cuvînt. Localni
cii și tot mai numeroșii vizita
tori ai Deltei Dunării merg in 
aceste zile la tirg dupăl articole 
specifice sezonului estival, inclu
siv pentru cele de plajă. Dar 
— să vezi și să nu crezi! — 
organizatorii tirgului oferă spre 
vinzare o gamă largă — foarte 
largă — de confecții, tricotaje $i 
pufoaice pentru... iarnă. Bine-a 
zis cine-a zis că omul gospodar 
iși face vara sanie și iarna car. 
Nu-i exclus ca articolele de pla
jă, săndăluțele și pălărioarele de 
soare să fie puse in vinzare la... 
iarnă.

I
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Șl...

Unii sportivi pentru o zecime 
de secundă se antrenează și asu
dă un an de zile. Creatorul unei 
noi mașini de precizie face mii 
de calcule pină ajunge la tole
ranța de un micron. Gheorghe 
Pirvu din comuna Costache Ne
gri, județul Galați, nu s-a omo- 
rît nici cu truda antrenamente
lor, nici nu și-a pus mintea la 
contribuție să facă mii de calcu
le. Șofer de meserie, el a ajuns 
un recordman in materie. Dova
dă : permisul său de conducere, 
care numără nu mai puțin de 
10 (zece) ștampile: 1 pentru ex
ces de viteză și 3 pentru con
ducere sub influența alcoolului.

Fără comentarii.
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Cine plătește ?
De la Vălenii de Munte, ni

sipul cuarțos se încarcă in va
goane cu prea multă apă. Va
goanele ajung la Boldești — Scă- 
eni. Cum nu întotdeauna vagoa
nele sînt descărcate operativ de 
beneficiara acestora — între
prinderea de geamuri din loca
litate — odată cu apa, între li
niile ferate se scurg și cantități 
imense de nisip. Pe mai bine 
de o jumătate de kilometru, 
între liniile ferate din gara 
Scăeni s-au format adevărate 
dune de nisip. O risipă costisi
toare. In plus, nisipul din gară 
îngreunează circulația în sigu
ranță a trenurilor. Singurul om 
care se zbate, dar nu poate re
zolva singur problema, este șe
ful stației, Stan Marin. „Mă 
doare sufletul — ne spune el — 
cînd văd atita risipă, atita ne
glijență".

Și pe noi ne doare, dar avem 
o întrebare : cine plătește ?

I
I
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I De-ale lui Păcală
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...La Cisnădie există o coope
rativă „Măgura". Cooperativa 
„Măgura" are un magazin. Pe 
firma magazinului scrie: „Mo
dă-Pălării". Deunăzi, in vitrina 
magazinului au apărut capișoa- 
ne pentru fetite de 3—4 ani.

...întrebată de ce vinde băutu
rile cu lipsă la gramaj, Mihai 
Silvia de la restaurantul „Bis
trița" din Vatra Bornei a răs
puns cu nonșalantă dezarmantă : 
„Eu am grijă de cliențti mei să 
nu

I

I

IAR LANURILE - MINA GOSPODARULUI
După ploile din ultimele zile, să asigurăm pretutindeni participarea la muncă a tuturor forțelor,

folosirea deplină a fiecărei

v..:- >•

și câpițat, care string paiele Și
, Din urmă vin apoi mașinile de adunat 
insămințează culturile succesive.

Foto : N. Bulei

Formația complexă de mecanizare de la C.A.P. Buzescu (județul Teleorman) oferă un model de execuție în flux continuu a lucrărilor agricole din campania 
de vară : combinele descarcă din mers orzul din buncăre in remorci, pe care-l transportă imediat la baza de recepție.

eliberează terenul. Concomitent, plugurile și discurile pregătesc terenul și se

Timiș. Acolo unde solele s-au 
zvlntat mal repede, combinele au 
intrat imediat la secerișul orzului. 
Duminică, la I.A.S. Sînandrei au in
trat în lanurile cu orz 36 de combine, 
pentru ca luni — 22 iunie — numărul 
acestora să ajungă Ia 50. „Folosind 
întregul parc de combine la capacita
tea maximă și fiecare oră bună de 
lucru — ne spune inginerul Robert 
Adler, directorul unității — vom în
cheia în 3—4 zile recoltarea pe toate 
cele 1 400 hectare cultivate cu orz. 
Aceeași bună organizare și activitate 
intensă la seceriș am întîlnit și la 
C.A.P. Cenad, unde mecanizatorii de 
pe cele 16 combine au strîns orzul de 
pe 75 hectare, din cele 500 cultivate. 
Avînd in vedere faptul că județul 
Timiș se numără printre marii cul
tivatori de orz și orzoaică — peste 
64 000 de hectare — este absolut ne
cesar să se acționeze energic în toate 
unitățile de stat și cooperatiste pen
tru stringerea grabnică a orzului de 
pe toate suprafețele. în ac^t scop, 
specialiștii trebuie să verifice perma
nent starea fiecărei sole pentru a 
declanșa sau relua recoltarea pe te
renurile care s-au zvîntat sau unde 
lanurile au ajuns la maturitate. 
(Cezar Ioana).

hotărîrea de a efectua această lucra
re în cel mult 4 zile, iar transportul șl 
depozitarea orzului la bazele de re
cepție — in același ritm cu recoltarea. 
După cum ne spune tovarășul Anton 
Kerekeș, director adjunct al direc
ției agricole, începînd de marți — 23 
iunie — dacă timpul rămîne favora
bil, cu cele 773 combine viteza zilni
că la recoltat va atinge circa 6 000 
hectare. Lucrindu-se in flux conti
nuu, în cel mult două zile de la re
coltare, suprafețele eliberate de

Întrerupt, lucrarea efectuîndu-se 
numai pe 7 312 hectare, adică 20 la 
sută din suprafața cultivată. Și în 
aceste condiții, lucrătorii din două 
consilii unice agroindustriale — Dă
buleni și Poiana Mare — au raportat 
încheierea recoltării orzului. în uni
tățile acestor consilii, ca și pe raza 
celorlalte mai avansate la 
acum se lucrează intens la elibera
rea terenului de paie, efectuarea 
arăturilor și semănatul culturilor du
ble. Pină în prezent, în consiliile

seceriș,

Relatări ale corespondenților „Scînteii"

terenul, reînsămînțat sau replantat cu 
alte culturi. în acest scop au fost 
asigurate aproape 80 tone de sămință 
de porumb, mazăre, morcov etc., pre
cum și trei milioane fire de răsaduri, 
acoperindu-se necesarul atît pentru 
unitățile socialiste, cit și pentru 
loturile personale ale cooperatorilor. 
Pină ieri au fost reinsămînțate peste 
500 hectare cu porumb, păioase și 
sfeclă furajeră, iar la asociația hor
ticolă din Pribilești au fost replan- 
tate pină ieri 150 hectare cu roșii, 
varză, ardei, fasole și rădăcinoase. 
Oamenii nu s-au descurajat, ci sint 
hotărîți să nu lase neînsămînțat nici 
un metru pătrat de pămînt, chiar 
dacă trebuie să depună un mare 
efort. (Gh. Susa).

CUVINTUL CITITORILOR») 
CUVINTUL OAMENILOR MUNCII

De ce complicat 
cînd s-ar putea mai simplu?

Prin ordinul nr. 3945/1974 al Mi
nisterului Comerțului Interior s-a 
stabilit ca, la unele articole mă
runte de uz gospodăresc, de arti
zanat și artă populară, prețurile să 
fie aprobate de conducerile între
prinderilor producătoare si ale u- 
nitățiior comerciale beneficiare. In 
conformitate cu aceste prevederi, 
fiecare unitate comercială benefi
ciară trebuie să primească de la 
producător o documentație detalia
tă, pe baza căreia, după verificare, 
se aprobă prețul propus. Practica 
dovedește — și un control efectuat 
recent la întreprinderea de con
fecții Botoșani a confirmat, o dată 
în plus, acest lucru — că un ase
menea sistem a devenit greoi și 
chiar păgubitor în condițiile actua
le. Spun aceasta, deoarece, pentru 
aceleași produse, furnizorii trebuie 
să întocmească zeci de documenta
ții pe care le trimit, pentru stabi
lirea prețurilor, celor peste 20 de 
Întreprinderi comerciale cu ridicata

din tară. Or, din discuțiile purtate 
cu specialiștii din cadrul industriei 
confecțiilor a reieșit că se poate 
proceda mai simplu, fără să fie ne
voie de atîtea documentații și a- 
probări. Astfel, ar fi suficientă a- 
probarea unei singure unități co
merciale beneficiare — eventual a 
oficiului de prețuri din cadrul con
siliului, popular județean de pe te
ritoriul în care întreprinderea pro
ducătoare iși are sediul. Procedîn- 
du-se în acest fel, s-ar realiza o 
mai mare operativitate și s-ar evita 
risipa de forță de muncă, de timp 
și de acte și documentații. De aceea, 
propun să se reanalizeze prevede
rile ordinului sus-menționat, avîn- 
du-se în vedere asemenea cerințe 
impuse de practică.

Ioan HALUNGA
inspector-șef
al Inspecției teritoriale financiare 
de stat Botoșani

Transport „în vrac11 -
și locații cu toptanul

Secția de expediție, camionaj 
mecanizare din stația C.F.R. Obor 
a fost dotată cu utilaje și mijloa
ce mecanizate (macarale, autosti- 
vuitoare ș.a.) pentru ușurarea ope
rațiunilor de încărcare-descărcare 
a mărfurilor în și din vagoane, 
precum și din mijloacele de trans
port auto, folosindu-se sistemul pa- 
letizat, pachetizat și conteinerizat. 
De aceea, contractele încheiate cu 
întreprinderile din Capitală prevăd 
ca toate mărfurile să fie comanda
te furnizorilor în acest sistem. A- 
ceastă clauză însă nu se respec
tă. Astfel, foarte multe mărfuri. în 
special cele primite de ICRAL-uri. 
de întreprinderea „Combustibilul**  
etc, sosesc în stație în sistem vrac.

și
i
deoțe-

*

stinjenindu-ne activitatea, 
ce fac imposibilă utilizarea • 
celor din dotare. Or, dese 
manuală presupune un vo 
muncă mai mare, determir 
bilizarea multor vagoane, <5 
rea mărfurilor. Dacă s-a,r 
cu exigență ca unitățile respective 
să nu mai admită primirea mate
rialelor (ciment, cărămizi, l var, che
restea etc) în vrac, asemenea nea
junsuri păgubitoare ar putea fi e- 
vitate. In acest sens, trebuie doar 
respectate cu strictețe prevederile 
contractuale.

Sorin ACHIMESCU 
director adjunct 
în Departamentul Căilor Ferate

..„mari

se îmbete prea tare"...
Rubrică realizată de
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteii

I
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Satu Mare. ^ec°'tarea orzului 
ee desfășoară pe întreaga suprafață 
de 19 751 hectare cultivată, pînă în 
seara zilei de 22 iunie producția 
fiind strinsă de pe 1 500 hectare. 
Cele mai mari suprafețe au fost re
coltate în consiliile Sanislău, Cărei, 
Tiriam, Beltiug, Odoreu. Satu Mare, 
unde secerișul a continuat în pofida 
precipitațiilor căzute. In unități- se 
remarcă o bună organizare a muncii,-rJ'v .. ' a'.'■'?!'»'-3A.4*'îf/3  I"/.?;;'

paie sînt arate și semănate cu culturi 
duble. (Octav Grumeza).

Olt. Ieri — 22 iunie — după-a- 
miază, odată cu încetarea ploilor, au 
fost reluate lucrările agricole. In 
consiliile unice agroindustriale Ru- 
sănești și Radomirești, combinele au 
intrat din nou la secerișul orzului, 
lucrare care s-a efectuat pe 15 000 de 
hectare din cele aproape 32 000 hec
tare cultivate. In Cîmpia Boianulul 
și cea a Cărbunarului s-au. efectuat 
șanțuri și rigole pentru scurgerea 
apei din culturi. Acolo unde can ti tăi 
tile de apă au fost mai mici, s-a tre
cut la prășitul culturilor. Demn de 
remarcat este faptul că tn unitățile 
agricole din județul Olt s-a încheiat 
prașila a Il-a mecanică și manuală 
’ floarea-soarelui și sfeclă de zahăr 

se execută pe ultimele suprafețe 
porumb. (Emilian Rouă).
Dolj. Din cauza ploilor din ul

timele zile, secerișul orzului a fost

agroindustriale Amărăști, Dăbuleni, 
Rojiște, Bechet, Calafat și altele au 
fost însămințate, pe suprafețele de 
pe care s-a strîns recolta de orz, 
2 430 hectare cu porumb boabe și 40 
hectare cu legume. In toate unită
țile agricole, specialiștii urmăresc 
permanent starea lanurilor și a so
lului pentru a relua secerișul cu toa
te forțele, atunci cind condițiile per
mit. (Nicolae Petolescu).

la 
Și 
la

Azi vă informăm despre

ADMITEREA IN IIWIIlNIIll SUPERIOR
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artistic (actorie, inginerie de film 
și televiziune, tapiserie, ceramică — 
sticlă — metal).

Se va dezvolta și învătămîntul 
superior fără frecvență : pentru 
specializările in profil agrozooteh
nic : agricultură — la Institutele 
agronomice din București, Cluj- 
Napoca, Iași ; horticultură — la 
Institutul agronomic din București 
și Universitatea din Craiova ; zoo
tehnie — la Institutele agronomice 
din Cluj-Napoca și Timișoara. Se 
va organiza, de asemenea, învăță- 
mînt fără frecvență la specializarea 
limba și literatura română — o 
limbă străină la Universitățile din 
Cluj-Napoca și Iași (pe lingă cel 
existent la Universitatea din Bucu
rești). De menționat că învățămîn- 
tul superior seral și fără frecvență 
asigură absolvenților aceeași pre
gătire științifică și calificare profe
sională, aceleași drepturi de înca
drare în muncă cu ale absolvenți
lor de la invățămîntul de zi.

La concursul de admitere In !n- 
vătămîntul superior seral și fără 
frecvență, care începe la 15 iulie, 
se pot înscrie absolvenți de liceu 
cu diplomă de bacalaureat (sau 
absolvenți cu diplomă ai altor școli 
echivalente cu liceul) care fac do
vada că sînt încadrați în muncă, iar 
pentru învătămîntul superior tehnic 
seral — că lucrează nemijlocit în 
producție, in meserii legate de 
profilul sau specializarea facultății 
respective. Absolvenții promoției 
1981 se pot înscrie la învătămîntul 
seral sau fără frecvență pe baza 
actului de repartizare in producție, 
sub rezerva prezentării adeverinței 
de încadrare la locul de muncă re
partizat, pînă la data începerii 
anului universitar. Absolvenții cu 
diplomă ai învățămîntului superior, 
încadrați în muncă, pot fi înscriși 
la concurs pentru o altă facultate, 
la învătămîntul seral sau fără frec
vență după efectuarea stagiului 
legal în producție la absolvirea fa
cultății anterioare și dacă îndepli
nesc, bineînțeles, și celelalte con
diții de înscriere menționate în 
broșura „Admiterea în învătămîn
tul superior". Probele de concurs 
sînt aceleași cu cele prevăzute pen
tru invățămîntul superior, cursuri 
de zi, fiind detaliate în broșura 
amintită.

Maramureș.In urma unei p101 
torențiale, însoțite de o puternică 
grindină, în județul Maramureș au 
fost distruse complet sau parțial cul
turile de grîu și porumb, legumele, 
furajele, vegetația pomicolă de pe o 
suprafață de peste 9 000 hectare, 
situată în lunca Someșului. în 
denea reintroducerii grabnice 
cultură a suprafețelor afectate, sub 
conducerea directă a comitetului 
dețean de partid s-au luat măsuri 
urgente pentru asigurarea seminței 
și a răsadurilor și eliberarea terenu
lui pentru a fi reinsămînțate. Cu o 
amplă mobilizare de forțe se lucrează 
mai ales în localitățile Lucăcești, Tă
mâia, Fărcașa Ardusat, Sălsig, Satu
lung, Mireșu Mare și Ulmeni, ale 
căror unități agricole au înregistrat 
cele mai mari pagube. Vegetația dis
trusă de grindină este însilozată, iar

ve
in

ju-

lași. Unitățile agricole din jude
țul Iași au- prevăzut ca pînă la sfîr- 
șitul acestei luni să depoziteze 
34 769 tone finuri și să insilozeze 
112 000 tone cu diferite furaje. Ac
țiunea se desfășoară cu. intensitate 
în marea majoritate a unităților ,a- 
gricole. Pînă la 21 iunie au fost co
site aproape 10 000 hectare de finețe, 
ceea ce reprezintă 75 la sută din 
prevederi. în schimb, s-au depozitat 
numai 16 521 tone finuri și s-au însi- 
lozat doar 56 000 tone ierburi, canti
tăți care abia se ridică la 50 la sută 
din programul stabilit. Mari rămi- 
neri in urmă există mai ales în 
unitățile agricole din consiliile unice 
agroindustriale Popricani, unde din 
1 790 hectare finețe s-au cosit numai 
280 hectare, Lețcani — din 1 744 hec
tare abia 150 hectare, Movileni — din 
1 630 hectare doar 220 hectare, Tg. 
Frumos — din 2 579 hectare numai 
375 hectare. Drept urmare, nu s-au 

-■ putut efectua nici depozitările și in- 
silozările ............. ...
așadar, că 
ganizare a 
indu-se și 
de mijloacele mecanice, cit și o fo
losire mai judicioasă a tuturor uti
lajelor destinate transportului și de
pozitării furajelor. (Manole Corcaci).

NOTA REDACȚIEI. Interesîn- 
du-ne la stația C.F.R. Obor din Ca
pitală despre această stare de lu
cruri am aflat că, datorită proce
deului de a transporta in vrac prac
ticat de unii furnizori, în cursul 
anului 1980 s-au imobilizat 6 435 
vagoane timp de 224 947 ore, pen
tru care s-au plătit 5 999 282 lei, 
drept locații, tn primele cinci luni 
ale acestui an. numărul vagoanelor 
imobilizate a fost de 3 770 cu 172 000 
ore staționare, pentru care s-au în
casat locații in sumă de 5 009 546 
lei. Ponderea cea mai mare a imo
bilizărilor o dețin Întreprinderea 
„Combustibilul" din Capitală (803

vagoane, 54 241 ore și 1 694 970 lei 
locații), I.C.R.A. București (428 va
goane, 11 958 ore și 295 009 lei), dar 
și alte unități subordonate unor mi
nistere : întreprinderea „Timpuri 
noi" (142 vagoane, 8183 ore și 
283 380 lei) ; întreprinderea de mase , 
plastice București (181 vagoane, 
9 737 ore și 335 210 lei) etc.

Așa stind lucrurile, se impune ca 
forurile de resort să dovedească 
mai multă intransigență in asigu
rarea transportului de materiale în 
sistemul conteinerizat, paletizat, . 
pachetizat, care, pe lingă operativi
tate, asigură și o eficiență sporită.

O practică 
care se impune lichidată

păgubitoare

planificate. Se înțelege, 
se impune o mai bună or- 
muncii la cosit, constitu- 
echipe de cosași alături

• La secțiile pedagogice cu du
rata de 3 ani. începînd cu noul an 
școlar 1981—1982, în mai multe cen
tre universitare vor fi organizate 
secții pedagogice cu durata de 3 
ani. destinate formării profesorilor 
care vor preda în învătămîntul 
gimnazial, Ele vor funcționa în du
blă specializare — matematică-fizi- 
că ; chimie-fizică ; științe naturale 
și agricole — ceea <5e va asigura 
pregătirea unor cadre didactice mai 
ușor adaptabile cerințelor și spe
cificului învățămîntului gimnazial, 
ale școlilor cu un număr mai mic de 
clase etc. Secții pedagogice cu du
rata de 3 ani vor funcționa la Uni
versitățile din București, Iași și 
Timișoara (specializarea matemati- 
că-fizică). Institutele politehnice din 
București și Iași, precum și la U- 
niversitatea „Babeș-Bolyai“ din 
Cluj-Napoca (specializarea chimie- 
fizică), Universitățile din București, 
Cluj-Napoca și Iași (specializarea 
științe naturale și agricole).

înscrierea la concursul de admi
tere pentru aceste secții se va e- 
fectua între 5—11 iulie, actele ne
cesare și modul de desfășurare a 
concursului fiind cele menționate 
în broșura „Admiterea în învătă
mîntul superior'*.  Concursul de ad
mitere la abeste secții începe în 
ziua de 15 iulie și constă din două 
probe scrise la disciplinele de pro
fil. Astfel, pentru specializarea ina- 
tematică-fizică : matematică (alge
bră — numai materia pentru cla
sele IX—X, geometrie plană și în 
spațiu, trigonometrie) și fizică 
(mecanică, electricitate) ; pentru 
specializarea chimie-fizică (chimie 
anorganică și organică, fizică — fi
zică moleculară și căldură, optică) ; 
la specializările științe naturale 
agricole 
broșura 
biologie

rămîn probele precizate 
de admitere (biologie I 
II).

și 
în 
Și

cursurile serale șl Ia fără
Invățămîntul

• La
frecventă. Invățămîntul superior 
seral va cunoaște o accentuată dez
voltare în viitorul an universitar. 
In domeniul învățămîntului tehnic 
și economic, această formă de stu- ' 
diu se va extinde prin creșterea 
cifrelor de școlarizare și crearea a 
peste 40 noi secții serale de ingi
neri și subingineri. începind cu 
noul an școlar se vor organiza 
cursuri serale și tn unele profiluri 
de învătămint universitar (infor
matică, fizică, fizică tehnologică) și

BRAȘOV • Viața spirituală a 
Brașovului a consemnat un eveni
ment artistic de seamă : inaugura
rea Teatrului muncitoresc pe plat
forma industrială de nord a muni
cipiului. (Nicolae Mocanu).

BACAU • Galeriile de artă din 
municipiul Bacău găzduiesc o ex
poziție de etnografie organizată de 
Muzeul județean de istorie și artă. 
Exponatele, datînd din cele mai 
vechi timpuri, reflectă ocupațiile 
tradiționale ale locuitorilor de pe 
meleagurile din centrul Moldovei : 
agricultura din lunca Șiretului și 
de pe colinele Tutovei, oieritul de 
pe văile Trotușului și Cașinului,

Florlca DINULESCU

pescuitul din zona Bistriței exploa
tarea pădurilor din Munții Oituzu- 
lui. (Gheorghe Baltă).

OLT • La Deveselu, județul Olt, 
a avut loc vernisajul expoziției fi
latelice dedicate împlinirii a 75 de 
ani de la primul zbor al lui Traian 
Vuia și primului zbor cosmic ro
mân. (Emilian Rouă).

VASLUI • Școala populară de 
artă Vaslui a încheiat cel mai rod
nic an de, activitate cu un număr 
de peste 700 de absolvenți cuprinși 
in 40 de clase, pe genuri artistice. 
Manifestările de bilanț s-au con
cretizat, între altele, în dezbaterea 
„Arta amatoare și rolul ei educativ

Mobra“, un mijloc de transport 
rapid și economicos

Prin magazinele de 
specialitate ale comer
țului de stat se pot 
procura motoreta MO-

BRA SUPER și moto
reta MINIMOBRA in
tr-o gamă variată de 
culori.

MOBRA SUPER 
transportă două per
soane, atinge viteza 
maximă de 60 km/oră 
și are un consum de 
benzină de 2,5 litri la 
suta de kilometri.

MINIMOBRA atinge 
o viteză maximă de 
40 km/oră, consumă 1,8 
litri benzină la suta de 
kilometri și poate fi 
folosită și ca bicicletă.

Pe o distanță de 
100 km, transportul cu 
MOBRA SUPER costă 
numai 17 lei. iar cu 
MINIMOBRA — 12 lei.

MOBRA SUPER și 
MINIMOBRA se pot 
cumpăra atît cu plata 
integrală de 7 800 lei și 
respectiv 4 900 lei, cit 
și in rate lunare, cu un 
avans de 15 la sută.

Anul trecut, întreprinderea de 
pielărie și încălțăminte „Timpuri 
noi" din Brașov a încheiat primul 
semestru cu o serioasă nerealiza- 
re a sarcinilor de plan la export. 
Motivul care a dus la această si
tuație l-a constituit lipsa comenzi
lor, situație care, la rîndul ei. a fost 
generată de faptul că organele tu
telare au exclus cadrele întreprin
derii din Brașov din activitatea de 
sondare a pieței externe și de con
tractare a produselor. Ulterior, în 
urma intervenției Consiliului jude
țean de control muncitoresc al ac
tivității economice și sociale Bra
șov, conducerea centralei de resort 
a revenit și a antrenat în această 
acțiune și cadre din întreprinderea 
brașoveană, măsură care și-a do
vedit de îndată eficacitatea. în 
sensul că la prima deplasare a a- 
cestora peste hotare au fost înche
iate contracte pentru întreaga pro
ducție destinată exportului pe anul 
trecut. Acest fapt, ca și ampla mo
bilizare a colectivului de muncă 
brașovean, a permis ca în cea de-a 
doua jumătate a anului 1980 planul 
la export

depășit. Cu toate acestea, întreprin
derea din Brașov nu și-a realizat 
planul fizic cu peste 200 000 perechi 
încălțăminte. ........

Eră de așteptat ca centrala indus- " 
tria’Iă de resort să tragă concluziile' 
de rigoare din experiența anului 
trecut și să asigure participarea, de 
la bun început, la sondarea pieței 
externe și contractarea producției, 
și a unor cadre din întreprind 6 fa 
„Timpuri noi“. Or, situația e- 
petat — iar din lipsa comenz Xla 
export, aceasta nu a reușit să reali
zeze pe primele 4 luni ale anului 
curent decît o foarte mică parte din 
planul anual. In aceste condiții, 
Centrala industrială de pielărie, 
cauciuc și încălțăminte ar trebui să 
acorde un mai mare sprijin între
prinderii din Brașov pentru asigu
rarea cu contracte și îndeplinirea 
planului la toți indicatorii.

ti

să fie realizat și chiar

Gheorghe RIZEA 
vicepreședinte al Consiliului 
județean de control muncitoresc 
al activității economice și sociale 
Brașov

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Un

atelierul
i procedeu mai eficient de bobinare se aplică în prezent la 
electric al întreprinderii „Oțelul roșu". Noua metodă înlătură 

complet lipiturile între bobine, contribuie la economisirea cuprului, a 
cositorului, a benzilor izolatoare, la reducerea duratei de execuție a bo- 
binajului. (Ion Hurtupan, tehnician, orașul Oțelul Roșu, județul Caraș- 
Severin). • Dacă am fi sprijiniți în procurarea unor materiale și ni s-ar - 
acorda asistența tehnică de care avem nevoie am putea repara și consolida 
cu forțe locale drumul ce leagă satul nostru, Dobricel, de șoseaua jude— 
țeană. In acest fel, am avea asigurată o mai bună legătură cu localitățile 
învecinate, cu unitățile economice din comună și județ. (Un grup de lo- 
cuitori ai satului Dobricel, comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud).

Electrificarea 
căii ferate Roman - 

Pașcani
Ceferiștii din cadrul Regiona

lei Iași raportează o realizare de 
prestigiu : terminarea și darea 
în funcțiune a unui nou tron
son electrificat pe distanta Ro
mân — Pașcani. Inaugurarea a 
avut loc luni, 22 iunie, 
tractarea cu o locomotivă 
trică a personalului 5 603, 
a ajuns în stația Pașcani, 
exploatarea electrică a
duble Roman — Pașcani, viteza 
comercială a trenurilor de mar
fă șl de călători va crește, în 
medie, cu 15 la sută, iar capaci
tatea de transport cu 40 la sută, 
în același timp, se va obține lu
nar o economie de peste 180 
tone de motorină. (Manole 
Corcaci).

prin 
elec-
care 
Prin 

liniei

O IDEE CARE TRANSFORMĂ UZINA
(Urmare din pag. I)
am gîndit cu toții să procedăm alt
fel, pentru a nu afecta producția 
curentă. I-am trimis în grupuri mici, 
prin rotație, cei rămași accelerind 
ritmurile producției de autospeciale 
numai pe seama introducerii mai 
intense a tehnicii noi, moderne și a 
mai bunei organizări a munci’.

Acesta este doar un exemplu din
tre multe altele despre felul cum au 
acționat muncitorii și inginerii in 
bătălia pentru noul motor românesc. 
Un exemplu pe care l-am înregis
trat. urmărind, concomitent, desfășu
rarea adunării generale a oamenilor 
muncii.

— Pînă acum avem un bilanț bun 
— spunea un muncitor. Rebuturi sub 
limita tehnologică admisă, cheltuieli 
de producție mai reduse, finisări mai 
bune. Sîntem mindri că ne situăm 
pe primul loc pe ramură în între
cerea socialistă pe primele cinci luni 
ale anului. Dar să nu ne liniștească 
gindul că sîntem primii. Putem mai

mult, 
bune 
și mai înalte. Iată la ce mă gin- 
desc eu...

Omul iși expunea argumentat pă
rerea. captînd interesul adunării și 
reconfirmind parcă o mărturisire an
terioară a maistrului Ciocan : „Nu 
credeam că voi găsi în mine atîtea 
forțe să trec dincolo de ceea ce am 
învățat o viață întreagă. îmi cunoș
team bine meseria de mecanic, la fel 
ca și ceilalți tovarăși ai mei de mun
că. A construi mașini nu este insă 
tot una cu a demonta și a monta 
chiar și cele mai fine mecanisme. 
Parcă mi-am început din nou viața 
— cum, de fapt, și uzina a inceput o 
nouă viață — pășind cu încredere 
hotarul spre făurirea de mașini. 
Lucrul acesta iți schimbă profund 
deprinderile . profesionale. Mai ales 
că totul s-a petrequt și se petrece 
din mers, construind din interiorul 
structurilor existente, perfecționin- 
du-le, reprofilînd uzina și reprofi- 
lîndu-ne și noi odată cu ea".

există loc de soluții și mai 
pentru obținerea unei calități

Am străbătut halele în care, prin- 
tr-o mai judicioasă amplasare a uti
lajelor, s-au creat spații pentru 
utilajele noilor linii tehnologice, ob- 
ținindu-se sporuri de producție apre
ciabile ; in noile spații se înlănțuie 
primele mașini-unelte de înaltă teh
nicitate, purtînd mărci românești. 
Am văzut și noile hale, luminoase, 
în care oamenii aceștia plini de ho- 
tărîre în găsirea de pe acum a solu
țiilor și măsurilor necesare atingerii 
în anul 1985 a unei producții de zece 
mii de motoare, dau măsura adevă
rată a forței pe care o reprezintă 
democrația muncitorească in acțiune. 
Sfatul lor este competent; cuvintul 
lor este de greutate, încărcat de răs
punderea oamenilor stăpîni pe desti
nul lor și al 
faptele lor se 
celor 42 de 
care concură 
dus — motorul diesel de 360 de cai 
putere, premieră industrială româ
nească de prestigiu.

țării. Iar gîndurile și 
îmbină armonios cu ale 
colective muncitorești 
la făurirea noului prO-

pentru toate categoriile de oameni 
ai muncii", vernisarea unei expo
ziții de artă plastică și spectacolul 
muzical-literâr-coregrafic „Flori de 
cîntec românesc". (Crăciun Lăluci).

MUREȘ • în sălile de expoziții 
ale Filialei Mureș a U.A.P. de la 
Palatul culturii din Tg. Mureș a 
fost vernisată expoziția de artă 
plastică „Studium", la care elevii 
claselor de artă plastică de la Li
ceul pedagogic din localitate expun 
peste 150 de lucrări de pictură,

grafică, sculptură și artă decorati
vă, realizate tn tehnici și ma
teriale diferite • In cadrul ma
nifestării artistice „Zilele muzi
cale tîrgmureșene", Palatul cul
turii din Tg. Mureș a găzduit 
concertul cvartetului de coarde al 
Filarmonicii de stat din localitate, 
care a interpretat lucrări de George 
Enescu și Bela Bartok. (Gh. Giur
giu).

HARGHITA • Sub egida Comi
tetului județean de cultură și edu

cație socialistă, Ia întreprinderea 
de fier din Vlăhița a avut loc o 
sesiune de referate și comunicări 
științifice pe tema „Socioinforma- 
tica și muncitorul". Au luat parte 
activiști culturali, membrii comisiei 
de răspîndire a cunoștințelor cul- 
tural-științifice, un colectiv de cer
cetări sociologice din cadrul Uni
versității timișorene. (I. D. Kiss).

IAȘI • . Biblioteca ,sGheorghe 
Asachi" din Iași a deschis o expo
ziție de carte și periodice consa
crată centenarului revistei „Con
temporanul". Aceasta cuprinde lu
crări de istorie literară, antologii

din operele scriitorilor formați la 
școala „Contemporanului", precum 
și din primele numere ale revistei. 
(Manole Corcaci).

CLUJ • Timp de două zile, la 
Casa municipală de cultură din 
Cluj-Napoca s-a desfășurat un fes
tival interjudețean de diaporame. 
Au fost prezentate peste 70 de 
diaporame cu o tematică variată ; 
istorică, etnografică, frumusețile 
patriei, reportaje de muncă ■din in
dustrie, agricultură, activități spor
tive și altele. Festivalul s-a în
cheiat cu o dezbatere asupra orien
tării de viitor a tematicii diapora- 
melor. (Alex. Mureșan).I
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Liberia

(Urmare din pag. I)
înminind scrisorile de acreditare, 

afhbasadorul liberian, JOSEPH ZU- 
BAH, a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire. iar poporului 
român de noi succese pe calea dezvol
tării economico-sociale, din partea 
președintelui Consiliului Popular de 
Salvare și șef al statului Republica 
Liberia, Samuel Kanyon Doe.

în cuvintarea prezentată de amba
sador cu acest prilej au fost evocate 
relațiile care s-au stabilit între Româ
nia și Liberia, precum și obiectivele 
care stau la baza acestor relații. „Sint 
onorat — se arată în cuvintare — să 
particip la eforturile comune ale gu
vernelor și popoarelor noastre în 

' direcția promovării relațiilor priete
nești care s-au statornicit deja intre 
popoarele și guvernele noastre".

Ieri au avut loc la Moscova

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-SOVIETICE
Luni, 22 i iunie, i?. Moscova au avut 

Ioc corvo;-biri între o delegație de 
partid, Și guvernamentală a Repu
blicii ■’°ci aliste România și o dele- 
gație^e f îartid și guvernamentală a 
U.RS- '

I co>- orbiri au participat, din 
pș'” ână, tovarășii Ilie Verdeț,
rrL. n. I Comitetului Politic Exe
cutiv al tSC. al P.C.R., prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C,C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, mihistrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Emi- 
lian Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Traian Dudaș, ambasadorul 
României la Moscova, iar din partea 
sovietică, tovarășii N. A. Tihonov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., K. V. Rusa
kov, secretar al C.C. al P.C.U.S.,
N. K. Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S., N. D. Komarov, prim- 
locțiitor al ministrului comerțului 
exterior, O. A. Ciukanov, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S., 
N. P. Firiubin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București.

In cursul convorbirilor, desfășurate 
intr-o atmosferă prietenească, de lu
cru, au fost examinate probleme ale 
dezvoltării în continuare a relațiilor 
de colaborare multilaterală dintre 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică. S-a acordat o a- 
tenție deosebită înfăptuirii înțelege
rilor convenite în timpul întîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și warășul Leonid Ilici Brejnev, 
seert general al C.C. al P.C.U.S.,
preșe, ele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Părțile au examinat stadiul actual 
și perspectivele extinderii și adînci- 
rii relațiilor economice și comerciale 
româno-sovietice, atît pe baze bila
terale, cit și multilaterale, in cadrul 
C.A.E.R.

A fost subliniată marea importantă 
a înfăptuirii, prin măsuri concrete, 
a Programului de lungă durată al 
dezvoltării specializării și cooperării

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 iunie. în țară : Vremea va fi 
In general instabilă, mal ales in pri
ma parte a intervalului. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi, care 
vor avea și caracter de averse. Însoțite 
de descărcări electrice, mai frecvente 
în primele zile. Izolat, cantitățile de 
apă vor putea depăși 20 de litri pe

ILEANA RĂCEANU
In ziua de 21 iunie 1981 a încetat 

din viață tovarășa Ileana Răceanu, 
membră a Partidului Comunist Ro
mân din anul 1927.

Născută la 3 septembrie 1911, 
Ileana Răceanu a intrat din fragedă 
tinerețe in rindurile clasei munci
toare, lucrînd în diferite ateliere și 
întreprinderi din Arad și participînd 
activ la lupta condusă de comuniști 
împotriva exploatării și asupririi 
burgheze.

în anii grei ai ilegalității. Ileana 
Răceanu s-a remarcat prin devota
ment și dăruire față de cauza clasei 
muncitoare și a partidului comunist, 
îndeplinind cu abnegație sarcini de 
răspundere : delegată la Congresul 
Sindicatelor Unitare din 1929, mem
bră în âiroul C.C. al U.T.C. între 
1933—1935, reprezentantă a tineretu
lui revoluționar român în Internațio
nala comunistă a tineretului între 
1936—1937, membră a Secretariatului 
C.C. al P.C.R. între 1940—1943 și a 
C.C. al Apărării Patriotice în anii 
1943—1944. Pentru activitatea revo
luționară desfășurată a fost de mai 
multe ori arestată și întemnițată.

După victoria revoluției de elibe
rare națională și socială, Ilenei 
Răceanu i s-au încredințat impor
tante munci de răspundere pe linie 
de partid și de stat, atit pe plan 
local, în județele Bihor, Brașov, Cluj, 
cit și pe plan central. A fost vice
președintă a Comitetului Central al 
Uniunii Femeilor Democrate din 
România și a Consiliului Național al 
Femeilor, șefă de secție la C.C. al 
P.C.R.

Ileana Răceanu a muncit cu exem
plară pasiune și dăruire revolu
ționară, pentru îndeplinirea sarcinilor 
încredințate de partid, aducindu-și 
contribuția la opera de construcție a 
socialismului în țara noastră. Pentru 
meritele sale a fost distinsă cu ordine 
și medalii ale Republicii Socialiste 
România.

Dispariția Ilenei Răceanu consti
tuie o grea și dureroasă pierdere. 
Amintirea sa va dăinui veșnic vie in 
inimile tuturor celor care aii cunos- 
cut-o și prețuit-o.

Primind scrisorile de acreditare, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
mulțumit pentru salutul transmis și 
a adresat, la rindul său, șefului sta
tului liberian cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de prosperitate 
și bunăstare pentru poporul liberian, 

în cuvintarea de răspuns a șefu
lui* * statului român se arată : „Preo
cupată să asigure un cadru extern 
pașnic eforturilor sale creatoare, 
România desfășoară o politică ex
ternă activă, consacrată păcii, inde
pendenței naționale, prieteniei și 
colaborării cu celelalte state, cu toa
te țările lumii. în acest cadru — se 
arată in cuvintare — există condiții 
pentru ca. pe baza trainică a princi
piilor deplinei egalități în drepturi, 
respectului suveranității și indepen
denței naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, relațiile româno-liberiene să 

în producție pînă în 1990 dintre Re
publica Socialistă România și U.R.S.S., 
semnat în luna mai 1980.

Convorbirile delegațiilor României 
și U.R.S.S. au confirmat dorința co
mună de a dezvolta în continuare 
colaborarea economică reciproc a- 
vantajoasă dintre cele două țări.

în timpul convorbirilor au fost a- 
bordate, de asemenea, unele proble
me internaționale actuale, legate de 
sarcinile întăririi destinderii, securi
tății și colaborării în Europa, de în
făptuirea dezarmării și oprirea cursei 
înarmărilor, de consolidarea păcii în 
lume.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a oferit o masă în 
onoarea delegației de partid și gu
vernamentale române.

Tovarășii Iile Verdeț și N. A. Ti
honov au toastat pentru întărirea 
prieteniei frățești și dezvoltarea co
laborării pe multiple planuri dintre 
cele două partide și țări, in sănătatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al P.C.R., președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășului Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

★
La plecarea și la sosirea la Bucu

rești, delegația a fost salutată de to
varășii Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ilie Rădulescu, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Caranfil, 
ministrul industriei chimice, Ion Ce- 
terchi, ministrul justiției, Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului aface
rilor externe, de activiști de partid 
și de stat.

Au fost de față L. I. Boiko, însăr
cinat cu afaceri a.i. al Uniunii Sovie
tice la București, și membri ai am
basadei.

Pe aeroportul Vnukovo din Mosco
va, delegația a fost întîmpinată și 
condusă de N. A. Tihonov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., K. V. Rusakov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., și N. K. Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, N. D. Komarov, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior,
O. A. Ciukanov, adjunct al șefului 
secției externe a C.C. al P.C.U.S., 
N. P. Firiubin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de alte persoane 
oficiale sovietice.

Au fost prezenți Traian Dudaș, 
ambasadorul României la Moscova, și 
membri ai ambasadei române, pre
cum și V. I. Drozdenko, ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

metru pătrat. Vînt slab, pînă la mode
rat. Temperatura în creștere ușoară sl 
treptată, minimele vor fi cuprinse in
tre 8 și 16 grade, iar maximele între 18 
și 28 de grade, izolat mai ridicate la 
sfirșitul intervalului. In București : 
Vreme instabilă la început, apoi in 
ameliorare. Cerul va fi temporar no
ros. Vor cădea ploi, mai ales sub for
mă de averse. Vînt slab, pînă la mode
rat. Temperatura în creștere. Minimele 
voi* fi cuprinse între 12 și 16 grade, iar 
maximele intre 20 și 24 de grade, mai 
ridicate la sfirșitul intervalului. (Ileana 
Mihăllă, meteorolog de serviciu).

Din anul 1910, cînd fotbaliștii echi
pei Olimpia București cucereau 
primele tricouri de campioni națio
nali decernate în țara noastră, s-au 
disputat pină acum in total 63 de 
campionate. Cel mai recent — în
cheiat duminică, în cea mai lungă 
zi a anului devenită o rece zi a 
verii — a fost cîștigat de Univer
sitatea Craiova. Formația studenților 
olteni se află la al treilea titlu 
adjudecat în ultimii șapte ani (a 
mai repetat isprava în anul prece
dent și în 1974), situîndu-se astfel 
pe o poziție bună în clasamentul 
campioanelor României, clasament 
care ar avea în frunte pe Steaua 
și Dinamo (cu cîte 9 titluri), urmate 
de Venus (8), Chinezul, U.T.A. și 
Petrolul Ploiești, sub diferitele sale 
denumiri (cîte 6) și Ripensia (4).

în ultima etapă, campionii au 
jucat la București în compania 
principalilor lor contracandidați din 
acest campionat — jucătorii dina- 
moviști ai lui Valentin Stănescu. 
A fost un meci frumos, rapid, des
chis și spectaculos, încheiat echi
tabil cu 1—1. Universitatea Craiova 
a părăsit astfel terenul nu numai cu 
satisfacția locului întîi, dar și cu 
aceea a avantajului de trei puncte 
contra unul obținute in cele două 
întîlniri directe cu Dinamo (locul 
doi). Dacă ținem seama că au cu
cerit campionatul autoritar (3 puncte 
avans, plus golaverajul), că au dus 
greul și la națională și că s-au ca
lificat și in finala „Cupei României" 
(ce se joacă mîlne la București), 
ajungem la concluzia dreaptă că 
studenții din bănie constituie in
tr-adevăr cea mâi bună echipă de 
fotbal din România la această oră. 
Felicitări — lor, antrenorilor Ion 
Oblemenco (printre cei mai tineri 
antrenori de echipă campioană din 
istoria fotbalului românesc) și Con
stantin Oțet, conducătorilor clubului 
și minunatului public oltean.

Celelalte întîlniri ale ultimei etape 
au avut următoarele urmări : F. C. 
Argeș — S. C. Bacău 5—2 (gazdele
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SUPERLATIVELE CAMPIONATULUI

se dezvolte și mai puternic în viitor, 
îndeosebi in domeniul economic, in 
interesul ambelor popoare, al cau
zei păcii și colaborării internațio
nale".

In încheierea cuvîntării, șeful sta
tului român a asigurat pe ambasa
dorul liberian de întregul sprijin al 
Consiliului de Stat, al guvernului și 
al său personal, în îndeplinirea mi
siunii ce i-a fost încredințată.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
intr-o atmosferă cordială cu amba
sadorul Joseph Zubah.

La solemnitate și convorbire au 
participat Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat.

Au fost prezențl membri ai Amba
sadei Republicii Liberia la București.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
11,00 Film serial : Dallas — reluarea 

episodului 11
11.50 Evoluția vieții pe Pămînt — serial 

științific.
12.45 Telex
12,55 închiderea programului
16.00 Telex
16,05 Teleșcoală
17,15 Imprudențe. Raid-anchetă
17.30 Anunțuri și muzică
17,40 Clubul tineretului
18.25 Tribuna TV. Autoconducerea 

muncitorească în sistemul demo
crației socialiste

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 Omul și sănătatea
20,10 Teatru TV : „Uneori, imposibilul 

nu există 1“ de Virgil Stoenescu.
21,20 întreaga țară a pregătit și întîm- 

pină marele forum al democrației 
muncitorești. Al Il-lea Congres al 
consiliilor oamenilor muncii

21.50 Partid și țară, luminos destin. 
Emisiune muzical-literară
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,25 Film serial pentru copil
19.50 Artiști lirici contemporani
20.30 Viața economică a Capitalei 
21,00 Muzică de cameră
21.30 Moștenire pentru viitor : Duiliu 

Zamfirescu

pronoexpr.es
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 21 IUNIE 1981

Extragerea I : 32 14 29 20 33 11. 
Extragerea a II-a : 2 3 3 32 20 42 22. 
Extragerea a III-a : 23 25 5 28 45 40. 
Extragerea a IV-a : 1 21 20 4 5 42. 
Extragerea a V-a : 44 27 31 17 43. . 
Extragerea a. Vl-a : 35 23 15 31 27. 
Extragerea a VII-a : 35 22 39 9 7. 
Extragerea a VIII-a : 1 34 22 4 19.

Forumurile pionierești -1981
în perioada 22 iunie — 15 iulie, 

sint organizate, în fiecare județ, cite 
10 zile, sub formă de tabere de in
struire și odihnă, forumuri ale pio
nierilor. In ansamblu, ele constituie 
o manifestare politico-educativă 
tradițională a purtătorilor cravatei 
roșii cu tricolor, un amplu și rodnic, 
schimb de experiență în principalele 
domenii ale activității pionierești. 
Acțiunile se vor desfășura sub de
viza : „Urmind exemplul comuniș
tilor, tot înainte !“, aflîndu-se sub 
însemnul aniversării a 60 de ani de 
la crearea Partidului Comunist 
Român.

Delegații, aleși in adunările de 
unitate, din rindul purtătorilor cra
vatei roșii cu tricolor cu rezultate 
bune și foarte bune la învățătură 
și în activitatea pionierească, vor 
analiza modul cum sînt îndeplinite 
sarcinile care revin tinerei genera
ții din hotărîrile Congresului ai 
XII-lea al partidului, vor participa 
la realizarea unor acțiuni politico- 
educative model, la manifestări re- 
creativ-distractive. Vor avea loc 
dezbateri pe grupe de detașamente 
sau în plenul forumului pe teme 
ca : forme și modalități de acțiune

și-au consolidat locul 3 ; oaspeții 
s-au instalat pe locul 11); Corvinul 
Hunedoara — Politehnica Iași 8—0 
(hunedorenii — locul 6 ; ieșenii re
trogradează, alături de băimăreni și 
gâlățeni) ; Progresul Vulcan — „U“ 
Cluj-Napoca 1—0 (ambele formații 
scapă de retrogradare); A.S.A. Tg. 
Mureș — Politehnica Timișoara 3—0 
(mureșenii scapă de retrogradare ; 
finaliștii „Cupei României" coboară 
pe locul 12) ; F.C.M. Galați — Steaua 
1—2 (militarii urcă pe locul 4) ; Chi
mia Rîmnicu Vîlcea — Sportul stu-♦

însemnări la finalul 
sezonului fotbalistic

dențesc 0—3 (studenții bucureșteni 
urcă pe locul 5 ; vîlcenii coboară 
pe 9) ; F. C. Olt - F.C.M. Brașov
3—1 (rezultat de mijlocul clasamen
tului, respectiv locurile 7—8) ; F. C. 
Baia Mare — Jiul Petroșani 2—2 
(rezultat important numai pentru 
mineri, care se clasează pe locul 10).

Așadar, cea mai bună echipă a 
fost Universitatea Craiova. Dinamo 
și F. C. Argeș vor juca în „Cupa 
U.E.F.A.", iar Politehnica Timișoara 
va evolua în „Cupa cupelor" (indi
ferent de rezultatul de mîlne). Să 
vedem, în continuare, celelalte su
perlative ale campionatului cu' nr. 63 :

Cea mai bună comportare în tu
rul campionatului : Universitatea 
Craiova (25 puncte).

Cea mai bună comportare In re
tur : Sportul studențesc (24 puncte, 
ceea ce a însemnat o spectaculoasă 
ascensiune de pe locul 17 pe locul 5).

Comportarea cea mai surprinză
toare : F. C. Argeș (locul trei, deși 
n-a mai beneficiat de aportul unor 
valori precum Dobrin, Doru Nicolae, 
Iovănescu și Speriatu).

Cele mai bune atacuri : Universi
tatea Craiova și Corvinul Hune
doara (cîte 72 goluri marcate).

Cu privire la convocarea 
sesiunii C.A.E.R.

La 2 iulie a.c., In capitala Repu
blicii Populare Bulgaria — Sofia — 
se va deschide ședința a XXXV-a a 
sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

în conformitate cu înțelegerea 
realizată, ședința sesiunii se va des
fășura la nivelul șefilor de guverne 
din țările membre ale C.A.E.R.

Cronica zilei
Tovarășul Virgil Cazacu, membru 

al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-a intil- 
nit, luni dimineața, cu Mohamed 
Kraiem, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Socialist Des- 
turian din Tunisia, ministrul tinere
tului și sportului, șeful delegației de 
partid și de stat, care face o vizită 
in țara noastră, la invitația C.C. al
P.C.R.

Cu acest prilej, s-a procedat la o 
informare reciprocă privind preocu
pările actuale și de perspectivă ale 
Partidului Comunist Român și Parti
dului Socialist Desturian. De ambele 
părți s-a exprimat dorința dezvol
tării continue a raporturilor dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Desturian, în spiritul 
întîlnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și Habib Bourguiba, 
președintele Partidului Socialist Des
turian din Tunisia, președintele Re
publicii Tunisiene, al stimei și res
pectului reciproc, în interesul po
porului român și poporului tunisian, 
al cauzei păcii, securității și inde
pendenței naționale, al cooperării și 
colaborării internaționale. Au fost 
abordate și unele aspecte ale vieții 
politice internaționale.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

★
Ministrul turismului șl sportului, 

președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, Emil 
Drăgănescu, și Mohamed Kraiem, 
ministrul tineretului și sportului din 
Tunisia, au semnat luni, la București, 
o înțelegere privind dezvoltarea co
laborării în domeniul educației fizice 
și sportului.

La semnare a participat Zouhir 
Chelii, ambasadorul Tunisiei la 
București.

★
La Institutul de istorie și arheolo

gie din Cluj-Napoca a avut loc. sub 
egida Academiei Republicii Socialis
te România, Academiei de științe 
sociale și politice și Comitetului ju
dețean de cultură și educație socia
listă un simpozion consacrat împli
nirii a 175 de ani de la moartea fi
lologului și istoricului iluminist Sa
muil Micu și a 100 de ani de la 
moartea lingvistului și istoricului 
August Treboniu Laurian.

(Agerpres)

ale consiliilor și comandamentelor 
pionierești pentru educarea prin 
muncă și pentru muncă a pionieri
lor și șoimilor, patriei, creș
terea nivelului de pregătire teore
tică și practică a tuturor copi
ilor, educarea lor patriotică și revo
luționară în spiritul dragostei față 
de patrie, partid și popor, perfec
ționarea vieții de organizație. în 
acest cadru vor fi aleși pionierii 
membri ai consiliil®r județene și 
național ale pionierilor și ai comi
siilor de cenzori de la nivelurile 
respective.

în programul de desfășurare a 
forumurilor figurează, în afara 
dezbaterilor amintite, activități de 
muncă patriotică^ cultural-artistice, 
sportiv-turistice, de pregătire pentru 
apărarea patriei, recreative etc. 
Pionierii se vor intîlni cu activiști 
de partid, cu oameni de știință, cul
tură și artă, vor vizita unități in
dustriale și agricole, vor învăța 
cintece pionierești și vor participa 
Ia carnavaluri, focuri de tabără, 
manifestări folclorice.

Forumul național al pionierilor va 
avea loc în perioada 1—14 august, la 
Brașov. (Florica Dinulescu).

Cea mai zbunâ apărare : Universi
tatea Craiova (33 goluri primite).

Comportarea cea mai bună în de
plasare : Dinamo și Steaua (cîte 
15 puncte).

Meciurile cele mai frumoase: Pro
gresul Vulcan — Dinamo 1—1 ; Di
namo — Universitatea Craiova 1—1 ; 
Corvinul — Universitatea Craiova
4—3.

Scorul cel mai categoric : Corvi
nul — Politehnica Iași 8—0.

Scorul cel mai mare in deplasare : 
4—0, Steaua la Bacău.

Scorul cel mai surprinzător : 
F.C. Baia Mare — Steaua 5—0.

Cele mai multe goluri intr-un 
meci : 9 (Chimia — Universitatea 
Craiova 5—4 ; Sportul studențesc — 
F. C. Baia Mare 8—1).

Cea mai spectaculoasă serie de 
goluri : Sportul studențesc : 28—1 pe 
terenul propriu din Regie.

Golgheterii campionatului : Radu 
II (28), Cămătaru (23), Mircea 
Sandu (20).

Cele mai multe goluri înscrise de 
un jucător într-un meci : 3 — Mir
cea Sandu In partida cu F. C. Baia 
Mare.

Publicul cel mai sportiv : publicul 
clujean (ciștigător al „Trofeului 
Petschovschi", decernat de ziarul 
„Sportul", cu media 9,76).

Cele mai bune formații de tineret: 
Dinamo (locul I) șl Universitatea 
Craiova (locul II).

•„.Pentru astăzi ne rezumăm la 
aceste superlative — dintre care 
unele (cele care nu se bazează pe 
cifre exacte) pot fi subiective. 
Despre nivelul calitativ al campio
natului (care ni s-a părut mai bun 
decît în alți ani, dar încă departe 
de ceea ce dorim de la el), despre 
multe din relele pe care am dori să 
nu le mai vedem în campionatul 
următor vom discuta mai pe înde
lete cu alt prilej. Avem destulă 
vreme pină la 8 august, cînd se va 
da startul în campionatul cu nr. 64 !

Gheorghe MITROI

0 sută de ani de la stabilirea relațiilor
diplomatice dintre România și Spania

Maiestății Sale JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

MADRID
Centenarul stabilirii relațiilor diplomatice dintre Româ

nia și Spania îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în 
numele meu și al poporului român, Maiestății Voastre și 
poporului spaniol, un salut prietenesc și cele mai căldu
roase felicitări.

Bazate pe profunde afinități de limbă și cultură, pe 
aspirațiile comune de pace, libertate și progres, raportu
rile de stimă reciprocă și prietenie dintre poporul român 
și poporul spaniol au cunoscut de-a lungul secolelor o 
evoluție mereu ascendentă.

Cu multă satisfacție doresc să remarc cursul nou pe 
care aceste relații îl cunosc în ultimii ani, ca rezultat al 
amplificării și diversificării schimburilor și cooperării in 
domeniile politic, economic, tehnico-științific și cultural 
între Romania și Spania. Folosesc acest prilej pentru 
a-mi exprima convingerea că în spiritul convorbirilor 
avute cu Maiestatea Voastră, în timpul vizitei de stat pe 
care am efectuat-o în Spania în anul 1979, al Declarației 
comune adoptate cu acel prilej, relațiile româno-spaniole 
vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică și se va lărgi

conlucrarea dintre țările noastre, în actualele circumstanțe , 
de pe arena mondială, în interesul politicii de destindere, 
pace, independență și securitate in Europa și In întreaga 
lume, pentru trecerea la măsuri concrete în domeniul 
dezarmării și. In primul rînd, al dezarmării nucleare, pen
tru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale. în acest sens, un rol deosebit 
revine reuniunii de la Madrid a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa menite să dea un nou impuls 
înfăptuirii Actului final semnat la nivel înalt la Helsinki, 
să inițieze pași efectivi în vederea stopării cursei înarmă
rilor, reluării cursului spre destindere șl continuării pro
cesului C.S.C.E., în folosul popoarelor de pe continent și 
din întreaga lume.

Doresc să folosesc ocazia aniversării centenarului stabi
lirii relațiilor diplomatice dintre România și Spania pen
tru a vă transmite sincerele mele urări de sănătate și fe
ricire personală, de prosperitate, pace și bunăstare po
porului spaniol prieten. *

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La primul centenar al stabilirii relațiilor diplomatice 
dintre Spania și România, îmi este plăcut, domnule pre
ședinte, să exprim satisfacția ce mi-o produce gradul 
înalt de intensitate pe care l-a atins cooperarea noastră 
in acești ultimi ani, in avantajul mutual al țărilor și 
popoarelor noastre.

Spania și România, avînd o moștenire culturală comună, 
prin rădăcinile latine ale limbilor noastre, sint chemate 
de istorie să-și unească eforturile pentru a întări atît 
relațiile bilaterale, cit și conlucrarea in probleme gene
rale de interes comun.

Raporturile spaniole-române au cunoscut o dezvoltare 
remarcabilă in ultimii cinci ani, ca urmare a intensifi
cării schimburilor noastre in toate domeniile și a com

pletării cadrului juridic al relațiilor noastre, prin sem
narea a numeroase acorduri. Contactele politice au fost, 
de asemenea, numeroase și fructuoase, atingînd punctul 
lor culminant odată cu vizita pe care Excelenta Voastră 
a efectuat-o în Spania în luna mai 1979, Acum trebuie 
să progresăm in toate aceste domenii, întrucit mai avem 
mult de făcut pentru folosirea optimă a posibilităților de 
colaborare ce se deschid in fața noastră.

Formulind, domnule președinte, această speranță, do
resc să vă exprim, atît în numele meu, cît și al guver
nului și al poporului Spaniei, urările mele cele mai bune 
de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră și de 
prosperitate pentru poporul român.

JUAN CARLOS
Regele Spaniei

TRADIȚIONALE LEGATURI
Deși situate în spații geografice 

diferite, aflindu-se la cele două ex
tremități ale Europei, popoarele ro
mân și spaniol au păstrat numeroa
se trăsături comune, în primul rînd 
elemente și afinități de origine, de 
limbă și cultură, care le apropie și 
le înlesnesc conlucrarea.

Așa cum arăta președintele Nicolae 
Ceaușescu, vechile tradiții de priete
nie și colaborare dintre popoarele 
noastre se constituie într-un îndemn, 
într-o datorie de onoare de a ridica 
pe trepte mereu mai înalte legătu
rile reciproce. „Trebuie să îmbogă
țim cu noi realizări — sublinia pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — pa
trimoniul trecutului de prietenie și 
colaborare, dezvoltind tot mai mult 
conlucrarea româno-spaniolă in con
cordanță cu noile condiții economice 
și sociale in care trăiesc țările 
noastre".

Pentru a ne referi la perioade 
Istorice mai apropiate, Încă din pri
ma jumătate a secolului al XIX-lea, 
în țările române se manifesta un ac
centuat interes față de țara latină 
dintre Mediterană și Atlantic, fiind 
urmărite frămîntările politico-sociale 
din Peninsula Iberică. In 1846, Mi
hail Kogălniceanu a vizitat Spania 
și, impresionat de atmosferă, de 
peisaj, de trecutul țării, a întocmit 
minuțioase note de călătorie.

Relațiile oficiale româno-spaniole 
datează din 10 iulie 1870, cînd Spa
nia a deschis un consulat onorific 
la Galați. în 1877, corespondenți de 
presă spanioli au urmărit și au rela
tat cu simpatie luptele desfășurate 
de români pentru cucerirea inde
pendenței patriei, publicind articole 
elogioase despre bărbăția ostașilor 
noștri.

în februarie 1881, autoritățile spa
niole transmiteau țării noastre mul
țumiri pentru subscripțiile inițiate 
in România și destinate sinistraților 
din provinciile Murcia și Cartagena, 
bîntuite de inundații. In același an, 
Spania a cerut acordul României 
pentru înființarea unei reprezentan
țe permanente la București și, în 
urma consimțămintului acordat, a 
numit un „însărcinat cu afaceri", de
venit apoi ministru plenipotențiar, 
în 1885 a luat ființă, Ia Barcelona, 
primul consulat românesc în Spania, 
transformat ulterior în consulat ge

Pentru marcarea a o sută de ani 
de Ia stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România și Spania, la Asocia
ția de Drept Internațional și Relații 
Internaționale — A.D.I.R.I. — a avut 
loc, luni, o adunare festivă.

Despre importanța evenimentului și 
evoluția relațiilor româno-spaniole in 
diferite domenii de activitate au 
vorbit Aurel Duma, ministru secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne, și Jose Carlos Gonzales Campo 
Dal-Re, ambasadorul Spaniei la 
București.

A fost evocată evoluția relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și -'opoare, relevîndu-se cu 
deosebire cursul ascendent pe care il 
cunosc raporturile româno-spaniole 
în ultimii ani. S-a subliniat că aceste 
relații au cunoscut o puternică dez
voltare în urma vizitei de stat efec
tuate în Spania în luna mai 1979, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu, la 
invitația regelui Juan Carlos I și a 
reginei Sofia, a convorbirilor purtate 
și a documentelor încheiate cu acel 
prilej. în context, a fost reafirmată

Literatura
(Urmare din pag. I)
putem să nu le adăugăm astăzi pe 
Einstein, Curie, Coandă...

în aceeași ordine de idei, consider 
că e necesar un reviriment edito
rial și publicistic al literaturii de 
anticipație. M-am referit, cu alte 
prilejuri, la virtuțile educative și 
estetice care dau drept de cetățenie 
in republica literelor acestui gen de 
mare și indreptățitâ popularitate. 
Aș vrea să mă opresc acum la rolul 
său in orientarea cititorilor către 
profesiuni sau chiar vocații științi
fice și tehnice. Iată un singur, dar 
strălucit exemplu. In 1911, Konstan
tin Eduardovici Țiolkovski, pionierul 
tehnicii rachetelor și al astronau- 
ticii, declara : „Nu-mi amintesc 
exact cum mi-a venit ideea de a 
face calcule referitoare la rachete. 

neral. între timp, Spania înființează 
consulate onorifice în diferite orașe 
românești, iar România in orașe 
spaniole — Cadix, Valencia, Carta
gena, Las Palmas, Malaga, Bilbao și 
San Sebastian, la Madrid creindu-se 
un consulat general. Primele acor
duri bilaterale româno-spaniole sînt 
un Aranjament telegrafic (1896) și o 
convenție comercială (1908), în 1911 
hotărîndu-se crearea legației Româ
niei la Madrid. Ulterior, între cele 
două țări s-au dezvoltat relațiile po
litice, diplomatice și comerciale, în- 
cheindu-se diferite acorduri de re
glementare a schimburilor.

Este știut că poporul român și-a 
manifestat întotdeauna, în diverse 
forme, solidaritatea activă cu aspi
rațiile și lupta pentru libertate și 
dezvoltare democratică ale poporului 
spaniol. Sentimentele de prietenie și 
respect reciproc dintre cele două po
poare s-au păstrat nealterate, in po
fida cunoscutelor vicisitudini din ulti
mele decenii, legate de instaurarea 
regimului franchist. Restabilirea re
lațiilor diplomatice, la nivel de 
ambasadă, la 21 ianuarie 1977, a 
venit astfel să oficializeze aceste 
sentimente și raporturi, să reia firul 
unor vechi legături, ca o expresie a 
dorinței ambelor țări de a promova 
raporturi prietenești, indiferent de 
deosebirile de orînduire.

Nutrind sentimente de ilnceră 
prietenie față de poporul spaniol, de 
simpatie și înțelegere față de năzu
ințele sale de progres pe calea de
mocrației și bunăstării, opinia pu
blică din țara noastră a urmărit și 
urmărește cu interes prefacerile în
noitoare din Spania.

O contribuție de cea mai mare în
semnătate la extinderea și adîncirea 
relațiilor dintre cele două țări au 
avut-o convorbirile româno-spaniole 
la nivelul cel mai înalt, desfășurate 
cu prilejul vizitei oficiale efectuate 
în Spania de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
la invitația regelui Juan Carlos I și 
a reginei Sofia. Declarația comună, 
acordurile și înțelegerile încheiate 
în timpul vizitei au deschis largi 
perspective raporturilor bilaterale 
în cele mai diferite sfere de activitate.

Evoluția ascendentă a raporturilor 
economice româno-spaniole este ilus- 

ADUNARE FESTIVĂ
dorința celor două țări și guverne de 
a depune în continuare eforturi pen
tru dezvoltarea și diversificarea 
schimburilor în domeniile politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultural, in 
scopul unei mai bune cunoașteri și 
apropieri între popoarele român și 
spaniol, al cooperării și înțelegerii în 
Europa și în lume.

Totodată, s-a remarcat conlucrarea 
celor două țări pe plan internațional, 
îndeosebi în cadrul Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa. S-a evidențiat, de asemenea, 
necesitatea intensificării eforturilor 
tuturor statelor participante la reu
niunea de la Madrid pentru ca lucră
rile acesteia să se încheie cu succes, 
în vederea convocării unei conferințe 
privind încrederea și dezarmarea în 
Europa, a continuării procesului 
început Ia Helsinki. S-a subliniat 
necesitatea de a se face totul pentru 
oprirea încordării internaționale, 
pentru reluarea procesului destinde
rii, pe baza respectării independenței 
și suveranității naționale, a egalității 
în drepturi, a neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc, 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu folosirea forței, a soluționă

și revoluția tehnico-științifică
Cred că primii germeni ai acestui 
gînd au fost semănați de lectura 
romanelor științifico-fantastice ale 
lui Jules Verne ; ele au determinat 
creierul meu să lucreze într-o di
recție definită". Păstrînd proporțiile 
cuvenite, ni se mai întîmplă și nouă, 
autorilor români, să ne întîlnim cu 
ingineri, cercetători, tehnicieni care 
vorbesc cu căldură despre imboldul 
dat de cărțile noastre, citite la virsta 
entuziasmelor juvenile. Numai că 
aceste cărți s-au împuținat in ul
timii ani.

Trebuie să mai spun că zeci de 
mii de cititori din întreaga țară con
tinuă să spere in resurecția Colecției 
de povestiri științifico-fantastice sau 
în apariția unei publicații similare.
S-ar innoda astfel firul unei expe
riențe rodnice, punîndu-se la înde- 
mina tinerei generații nu numai o

PRIETENEȘTI
trată de faptul că schimburile co
merciale au sporit, în ultimii cinci 
ani, de circa opt ori, existînd o 
preocupare pentru extinderea lor 
continuă, atît pe plan bilateral, cît și 
pe terțe piețe. Un element semnifi
cativ îl constituie îmbunătățirea 
structurii comerțului, in exporturile 
românești crescînd ponderea produ
selor cu un grad superior de prelu
crare, ca mașini și utilaje, autoturis
me de teren, tractoare și mașini 
agricole, rulmenți, părți și echipa
mente de foraj. S-au creat, totodată, 
condiții pentru așezarea schimburilor 
pe temelii trainice, prin încheierea 
unor documente de colaborare pe 
termen lung. în același timp, au 
fost create societăți mixte, ca cea 
de la Barcelona în sectorul produse
lor chimice și cea de la Madrid, 
pentru medicamente și articole cos
metice-; a intrat în funcțiune o linie 
de montaj pentru tractoare și alta 
pentru autoturisme de teren ARO. 
Acordul româno-spaniol de coopera
re culturală și științifică a deschis 
perspective largi și în aceste dome
nii, contribuind la mai buna cunoaș
tere și înțelegere între cele două 
popoare.

în același timp’ România șl Spa
nia au conlucrat și conlucrează pe 
plan internațional, alături de alte 
state; pentru promovarea unui cli
mat de încredere și bună vecinătate 
în Europa, pentru identificarea solu
țiilor în probleme cardinale ale con
temporaneității — pacea, dezarma
rea și securitatea tuturor națiunilor, 
O expresie concretă și importantă a 
acestei colaborări, pentru a se asi
gura continuarea cursului spre des
tindere, o constituie buna conlucrare 
dintre țările noastre pentru încheie
rea cu rezultate pozitive a reuniunii 
general-europene de la Madrid.

Cu prilejul împlinirii unui secol 
de la stabilirea relațiilor diplomati
ce, poporul român adresează poporu
lui prieten al Spaniei calde felicitări 
șl își exprimă convingerea că bunele 
relații dintre ele se vor dezvolta in 
continuare, în interesul reciproc, al 
cauzei păcii, înțelegerii și colaboră
rii rodnice în Europa și in întreaga 
lume.

V. OROS

rii pe cale pașnică a stărilor de 
încordare și conflict din diferite zone 
ale globului.

Despre evoluția raporturilor dintre 
România și Spania de-a lungul se
colelor a vorbit, de asemenea, Dan 
Berindei, secretar al Comitetului na
țional al istoricilor.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, pro
fesori universitari, specialiști în do
meniul relațiilor internaționale, zia
riști.

Au fost de față membri ai ambasa
dei Spaniei.

+
Cu același prilej, ambasadorul 

Spaniei la București a oferit o 
recepție.

Au participat reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne. ai altor instituții centrale.

In alocuțiunile rostite de Aurel 
Duma și ambasadorul Spaniei, s-a 
toastat în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și a 
regelui Juan Carlos I .al Spaniei, 
pentru prosperitatea popoarelor ro
mân și spaniol, pentru pace și 
progres. (Agerpres) 

lectură captivantă și instructivă, ci 
și un mijloc eficient de a cultiva 
pasiunea înflăcărată și cutezanța 
revoluționară despre care vorbește 
Programul-directiya.

Problema creării climatului, men
talității și trăsăturilor morale de 
care depind înțelegerea în profun
zime și înfăptuirea revoluției teh- 
nico-științifice este prea importantă 
pentru a rămine la stadiul expri
mării unor astfel de deziderate. Cred 
că se impune o dezbatere largă, pe 
plan național, în spiritul cerinței 
formulate de secretarul general al 
partidului în Raportul la Congresul 
al XII-lea : „deceniul următor să 
devină cu adevărat deceniul științei, 
tehnicii, calității și eficienței." O 
dezbatere la care scriitorii să fie 
prezenți și să-și spună cuvintu] 
autorizat.

l
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APRECIERI INTERNAȚIONALE

„Președintele Nicolae Ceausescu desfășoară o vastă 
activitate pentru dezvoltarea social-economică a României, 

pentru soluționarea marilor probleme ale contemporaneității"
ln diferite țări ale lumii continuă să aibă loc manifestări consacrate 

României, cu prilejul cărora sint evidențiate realizările obținute de țara 
noastră in toate domeniile de activitate, politica externă activă consacrată 
păcii, colaborării și înțelegerii intre popoare, activitatea neobosită pe plan 
intern și internațional a președintelui Nicolae Ceaușescu.

Vizita in R.P.D. Coreeană a ministrului afacerilor 
externe al României

CEHOSLOVACIA. La școlile supe
rioare de partid din Praga și Bra
tislava au avut loc întilniri ale mem
brilor ambasadei române cu cadre 
universitare și studenți. în expune
rile prezentate, prof. dr. Frantisek 
Zifciak, din partea Școlii superioare 
de partid din Praga, și prof. dr. Josef 
Bonek, decanul Școlii superioare de 
partid din Bratislava, s-au referit la 
succesele obținute de poporul român, 
sub conducerea P.C.R., în opera de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. A fost eviden
țiat, totodată, cursul ascendent al re
lațiilor româno-cehoslovace, subli- 
niindu-se rolul hotărîtor al lntîlni- 
rilor și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Gustav Husak, secretar gene
ral al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, 
președintele R. S. Cehoslovace, la în
tărirea și extinderea colaborării mul
tilaterale dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

La Muzeul mișcării revoluționare, 
muncitorești și al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia „Klement Gott
wald" din Praga a avut loc deschi
derea unei fexpoziții ce ilustrează su
gestiv principalele etape parcurse de 
mișcarea muncitorească, revoluționa
ră și democratică din România.

Un loc aparte este rezervat opere
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
„România pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate", altor documente de partid și 
de stat, lucrărilor care prezintă vasta 
activitate a secretarului general al 
partidului nostru, contribuția sa Ia 
dezvoltarea social-economică a pa
triei, la soluționarea marilor pro
bleme ale lumii contemporane.

La vernisaj au luat parte Zdenek 
Kral, adjunct al șefului secției de pro
pagandă și agitație a C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, activiști de partid și 
de stat, istorici, reprezentanți ai vie
ții cultural-artistice, cadre de condu
cere din Ministerul Afacerilor Ex
terne, membri ai corpului diplomatic.

BRAZILIA. La Biblioteca Senatului 
federal din Brasilia s-au deschis ex
poziția documentară de fotografii 
„România azi", care prezintă reali
zările țării noastre în perioada 1975— 
1980, precum și o expoziție de carte 
românească.

în standurile de onoare ale expo
ziției de carte sînt prezentate lucrări 
în limba română și ln limbi de 
circulație Internațională privind acti
vitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele României.

De asemenea, este expusă lucrarea 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu „Polimerizarea »te- 
reospecifică a izoprenului".

La deschiderea expozițiilor au parti
cipat președintele Senatului federal 
și al Congresului Național, Jarbas 
Passarinho, primul secretar al Sena
tului. Ivandro Cunha Lima, președin
tele Comisiei de relații externe, Luiz 
Viana Filho, numeroși senatori și 
deputați, alte persoane oficiale. Pre
ședintele Senatului federal și al Con
gresului Național a subliniat impor
tanța deosebită a vizitei în Brazilia 

a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
care a creat cele mai bune condiții 
dezvoltării relațiilor dintre cele două 
țări. Vorbitorul a arătat că-și amin
tește cu deosebită plăcere de această 
vizită, de importantul discurs rostit 
de președintele Nicolae Ceaușescu în 
cadrul Congresului Național Brazi
lian.

SRI LANKA. La Galeriile de artă 
din Colombo, împodobite cu portre
tele președinților Nicolae Ceaușescu 
și J. R. Jayawardene, cu drapelele de 
stat ale României și Republicii Sri 
Lanka, a avut loc vernisajul expozi
ției de fotografii „România — aspec
te ’81".

Cu acest prilej a fost organizat un 
stand prezentind opere ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cărți despre 
istoria, geografia, economia șl cultu-

Manifestări în diferite 
țări ale lumii 

consacrate realizărilor 
poporului român

ra tării noastre. între volumele ex
puse figurează lucrarea „Ceaușescu 
și România — prezent și perspecti
ve", semnată de A. Felician Fernan
do, apărută recent în Sri Lanka.

în cuvîntul inaugural, ministrul 
srilankez al culturii, E. L. B. Hu
ruite, a evocat cu multă plăcere vi
zita sa în țara noastră, evidențiind 
realizările obținute de poporul ro
mân, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, progresul evident 
al României în toate domeniile. El a 
exprimat convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Sri 
Lanka și țara noastră se vor dezvol
ta în continuare.

EGIPT. Asociația de prietenie egip- 
teano-română a organizat, la Cairo 
și în guvernoratul Assiut, întilniri cu 
activul de tineret al Partidului Na
țional Democrat. Sayed Zaki, secre
tar al Partidului Național Democrat, 
președintele Comisiei pentru admi
nistrația locală a Adunării Poporu
lui din R. A. Egipt, președintele 
Asociației de prietenie egipteano- 
română, a înfățișat pe larg aspecte 
ale vieții și activității poporului ro
mân, succesele obținute de acesta pe 
calea construirii unei societăți libe
re, demne și prospere, politica ex
ternă de pace și largă cooperare in
ternațională promovată de România.

A fost subliniată îndeosebi per
sonalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, evidențiindu-se încrederea 
nemărginită a poporului român in 
politica înțeleaptă a conducătorului 
său, prestigiul și prețuirea de care se 
bucură șeful statului român pe arena 
internațională. De asemenea, au fost 
relevate raporturile de prietenie trai
nică ce leagă popoarele român șl 
egiptean, acțiunile de cooperare pe 
multiple planuri între cele două țări, 
ca urmare a convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Anwar 
el Sadat.

COASTA DE FILDEȘ. La Bouake 
a avut loc vernisajul expoziției 
„București, capitala României", orga
nizată sub patronajul ministrului 
ivorian al culturii, Bernard Dadie. 
Expoziția, care prezintă sugestiv pro
gresele realizate in construcția so
cialistă de capitala României, s-a 
bucurat de un deosebit succes. Imagi
nile prezentate au suscitat aprecieri 
deosebit de favorabile în rindul auto
rităților ivoriene, al numerosului pu
blic prezent la vernisaj.

BELGIA. Asociația culturală „Da
cia" din Belgia a organizat, în orașul 
Willebroek, o manifestare culturală 
consacrată țării noastre, în cadrul 
căreia a avut loc și vernisajul unei 
expoziții de artă populară și a fost 
prezentat un film documentar româ
nesc. Președintele asociației, Isabella 
Adriaensens, a evocat prestigiul de 
care se bucură țara noastră pe plan 
internațional, activitatea neobosită 
desfășurată de președintele Nicolae 
Ceaușescu pentru consolidarea des
tinderii.

La manifestare au participat Jef 
Ramaekers, fost ministru, președinte 
de onoare al Asociației culturale 
„Dacia", membru al conducerii Parti
dului Socialist (flamand), senatorul 
Hugo Adriaensens, primarul orașului 
Willebroek, membru al conducerii 
Partidului Socialist (flamand), sena- 
toarea Jet Nauw^laerts, vicepreșe
dinta asociației, senatorul J. Werj- 
nickx, fost ministru, ziariști, un nu
meros public.

ITALIA. Sub auspiciile Bibliotecii 
române șl ale „Fundației europene 
Drăgan", la Roma a avut loc un sim
pozion cu tema „Dimensiunile euro
pene ale culturii române". Au fost 
prezentate comunicări care au relie
fat caracteristicile literaturii române 
și locul său în cultura europeană. 
Semnificația acestei manifestări con
sacrate culturii române a fost releva
tă de prof. dr. Iosif Constantin 
Drăgan.

Cu acest prilej a fost organizată 
expoziția de fotografii „Eminescu în 
viziunea lui George C&linescu".

ANGLIA. La Institutul de studii 
sociale din Londra a avut loc o adu
nare festivă consacrată țării noastre, 
la care au participat membri și co
laboratori ai institutului, cercetători 
științifici în domeniul științelor so
ciale, reprezentanți ai unor organi
zații sociale, precum și membri ai 
ambasadei române din capitala bri
tanică. Prof. Richard Hauser, direc
torul institutului, s-a referit, în alo
cuțiunea sa, la politica externă ac
tivă și independentă a țării noastre, 
la contribuția pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu o aduce personal 
la promovarea cauzei păcii.

în holul institutului a fost organi
zată o expoziție de carte româneas
că, în cadrul căreia un loc central 
îl ocupă operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și cărțile decțicate perso
nalității șefului statului român pu
blicate în Marea Britanie.

ISRAEL. La Tel Aviv a avut loc 
vernisajul expoziției de arhitectură 
românească organizată sub auspi
ciile Partidului Muncitoresc Unit 
(MAPAM) și ale Asociației arhi- 
tecților și inginerilor din Israel. La 
vernisaj au luat parte Victor Shem- 
Tov, secretar general al Partidului 
MAPAM, Yitzhak Kom, președintele 
Asociației de prietenie Israel- 
România.

(Agerpres)

PHENIAN 22 (Agerpres). — To
varășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a sosit luni într-o vi
zită oficială de prietenie în Repu
blica Populară Democrată Coreeană, 
la invitația Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene.

La sosire, ministrul român a fost 
întîmpinat de Hă Dam, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, vice- 
premier al Consiliului Administrativ, 
ministru al afacerilor externe, de Li 
Giong Mok, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, de alte per
soane oficiale coreene. A fost de 
față Paul Marinescu, ambasadorul 
României la Phenian.

, *
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In aceeași zi au avut loc convor
biri oficiale între ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, și vicepre- 
mierul Consiliului Administrativ, 
ministrul afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, Hă Dam.

Au fost examinate stadiul actual 
șl măsuri privind dezvoltarea ln con
tinuare a relațiilor dintre România șl 
R.P.D. Coreeană și unele probleme 
actuale ale situației internaționale. 
Cei doi miniștri au subliniat rolul 
hotărîtor al întilnirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, care au impulsionat 
puternic, de fiecare dată, ansamblul 
relațiilor dintre partidele, țările și 
popoarele noastre. A fost relevată și 
cu acest prilej Însemnătatea Tratatu

REZULTATELE ALEGERILOR LEGISLATIVE DIN FRANȚA

Formațiunile politice de stingă dispun 
de 333 din totalitatea de 491 mandate 

in Adunarea Națională
PARIS 22 (Agerpres) — Duminică 

s-a desfășurat în Franța al doilea 
tur de scrutin al alegerilor legislative. 
Comunicatul Ministerului de Interne 
privind rezultatele acestor alegeri 
legislative in 488 din cele 491 circum
scripții electorale atestă, potrivit 
agenției France Presse, victoria ca
tegorică a forțelor de stingă, ce con
firmă tendința generală manifestată 
cu prilejul alegerilor prezidențiale.

Partidul socialist a obținut 285 de 
mandate, Partidul comunist — 44, iar 
alte formațiuni politice de stînga — 4 
mandate. In total, stînga dispune în 
noua Adunare Națională de 333 
deputați, față de 204 in forul legisla
tiv anterior.

Partidele fostei majorități guverna
mentale, menționează agenția, au în
registrat un recul net — de la 272 
mandate în vechea Adunare Națio
nală la 147 în cea actuală. Astfel, 
Adunarea pentru republică (partidul 
gaullistj a obținut 83 mandate, iar 
Uniunea pentru . democrația franceză 
(giscardienii) — 64. Un număr de 8 
mandate au revenit altor formațiuni 
politice.

Intr-o primă luare de poziție după 
anunțarea acestor rezultate, primul 
secretar al Partidului socialist, Lionel 
Jospin, a declarat că stînga și, im-

Intensificarea represiunilor 

lui de prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană și a declarațiilor 
semnate de cei doi conducători de 
partid și de stat la București și 
Phenian, care jalonează calea Întă
ririi continue a prieteniei și solidari
tății dintre cele două țări și po
poare, a dezvoltării multilaterale a 
colaborării frățești româno-coreene. 
S-a subliniat hotărîrea celor două 
țări de a amplifica și aprofunda con
tinuu prietenia, solidaritatea și cola
borarea reciprocă, de a intensifica 
conlucrarea pe plan internațional, in 
interesul popoarelor român și core
ean, al cauzei socialismului, inde
pendenței naționale, păcii și colabo
rării între popoare.

Cei doi miniștri și-au exprimat 
satisfacția pentru intîlnirea și rezul
tatele convorbirilor, desfășurate în- 
tr-o atmosferă cordială, de caldă 
prietenie, apreciind că ele constituie 
o nouă contribuție la dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări.

în numele guvernului român, mi
nistrul afacerilor externe, Ștefan An
drei, a adresat vicepremierului Con
siliului Administrativ, ministrul afa
cerilor externe al R.P.D. Coreene, 
Hă Dam, invitația de a face o vi
zită oficială de prietenie in Repu
blica Socialistă România.

★
Vipepremierul Consiliului Admi

nistrativ, ministrul afacerilor externe 
al R.P.D. Coreene a oferit un dejun 
în onoarea ministrului afacerilor ex
terne al României. S-a toastat în să
nătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășului Kim Ir Sen. pentru 
prosperitatea popoarelor român și 
coreean, pentru Întărirea continuă a 
prieteniei și dezvoltării colaborării 
dintre cele două partide, țări și po
poare.

preună cu ea, candidați! noii majori
tăți au obținut o victorie istorică în 
alegerile legislative franceze. El a a- 
preciat că victoria socialistă con
stituie și o aprobare a primelor mă
suri ale guvernului condus de 
Pierre Mauroy. în parlament și 
în țară, în general, a adăugat Jos
pin, vom da dovadă de dorința de 
dialog. El și-a exprimat speranța că 
noua opoziție va acționa într-un mod 
similar.

Secretarul general al Partidului 
comunist, Georges Marchais, a de
clarat, la rindul său, că P.C.F. se an
gajează să pună în aplicare principiul 
solidarității guvernamentale, dacă în 
guvern vor intra miniștri comuniști. 
Intre P.C.F. și P.S.F. — a arătat el — 
există suficiente puncte de conver
gență în domeniile esențiale pentru 
„a guverna împreună și pentru a 
avea in cadrul cabinetului o atitudine 
de solidaritate". în ceea, ce ne pri
vește nu vedem nici un obstacol ln 
calea participării comuniștilor la 
guvern.

Potrivit Constituției, primul minis
tru, Pierre Mauroy, a prezentat luni 
președintelui Franțois Mitterrand 
demisia guvernului său de tranziție. 
El a fost reînvestit, în aceeași zi, în 
funcție. După cum s-a anunțat la 
Paris, Pierre Mauroy urmează să for
meze noul cabinet în decurs de cîteva 
zile.

ZIUA NAȚIONALĂ A LUXEMBURGULUI

Alteței Sale Regale JEAN
Mare Duce al Luxemburgului

Cu ocazia Zilei naționale a Marelui Ducat al Luxemburgului, Îmi este 
deosebit de plăcut să vă transmit, ln numele poporului român și al meu 
personal, călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire 
personală, de bunăstare și progres poporului luxemburghez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Ilie Ver- 
deț, a trimis o telegramă președinte
lui Guvernului Marelui Ducat al

Cunoscut cîndva nu
mai prin renumitele 
vinuri din podgoriile 
Mosellei și prin poli
cromia renumiților săi 
trandafiri, Luxembur
gul, unul din cele mai 
mici state din Europa 
(2 856 kmp și circa 
350 000 locuitori), a do- 
bindit cu timpul noi 
vocații, impunîndu-se 
astăzi mai cu seamă 
ca un însemnat centru 
siderurgic al continen
tului nostru. Anual, în 
întreprinderile sale se 
produc aproximativ 6 
milioane tone de oțel, 
ceea ce inseamnă circa 
18 tone pe locuitor, ve
ritabil record mondial, 
în siderurgie lucrează 
peste 40 la sută din 
populația activă, a- 
ceastă ramură acope
rind două treimi din 
exporturile luxembur
gheze. Totodată, în 
peisajul industrial al

tării cunosc o extin
dere apreciabilă chi
mia și construcțiile 
de mașini, electro
nica. Se cuvine men
ționat, de aseme
nea, profilul financiar- 
bancar al capitalei ță
rii, unde își desfășoa
ră activitatea 80 de 
bănci și 3 000 de firme 
comerciale, multe din 
ele străine, atrase de 
regimul special al im
pozitelor.

înnoirea și diversi
ficarea structurilor in
dustriale, ca și ansam
blul preocupărilor e- 
conomice își găsesc 
reflectare și pe planul 
dezvoltării raporturilor 
externe. în acest con
text, legăturile de 
prietenie și colaborare 
dintre România și Lu
xemburg cunosc un 
curs ascendent, ilus
trat de intensificarea 
schimburilor comercia

Tîrgul internațional 
„Incheba ’81“

PRAGA (Agerpres). — La Tirgul 
internațional „Incheba ’81“, deschis la 
Bratislava, participă aproximativ 600 
de firme și întreprinderi de comerț 
exterior din 24 de țări.

România, care este un participant 
tradițional la această importantă ma
nifestare internațională cu caracter 
comercial, este reprezentată, la ac
tuala ediție, prin întreprinderile de 
comerț exterior „Chimimportexport" 
și „Danubiana", cu trei standuri, ex- 
punind o largă gamă de produse.

In ziua deschiderii, pavilionul 
României a fost vizitat de Josef Le- 
nart, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Slovacia, Peter Colotka, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.C., șeful 
Guvernului R.S. Slovace, de alți con
ducători de partid și de stat ceho
slovaci.

Situația din Liban
BEIRUT (Agerpres). — Primul mi

nistru al Libanului, Shafic al Wazzan, 
a declarat că, ln cadrul lucrărilor 
Comitetului cvadripartit ce se va 
Întruni la Riad la 23 iunie, delegația 
libaneză va prezenta un document 
de lucru destinat să reglementeze 
criza cu care este confruntată țara. 
El a făcut această declarație presei 
după o întrevedere cu președintele 
Elias Sarkis.

Luxemburgului, Pierre Werner, cu 
prilejul zilei naționale, prin care li 
adresează calde felicitări și cele mai 
bune urări de fericire.

le, a colaborării eco
nomice, tehnico-știin- 
țifice și culturale. Mo
mente de cea mai 
mare însemnătate pen
tru dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor 
româno-luxem burgheze 
le-au constituit întîl- 
nirile la nivel înalt de 
Ia Luxemburg și 
București^ "".din 1972 
și 1976? Convorbi
rile dintre pr eședintele 
Nicolae Ceaușescu și 
Marele Duce ■5fan al 
Luxemburgulu i. ncu- 
mentele inch 
aceste prile 
deschis noi ' 
ve extinderii 
rii româno-li 
gheze, conform dorin
țelor și intereselor 
celor două țări și po
poare, în folosul cau-, 
zei păcii, înțelegerii și 
conlucrării in Europa 
și in lume.
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Sărbătoarea ziarului 
„Neues Deutschland“

Simbătă și duminică a avut loc la 
Berlin sărbătoarea ziarului „Neues 
Deutschland", organul central de 
presă al C.C. al P.S.U.G. Parcul 
Friedrichshain, așezat in mijlocul 
unui cartier cu vechi tradiții munci
torești, a fost locul de intilnire a sute 
de mii de berlinezi, veniți să parti
cipe la tradiționalul festival al pre
sei din R.D.G., ajuns in acest an la 
a 23-a ediție, tn cadrul bogatului pro
gram cultural, artistic și sportiv ofe
rit cu această ocazie au fost organi
zate expoziții, standuri, concursuri și 
jocuri sportive, pe estradele și sce
nele amenajate dindu-și concursul 
peste 4 000 de artiști amatori și pro
fesioniști. La manifestare au parti
cipat reprezentanți a numeroase 
ziare comuniste și muncitorești, prin
tre care și „Scinteia". (M. Săsărman).

Potrivit publicației libaneze „Aa 
Safir", reluată de agenția France 
Presse, acest document stipulează 
adoptarea unor măsuri Pm ~ -ie 
securitate pentru instaurare 
lul la Beirut și Zahle, pre. ți ini
țierea unei reconcilieri / i, nivel 
național intre diferite partieM liba
neze, in baza „declarației tn 14 
puncte", făcută anul trecut de pre
ședintele Sarkis.

DAMASC

Conferința internațională 
de solidaritate cu Siria și Organizația

pentru Eliberarea Palestinei
DAMASC 22 (Agerpres). — La 

Damasc au început luni lucrările 
Conferinței internaționale de solida
ritate cu Siria și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, inițiată de 
Consiliul Mondial al Păcii și Comi
tetul pentru Apărarea Păcii din Si
ria. La conferință iau parte repre
zentanți ai mișcărilor pentru apărarea 
păcii din 140 de țări.

Delegația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din România 
este condusă de Ilie Văduva, mem

WAGENTIILE DE PRESA
- ve scurt

VIZITA ÎN REPUBLICA ZIM
BABWE. Agenția A.C.T.C. infor- 

I mează că la Salisbury au avut loc
convorbiri între primul ministru al 

I Republicii Zimbabwe. Robert Mu
gabe, și o delegație de partid și gu
vernamentală a R.P.D. Coreene, 

I condusă de Li Giong Ok, membru 
al Prezidiului Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, premierul Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene, aflată 

i într-o vizită în Zimbabwe.
I CONGRES. La Barcelona s-au 

încheiat lucrările celui de-al II-lea 
Congres național al Confederației

I Sindicale a Comisiilor Muncitorești
din Spania. în rezoluția adoptată,

I participanții se pronunță împotriva
aderării Spaniei la N.A.T.O. — in
formează agenția E.F.E. Congresul

Il-a reales pe Marcelino Camacho 
ln funcția de secretar general al or
ganizației.

LIDERUL PARTIDULUI LABU- 
RIST DIN BARBADOS, Tom 

I Adams, a depus jurămîntul în fața
guvernatorului general al insulei in 
calitate de prim-ministru al 

I Barbadosului, post pe care l-a
deținut și înainte de desfășurarea 
alegerilor de la 18 iunie. în aceste 
alegeri candidații partidului său au 

| obținut majoritatea de 17 locuri din
totalul de 27 ale parlamentului.

I________________

bru supleant al C.C. al P.C.R., depu
tat în Marea Adunare Națională, rec
torul Academiei de Studii Econo
mice. ,

Participanții vor dezbate timp de 
patru zile modalitățile de sprijinire 
a eforturilor pentru soluționarea po
litică a problemelor din Orientul 
Mijlociu, pentru promovarea păcii și 
înțelegerii în această regiune.

La deschiderea acestui forum, pre
ședintele Siriei, Hafez Al Assad a 
rostit un discurs.

„CAZUL HOFFMANN". Un 
purtător de cuvint al Ministerului 
Justiției din landul vest-german 
Bavaria a anunțat că fostul șef al 
organizației neonaziste autointitula
te „Grupul sportiv paramilitar 
Hoffmann", Karl Heinz Hoffmann, 
împotriva căruia fusese emis un 
mandat de arestare, a fost reținut 
de organele de poliție pe aeroportul 
internațional din Frankfurt pe 
Main, in momentul în care se pre
gătea să părăsească țara. S-a pre
cizat că asupra sa a fost găsit un 
bilet de avion pentru o cursă ex
ternă. Procuratura va continua an
cheta asupra „cazului Hoffmann".

POLIȚIA AMERICANA a anunțat 
arestarea primului suspect In cadrul 
anchetei privind asasinarea a 28 
tineri de culoare in orașul Atlanta, 
din statul Georgia. Este vorba de 
Wayne Williams, un tînăr de cu
loare, în vîrstă de 23 de ani, care 
lucra ca fotoreporter pentru diferite 
publicații. Se precizează că aresta
tul este suspectat doar de asasina
rea ultimei dintre cele 28 de victi
me. Ancheta ln celelalte cazuri 
continuă.

NUMĂRUL FALIMENTELOR IN 
R.F.G. a crescut considerabil, rela
tează agenția D.P.A. Citind datele 
furnizate de Oficiul federal de sta
tistică de la Wiesbaden, agenția 
precizează că în intervalul ianuarie

Ferdinand Marcos 

reînvestit în funcția 
de președinte al Filipinelor

MANILA (Agerpres). — Potrivit 
rezultatelor oficiale definitive ale 
alegerilor prezidențiale care s-au 
desfășurat în Filipine, la 16 iunie, in 
favoarea actualului șef al statului, 
Ferdinand Marcos, au votat 18,23 mi
lioane de alegători, reprezentînd 
88,01 la sută din sufragiile exprima
te. în total, la vot au participat 20,8 
milioane de alegători din cei 25,8 mi
lioane de cetățeni cu drept de vot. 
Adunarea Națională interimară fili- 
pineză l-a învestit, duminică, pe Fer
dinand Marcos în calitatea de pre
ședinte al țării pe o nouă perioadă 
de șase ani. Ferdinand Marcos se 
află la conducerea Filipinelor de 16 
ani.

— aprilie 1981 au fost Înregistrate 
3 619 falimente.

MARELE CHITARIST SPANIOL, ’ 
interpret de muzică clasică, Andres , 
Segovia a primit titlul de „doctor 
honoris causa" al Universității din I 
Granada, orașul său natal. La cere
monia organizată la Granada in 
cinstea celebrului interpret, astăzi in 
virstă de 87 de ani, a participat și 
primul ministru al Spaniei, Leopol- j 
do Calvo Sotelo.

IN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE 
existau, in luna mai, 8 262 500 șo
meri — adică 7,5 la sută din totalul 
forței de muncă — a anunțat Bi
roul de statistică al C.E.E. Se face i 
precizarea că pe ansamblul „celor 
zece", cu excepția Greciei, șomajul • 
a crescut în mai cu 2,5 la sută față 
de luna precedentă.

DOUA CUTREMURE DE PA- 
MINT s-au înregistrat, duminică I 
seara, in S.U.A., s-a anunțat la 
Washington. Primul, cu epicentrul 
la 128 km nord de localitatea Ju- . 
neau, din Alaska, a avut o magni
tudine de 4,3 grade pe scara Rich- I 
ter, iar al doilea, cu epicentrul la 
47 km sud-vest de localitatea Ba
kersfield, din California, a avut o 
magnitudine de 4 grade pe scara 
Richter. Nu s-au semnalat victime > 
sau daune materiale.

PLOI TORENȚIALE. In ultimele 
tile, in departamentul Matagalpa din 
Nicaragua, ploile torențiale au pro- | 
vocat importante daune ■ culturilor 
agricole. Peste 20 000 de persoane I 
au rămas izolate în această regiune 
ca urmare a distrugerii căilor de 
comunicație pricinuite de ieșirea , 
din matcă a unor riuri locale, tn 
zonele sinistrate au fost trimise > 
echipe speciale de ajutor.

rasiste în R.S.A.
JOHANNESBURG (Agerpres). — 

Poliția autorităților rasiste sud-afri- 
cane a arestat alți doi lideri ai luptei 
Împotriva politicii de apartheid pro
movate de>, regimul minoritar din 
Republica Sud-Africană — relatează 
agențiile internaționale de presă.

Un purtător de cuvint al politiei 
din R.S.A. a declarat că Zwelakhe 
Sisulu, președintele Uniunii ziariști
lor negri din Africa de Sud 
(MWASA), și liderul studenților, 
Wantu Zentili, au fost arestați pe 
baza „legii securității statului", care 
prevede detenția în închisoare pe 
timp nelimitat fără judecată. Poliția 
sud-africană l-a arestat, de aseme
nea, pe ziaristul de culoare Thami 
Mazwai, de la cotidianul „Sowetan", 
și pe liderii studenților negri Dâvid 
Johnston și Sam Adelman.

De la începutul lunii iunie au mal 
fost arestați alți trei lideri proemi- 
nenți ai luptei Împotriva apartheidu
lui din Africa de Sud — conducăto
rul studenților metiși, Aziz Jardine, 
președintele Asociației naționale a 
studenților, Andrew Boraine, și lide
rul Uniunii municipale a muncitori
lor negri din Johannesburg, Joseph 
Navi. Toți trei se află in continuare 
în închisoare.

LUANDA (Agerpres). — în cadrul 
unei reuniuni a Comitetului Central 
al M.P.L.A. — Partidul Muncii din 
Republica Populară Angola s-a arătat 
că, în cursul ultimului semestru, 
rasiștii sud-africani au efectuat 472 
zboruri de recunoaștere deasupra te
ritoriului angolez și peste 100 de 
debarcări de trupe aeropurtate — 
relatează agenția Angop. Trupele 
regimului minoritar sud-african, a 
menționat C.C. al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, au efectuat, de aseme
nea, două bombardamente de artile
rie grea, mai multe atacuri terestre, 
concentrări de forțe, provocînd moar
tea a sute de persoane civile și 
militare, distrugerea mijloacelor de 
transport, a unor obiective social-eco- 
nomice, poduri, sate întregi și a mai 
multor șosele ale țării.

DESTITUIREA PREȘEDINTELUI 
IRANULUI

TEHERAN 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Iranului, Abolhassan Ba- 
nisadr, a fost destituit din funcție, 
ca urmare a votului Adunării Națio
nale Consultative (Majlis). După 
cum anunță agenția PARS, Majlisul 
l-a declarat „incompetent pentru 
funcția de președinte al Iranului", 
acuzîndu-1 că este răspunzător de 
luptele de stradă care s-au produs 
la 20 iunie.

Prerogativele șefului statului vor 
fi exercitate, potrivit prevederilor 
Constituției, de un Consiliu provi
zoriu al președinției, alcătuit din 
primul ministru, președintele parla
mentului și președintele Curții Su
preme.

AGENȚIA FRANCE PRESSE :

„O URIAȘĂ MANIFESTAȚIE PENTRU PACE LA HAMBURG''

Sub acest titlu, trimisul special al 
agenției France Presse transmite ur
mătoarea corespondență din Ham
burg :

„Simbătă, la Hamburg, a avut loc 
una din cele mai mari demonstrații 
pentru pace cunoscute de Republi
ca Federală Germania. Peste 
100 000 persoane, venite din toate 
regiunile țării, au demonstrat, timp 
de mai bine de trei ore, pe o dis

„MARȘ AL PĂCII ÎNTRE COPENHAGA ȘI PARIS"
Aceeași agenție transmite din 

capitala Danemarcei :
„Luni a început marșul păcii Intre 

Copenhaga și Paris, acțiune care 
are drept cuvinte de ordine : „O 
Europă denuclearizată de la Polul 
Nord pină in Portugalia" ; „Nordul 
continentului - zonă denucleariza
tă". Participă numeroși cetățeni ve
niți din Norvegia, Danemarca, Sue
dia, Finlanda, Marea Britanie șl 
Islanda.

Acest marș, desfășurat la che- 

tanță de 5 km, lozincile lor 
principale fiind : „Nu mai vrem un 
nou război I" ; „Nu vrem arme 
atomice l“. Cea mai mare parte a 
manifestanților nu depășeau vîrsta 
de 30 de ani. Demonstrația, desfă
șurată la chemarea a peste 50 de 
organizații, care au cerut membri
lor lor să-și trimită delegați la 
Hamburg, a urmărit să atragă aten
ția opiniei publice asupra faptului 

marea organizațiilor de femei care 
se pronunță pentru pace și dezar
mare, va străbate Danemarca, 
R.F.G., Olanda, Belgia și Franța, 
urmind să ajungă la Paris, unde va 
avea loc un festival al păcii, în 
zilele de 6-9 august, cind se come
morează bombardamentele atomice 
de la Hiroșima și Nagasaki. Toți par
ticipanții la marș vor fi prezenți la 
acest mare festival. Pe tot parcursul 
de peste o mie de kilometri, par
ticipanții la marș vor purta ca sim

că „moartea atomică ne, amenință 
pe toți", așa cum scria pe una din 
pancarte.

In primele coloane ale manifes
tanților predominau pancartele pe 
care era scris : „Luptind pentru 
pace luptăm împotriva morții ato
mice". Din rîndurile demonstranților 
se striga : „Dacă vrem să trăim in 
pace, rachetele nucleare trebuie să 
dispară pentru totdeauna".

bol globul terestru deasupra căruia 
stă așezat un porumbel".

500 de militanți pentru pace din 
Islanda au luat parte la un marș 
de 50 de kilometri, care s-a înche
iat lă Reykjavik, organizat ca pro
test împotriva participării țării la 
N.A.T.O. și prezenței bazelor mili
tare americane pe teritoriul islan- 
dez.

Telefoto : Associated Press — 
Agerpres


