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MUNCITORESC
BUZĂU : Pianul pe patru 

luni îndeplinit înainte 
de termen

în ampla și mobilizatoarea Între
cere socialistă ce se desfășoară în 
cinstea xi.S'jde 1 Mai, oamenii mun
cii din «îțile economice ale jude
țului Buzăa înregistrează rezultate 
de prestigiu., Astfel, prevederile de 
plan pe primele patru luni la pro
ducția netă și marfă au fost îndepli
nite cu 5 și, respectiv, 2 zile mai de
vreme, iar producția netă a fost de
pășită cu 61 milioane lei. Producția 
marfă industrială suplimentară, în 
valoare de circa 96 milioane lei, se 
concretizează în 825 tone utilaj chi
mic și metalurgic, 680 tone prelucra
te din mase plastice, 2 500 mc prefa
bricate din beton, 2 000 mc cherestea 
de rășinoase, 380 000 metri pătrați 
țesături, 840 000, butelii din sticlă, 
confecții textile în valoare de 4,5 mi
lioane lei, produse de mecanică fină, 
sticlărie-menaj și altele. (Stelian 
Chiper).

fe JUDEȚUL ALBA 

a îndeplinit planul 
pe patru luni la export 
în ampla întrecere muncitorească 

In cinstea zilei de 1 Mai. oamenii 
muncii din economia județului Alba 
înscriu un prestigios succes : înde
plinirea, înainte de termen, a planu
lui pe patru luni la export. Se vor 
livra suplimentar partenerilor ex
terni produse în valoare de aproape 
90 milioane lei. O contribuție impor
tantă în obținerea acestui succes au 
adus-o colectivele de muncă de la 
întreprinderea mecanică Cuglr, Com
binatul de produse sodice Ocna Mu
reș, întreprinderea „Sebeșul" din 
orașul Sebeș. întreprinderea de pre
lucrare a lemnului din Cîmpeni. 
(Ștefan Dinică). *

VASLUI : Producție 
fizică suplimentară

însuflețiți de mobilizatoarele che
mări la întrecere în intîmpinarea 
zilei de 1 Mai, oamenii muncii din 
industria județului Vaslui obțin re
zultate remarcabile în îndeplinirea și 
depășirea indicatorului producție fi
zică, Datorită unei superioare orga
nizări a activității și sporirii pro
ductivității muncii, de la începutul 
anului și pînă în prezent -ei au rea
lizat, peste prevederi, 200 tone de 
fibre și fire sintetice, utilaje tehno
logice pentru explorări geologice, 
pentru < chimie, prelucrarea țițeiului, 
celulo" l și hîrtiei în valoare de 5,3 
nsilk > lei, mașini-unelte de pre
lucrat -âetale prin așchiere. ventila
toare. prefabricate din beton armat 
și alte produse. Cele mai bune re
zultate au fost obținute de colecti
vele de la Combinatul de fire sinte
tice și întreprinderea de materiale 
izolatoare Vaslui, întreprinderea 
de rulmenți și întreprinderea de 
confecții Bîrlad. (Petru Necula).

Ieri, printre participanții la acțiunea

„Huilă — Cîmpu lui Neag“

20000 tone cărbune peste prevederi
Participanții la acțiunea de în

trajutorare muncitorească „Huilă- 
Cîmpu lui Neag" înfruntă cu dîrze- 
nie capriciile acestei primăveri care 
aici, în munți, fac să alterneze nin
soarea cu ploile reci, ca de toamnă 
tlrzie. Urcăm în sus spre terasele 
carierei. Privim cum cupele exca
vatoarelor,' chinuite cu pricepere de 
Vasile Bonca, Ion Iacobescu, 
Nicolae Szatmari și soții Maria și 
Blăguț Pătruț, de ceilalți excavato- 
riști, mușcă din cărbunele ce lu
cește sub picăturile de ploaie și îl 
încarcă in autobasculante de mare 
tonaj. Conducătorii auto Ion Ro
man, Gheorghe ’ Poenaru, Aurel 
Bungea, Gheorghe Enescu și alții 
se evidențiază prin hărnicia și com
petența lor profesională, efectuînd 
cel puțin 15 curse pe zi.

De la ing. loan Ometa, delegatul 
consiliului popular județean, și ingi
nerul Nicolae Vucan, șeful sectoru
lui carieră Cîmpu lui Neag, aflăm 
că în acest an la cariera „Cimpu 
■lui Neag" s-au descopertat peste 
prevederi 7 500 mc de steril și s-au 
extras suplimentar 20 000 tone 
huilă cocsificabilă. Se lucrează cu

multă dăruire și cu spor în schim
buri prelungite de 10 ore. Pentru ca 
activitatea să se desfășoare neîn
trerupt este necesară asigurarea 
funcționării In condiții optime a 
celor aproape 100 de buldozere, 
motocompresoare, foreze, excava
toare, autobasculante de mare to- 
rraj-și alte utilaje, precum și men
ținerea drumurilor de acces în stare 
bună de circulație. Se remarcă în 
această privință echipa service con
dusă de maistrul Ion Soncoloș, pre
cum și ceilalți mecanici care efec
tuează zilnic revizii și reparații de 
calitate, datorită cărora tehnica din 
dotare poate fi utilizată la întreaga 
capacitate. Pentru efectuarea opera
tivă și în deplină siguranță a trans
portului s-au amenajat 8 km de dru
muri la hălzile exterioare.

Animați de hotărîrea de a răspun
de inflăcăratei chemări „Țării — cit 
mai mult cărbune", participanții la 
larga acțiune de întrajutorare mun
citorească „Huilă — Cîmpu lui 
Neag" sînt deciși să-și sporească 
contribuția, alături de minerii Văii 
Jiului,’ la creșterea extracției de 
cărbune. (Sabin Cerbu).

MÎRȘA-SIBIU : Produse 
noi, cu caracteristici 

superioare
Colectivul întreprinderii mecanice 

Mîrșa, județul Sibiu, distinsă cu 
Ordinul Muncii clasa I. Drapelul și 
Diploma de intreprindere fruntașă pe 
țară în 1981, înregistrează constant 
noi și prestigioase succese în între
cerea socialistă. Astfel, în perioada 
care a trecut din acest an, a fost 
obținută o producție-marfă peste 
plan în valoare de peste 80 milioane 
lei și o producție netă suplimentară 
in valoare de 35,8 milioane lei. Acor- 
dind o atenție deosebită diversificării 
și modernizării producției, destinată 
in bună parte exportuiui, construc
torii de mașini de la Mîrșa rapor
tează in cinstea marii sărbători de 
la 1 Mai finalizarea înainte de ter
men a unor noi produse, intre care 
semiremorcile de 43 tone și 22 tone 
sarcină utilă pentru transportul 
mărfurilor generale și al transcon- 
teinerelor, precum și autobasculan
ta de 11 tone sarcină utilă, echipată 
cu motor de 256 CP și punte motoare 
de 13 tone. (Nicolae Brujan).

BOTOȘANI : Apartamente 
peste prevederi

Față de sarcinile planificate pe 
primele patru luni ale anului, con
structorii botoșăneni de locuințe au 
pus la dispoziția oamenilor muncii 
250 de apartamente peste prevederi. 
Devansarea termenului de execuție 
a locuințelor se datorează adoptării 
unor noi tehnologii, care au contri
buit la creșterea productivității mun
cii pe șantiere, ca șl la reducerea 
cheltuielilor materiale. S-a creat 
astfel posibilitatea ca in primul se- 

, mestru al anului să se dea în folo
sință mai bine de jumătate din cele 
3 540 apartamente, cite se vor con
strui in acest an în orașele și satele 
județului. (S. Ailenei).

ALEXANDRIA : Un nou 
ansamblu de locuințe

în centrul municipiului Alexandria 
a început să prindă contur un nou 
ansamblu de locuințe : „Libertății". 
Chiar in aceste zile. 55 de familii au 
primit cheile de la apartamentele 
predate de constructori. Pînă la sfir- 
șitul anului aici urmează să fie date 
in folosință 250 de apartamente. La 
parterul blocurilor vor fi amenajate 
spatii comerciale și unități prestatoa
re de servicii. (Stan Stefan).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi, pe 
tovarășul Vasil Bilak. membru al 
Prezidiului, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
care a efectuat o vizită de prietenie 
în țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

La primire a luat parte tovarășul 
Virgil Cazacu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi. pe ambasadorul Suediei 
la București, Hans E. Skold, in

Anual se vor realiza aici circa 100 000 
tone plăci fosfogips și 4 500 tone 
lianți, materiale utilizate la fabri
carea pereților despărțitori Ia blocu
rile de locuințe și la obiective so- 
cial-culturale. Prin folosirea pe șan
tiere a acestor noi materiale de 
construcții se economisesc anual 
importante cantități de ciment. (Gh. 
Baltă).

A fost de fată Josef Simon, am
basadorul Republicii Socialiste Ceho
slovace la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
și cele mai bune urări, multă sănă
tate din partea tovarășului Gustav 
Husak, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, pre
cum și urări de noi succese Parti
dului Comunist Român și poporului

Ambasadorul Suediei
vizită de rămas bun, in legătură cu 
încheierea misiunii acestuia în tara 
noastră.

nostru. Totodată, oaspetele a dat o 
înaltă apreciere activității neobosite 
desfășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului și 
statului român pentru progresul și 
prosperitatea României socialiste, 
pentru soluționarea marilor probleme 
din viata internațională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Gustav Husak un. salut
(Continuare in pag. a V-a)

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Trimisul special al Televiziunii naționale elene ERT
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, în ziua 

, de 29 aprilie, pe Constantine C. 
Galanopoulos, trimis special al Te-

leviziunii naționale elene F.RT
La primire a participat tovarășul 

Eugen Florescu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu

Trimisul special al ziarului elen
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a pri
mit, în cursul zilei de joi, pe

Angelos Stangos-Efstathiadis, tri
mis special al ziarului elen „Ta- 
Nea".

La primire a participat tovarășul

pentru Televiziunea națională elenă 
ERT.

în același timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o declarație pen
tru programul special al televiziunii 
elene privind colaborarea in Balcani.

„Ta Nea“
Eugen Florescu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
acordat, cu acest prilej, un interviu 
pentru cotidianul elen „Ta Nea",

BACĂU : O nouă 
capacitate de producție

Acum, în preajma zilei de 1 Mai, 
la Combinatul de îngrășăminte chi
mice din Bacău a început să produ
că. in cadrul probelor tehnologice, 
fabrica de plăci de fosfogips, prima 
unitate de acest fel din țară. Con
cepută și realizată de specialiști din 
țara noastră, ea valorifică superior 
materialul rezidual provenit de la 
fabricarea acidului fosforic. Noua 
fabrică este înzestrată cu utilaje de 
înaltă tehnicitate, realizate în bună 
parte în unități constructoare de 
mașini din țară. Procesul de produc
ție este in întregime automatizat.

ANINA : Cărbune 
peste plan

Desfășurînd larg întrecerea socia
listă în cinstea zilei de 1 Mai. mine
rii de la Anina, cea mai veche ex
ploatare carboniferă din tara noas
tră, au extras peste plan, de la în
ceputul anului și pînă acum. 7 250 
tone de cărbune. Este de menționat 
faptul că întreprinderea minieră 
Anina și-a realizat sarcinile de plan 
pe primele 4 luni ale anului înainte 
de termen, ceea ce înseamnă o pro
ducție marfă suplimentară în valoa
re de peste 2,5 milioane lei. în ace
eași perioadă, cheltuielile la 1 000 iei 
producție marfă au fost reduse cu 67 
lei și s-au economisit 560 megawați 
energie electrică. (Nicolae Cătană).
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Poem în Mai
Bobul de griu visează nalt rodul viitor. 
In Mai, inima țării e doldora de floare 
Cind întregind Coloana in ne-ntreruptul zbor 
Un imn de slavă scrie mulțimea muncitoare.

Un vis măreț iși prinde contur lingă Carpați 
Prin crezul viu al țării în brav Conducător 
Prin truda roditoare a fiilor bărbați 
Ce țin pe palme țara de grîne și de dor.

Un cint curat închin în prag de sărbătoare 
Pentru oștenii piinii de vreme-ne'ntinați 
Pentru căldura pusă in vetre de furnale 
Pentru lumina demnă, din anii minunați.

loan POTANG
muncitor la întreprinderea de utilaje 

și piese de schimb Suceava
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INSĂMINȚĂRILE IN STADIEI FINAL
• Pînă în seara zilei de

29 aprilie au fost însă- 
mînțate 4 029 680 hec
tare cu diferite culturi 
de primăvară - 83 la 
sută din suprafețele 
prevăzute

• Porumbul a fost însă- 
mînțat pe 1 827 770 
hectare, reprezentînd 
83 la sută din planurile 
unităților agricole, 20 
de județe au încheiat 
această lucrare

• Semănatul se desfă
șoară din plin în jude
țele din nordul țării

Monumentele 
muncii
de acad. Ion JALEA

artist al poporului

Cu sensibilitate cal
dă și vibrantă față 
de realitățile din ju
rul lor în ceea ce ele 
aveau mai evocator, 
mai expresiv, artiș
tii din întreaga lume 
--au oprit, de-a lun
ii' timpului, asupra 
aspectelor celor mai 
semnificative ale 
muncii cotidiene des
fășurate de contem
poranii lor. Mă gin- 
desc, de pildă, la 
opera unui sculptor

mai aproape de zi
lele noastre — aceea 
a belgianului Meu
nier, care, cu obstina
ție, s-a oprit in lu
crările lui la figurile 
minerilor. Trebuie 
spus că Meunier a 
fost contemporan cu 
Marx, că l-a cunos
cut și probabil i-a 
împărtășit ideile, iar 
figurile proletarilor 
din vremea lui i s-au 
impus nu numai pen
tru expresivitatea lor

deosebită, ci și ca re
zultat al unor con
vingeri adinei că ei 
reprezintă o forță 
reală.

Fără îndoială, atit

din punctul de ve
dere al tratării, cit și 
al realităților expri
mate, astăzi lucrurile 
s-au schimbat mult 

' pentru că însăși

munca de azi nu se 
mai aseamănă cu 
munca din trecut. Iar 
dacă in perioada in
terbelică, de exem
plu, temele inspirate

artiștilor români de 
muncă erau axate 
predilect pe imagi-
(Continuare 
in pag. a Il-a)

NICI UN METRU DE PĂMINT 
SĂ NU RÂMÎNĂ NECULTIVAT!

Aceasta constituie o îndatorire de mare răspundere a cadrelor de 
conducere din unitățile agricole, a consiliilor populare, a tuturor 

locuitorilor de Ia sate și orașe
însămînțările de primăvară Intră 

în stadiul final. Potrivit ultimelor 
date furnizate de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
sămînța a fost pusă în pămînt pe 
o suprafață care însumează 4 029 680 
hectare. Eforturile care se fac în 
aceste zile pentru încheierea însă- 
mînțărilor trebuie să fie însoțite 
de preocuparea responsabilă a ca
drelor de conducere din unitățile 
agricole, a organelor de specialita
te și Consiliilor populare pentru 
cultivarea tuturor suprafețelor de 
teren. Folosirea integrală a pă- 
mîntului, indiferent de forma de 
proprietate, constituie o condiție 
esențială pentru realizarea planului 
pe acest an in agricultură. în re
petate rînduri, conducerea parti
dului, evidențiind că pămîntul este 
o mare avuție a țării, bunul cel mai 
de preț al agriculturii, a subliniat 
necesitatea că trebuie să se ac

ționeze cu toată hotărîrea pentru 
însămînțarea și cultivarea pămîn- 
tului pînă la ultimul metru pătrat, 
în unitățile agricole, în gospodă
riile cetățenilor de la sate și ora
șe, pe terenurile virane din loca
litățile rurale și urbane.

în ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 
aprilie au fost dezbătute și stabi
lite o serie de măsuri privind mai 
buna gospodărire a fondului funci
ar. îmbunătățirea Indicilor sinte
tici privind gradul de ocupare a 
suprafețelor destinate obiectivelor 
de investiții șl de producție reflec
tă preocuparea permanentă a con
ducerii partidului pentru folosirea 
în scopuri productive a întregului 
fond funciar. Această necesitate 
este impusă de faptul că. în țara 
noastră, suprafața arabilă este 
limitată ca întindere : la fiecare

locuitor revin, în medie, 0,45 hec
tare de teren arabil, suprafață 
care se diminuează pe măsura 
creșterii populației. Calculele ara
tă că. în condițiile țării noastre, 
produsele oBținute pe un hec
tar hrănesc, in medie, trei oa
meni. Toate acestea demonstrează 
din plin necesitatea de a se cul
tiva tot pămîntul, pînă la ultimul 
metru pătrat, de aceasta depinzind 
sporirea producției agricole glo
bale, asigurarea bunei aprovizio
nări a populației cu produse agre
ai imentare.

în această primăvară, băltirile șl 
excesul de umiditate n-au afectat 
decit unele zone din Banat, cîm- 
pia de vest a țării și luncile unor 
riuri din Transilvania și nordul 
Moldovei, unde se desfășoară am-
(Continuare în pag. a IV-a)
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TREPTE DE ISTORIE, TREPTE
DE EROICĂ LUPTĂ REVOLUȚIONARĂ

Pagini din cronica sărbătoririi zilei de 1 Mai în România

"monumentele
MUNCII

92 de ani s-au încrustat pe răbojul timpului de cînd pe cuprinsul 
românesc străvechea sărbătoare a Armindenului, vestind izbinda deplină 
a primăverii, a fost transformată intr-o zi de luptă a muncitorilor, de 
afirmare puternică a frăției și solidarității celor ce muncesc, a voinței lor 
de pace și înțelegere între popoare.

92 de ani, O întreagă istorie ce stă mărturie vechimii mișcării noastre 
muncitorești, forței de organizare și consecventei revoluționare a clasei 
noastre muncitoare, spiritului de solidaritate internațională ce a însuflețit 
permanent muncitorimea română, care s-a socotit mereu mănunchi al 
marii familii a proletariatului mondial. O întreagă istorie ce dă, deopo
trivă, relief pregnant capacității organizatorice și puterii de mobilizare 
a partidului comunist, forța politică ce a conferit acestei zile "de luptă — 
dirzenie, eroism, măreție. .

92 de ani. Din bogata lor cronică alegem cîteva dintre filele pe care 
stau gravate aceste adevăruri.

„O zi ce va rămîne în istorie"
S-a spus în epocă, cu Îndreptăți

re, că primul 1 Mai (1890) a fost 
o zi „din acelea care vor rămîne 
in istoria poporului român**. Căci 
a fost limpede pentru mințile clar
văzătoare că miile de muncitori 
care au străbătut atunci străzile 
Capitalei, intonînd imnuri patrioti
ce și revoluționare sub fluturarea 
roșiilor steaguri și zecile de mii 
care au demonstrat și au participat 
la întruniri ori au declarat greve 
in alte orașe ale țării vesteau că 
„un alt partid s-a ridicat in țară, 
că o altă clasă de oameni cere 
dreptul la viață politică și socială 
și, în sfirșit, [că] Partidul Munci
torilor are temeinice baze și adinei 
rădăcini implintate In inima po
porului".

Un adevăr evidențiat cu putere 
de fiecare zi de 1 Mai ce a urmat, 
an de an șirurile fiind mereu mai 
dese, coloanele demonstrațiilor me
reu mai lungi. Era acesta semaul 
limpede al creșterii numerice a 
clasei noastre muncitoare ca și al 
întăririi conștiinței sale de clasă, 
revoluționare. Dar era, totodată, 
semnul faptului că idealurile pro
letariatului, înscrise pe flamurile 
roșii de armindeni, erau, deopotri
vă, aspirațiile întregului popor, că 
partidul proletar revoluționar, fău
rit în 1893, era exponentul cel mai 
fidel al intereselor generale ale 
țării.'Și cum putea fi altfel cînd 
aceste țeluri se numeau lichidarea 
exploatării și făurirea unei socie
tăți întemeiate pe dreptate și ega
litate, participarea celor mulți la

Partidul comunist — pe pozițiile

cele mai înaintate ale luptei
încrederea și speranța au domi

nat mai ales sărbătorirea zilei de 
1 Mai 1921, chiar dacă, înspăimîn- 
tate de ampla desfășurare de for
țe proletare din 1920, autoritățile 
nu au mai.îngăduit demonstrații da' 
stradă, ci. doar-'întruniri și serbări 
cimpenești. Pe bună dreptate s-a 
subliniat că, prin întreaga sa des
fășurare, sărbătorirea lui 1 Mai 1921 
a fost o avanpremieră a votului 
din marele congres comunist con
vocat pentru aceeași lună. Căci s-a 
vorbit la aceste întruniri în cuvin
te înflăcărate șl pline de miez des
pre învățămintele celor mai recente 
lupte proletare, despre tactica și 
strategia partidului comunist, iar 
aplauzele pornite dih inimă ce au 
răsplătit asemenea discursuri, au 
însemnat în fapt tot atîtea adeziuni 
la ideea făuririi partidului comu
nist.

Au fost, In discursurile rostite 
atunci, adevărate profesiuni de cre
dință ale militanților partidului, 
expresii limpezi ale hotăririi lor 
nestrămutate de a continua lupta 
revoluționară pînă la izbindă, de 
a ține mereu sus steagul pe care 
erau gravate idealurile vitale ale 
poporului muncitor. La Cimpina, 
un vorbitor spunea astfel că „la 
voința burgheziei de a ne desfiin
ța, noi să manifestăm cu indirjire 
voința noastră de a trăi, iar exis
tența noastră ea partid de clasă, 
ca clasă muncitoare organizată s-o 
apărăm prin toate mijloacele cu 
putință. Pentru apărarea acestei

1 Mai 1939-0 zi măreață de luptă;
o puternică mărturie a unității 

muncitorești
Da, o zi măreață de luptă a fost 

1 Mai 1939. Pentru că atunci, la 
chemarea partidului, zeci și zeci de 
mii de muncitori au făcut să se 
audă cu deosebită tărie hotărîrea 
poporului român de a nu lăsa șă 

viața politică a țării pe măsura în
semnătății și numărului lor. ridi
carea stării lor materiale și cultu
rale. Și cum putea fi altfel cind 
pacfea și înțelegerea între popoare, 
înscrise sistematic între lozincile de 
1 Mai, chemările adresate în acea 
zi de muncitorimea noastră prole
tariatului de pretutindeni de a sta 
mereu activ și hotărît în primele 
rinduri ale luptei pentru făurirea 
unui climat internațional propice 
muncii constructive, întruchipau 
înseși nădejdile poporului de a se 
păstra mereu senin cerul patriei, al 
umanității.

Tocmai, de aceea, se găseau în 
coloanele demonstranților de 1 Mai, 
împreună cu muncitorii, țărani și 
intelectuali, funcționari și meseri
ași, studenți și elevi, tineri in hai
nă militară. Ca în 1892, la Plo
iești, unde 300 de țărani au venit 
din comunele învecinate spre a se 
alătura muncitorilor de aici, dove
dind că nevoile și năzuințele lor 
tot una sint. Ca in 1897, la Bucu
rești, unde au demonstrat 18 000 de 
oameni. Ca în 1920, cind la Bucu
rești, „șirul nesfirșit de lung al 
eroilor obscuri ai muncii" a numă
rat 80 000 de oameni, făcind să se 
vorbească în epocă, cu drept cuvînt. 
de faptul că „nici un alt partid și 
nici o altă idee n-ar fi fost capa
bilă să mobilizeze o astfel de forță 
disciplinată", că s-a vădit o dată 
mai mult cit de vii trăiau în cugete 
și în inimi „speranța și încrede
rea in apropiata victorie a ideii so
cialiste".

existențe nici un sacrificiu nu este 
destul, nici o jertfă nu e prea mare, 
oricit de multe jertfe am da".

Sint cuvinte cărora, pentru a 
sublinia nu numai frumusețea mo
rală a acestei atitudini, ci și con
secvența ei, le vom asocia pe cele 
înscrise in coloanele unei publica
ții comuniste la 1 Mai 1924. in îm
prejurările cind împotriva partidu
lui se luaseră aspre și samavolni
ce măsuri : „Partidul comunist a 
stat totdeauna și va sta pină la 
capăt in fruntea clasei muncitoare, 
el a rămas și va rămine pe pozi
țiile cele mai înaintate ale luptei 
de clasă pentru a apăra cu singcle 
luptătorilor săi interesele clasei 
muncitoare de la orașe și sate".

Un legămint respectat exemplar. 
Așa cum a dovedit însăși sărbăto
rirea zilei de 1 Mai, de fiecare dată 
partidul aflindu-se la postul său 
de luptă, dind glas celor mai ar
zătoare comandamente ale momen
tului istoric, chemînd, mobilizînd și 
organizind clasa muncitoare, po
porul la luptă unită pentru impli- 
nirea vrerilor de dreptate ale ce
lor mulți și asupriți, pentru apă
rarea a ceea ce se dobindise prin 
sforțarea atîtor generații de înain
tași — unitatea, independența șl 
suveranitatea națională.

Ziua de 1 Mai a fost, de aceea, 
în toți acei ani grei „o măreață 
zi de luptă" și, deopotrivă, o mate 
lecție a unității proletare. Așa a 
fost și la 1 Mai 1939.

fie răpită vreo palmă din pămin- 
tul străbun, de a da o ripostă fer
mă oricărui agresor. Pentru că 
atunci zeci și zeci de mii de mun
citori au făcut să se audă adevă
ratele sentimente ale poporului ro-

Miile de muncitori* ai Capitalei demonstrind la 1 Mai 1939

1

*
*

*
I
Jj A fost o zi prin care se intră-n veșnicie 

Cu inima-nainte, cu jertfa mai presus, 
Cînd vocea unui tînăr, ca flamura de vie, 
A primăverii boltă o înălța mai sus.

1 MAI 1939
A fost o zi — în vreme — ca ușa unei case, 
O zi ce nu răsare în veci de două ori, 
Cind glasul unui tinăr, incandescent 

strigase 
Ceva ce semănase cu-nvolburații zori.

A fost o zi — în vreme — ca poarta unei ere 
Prin care nu se trece de unui sau în doi, 
Cînd din mulțimi, un tinăr strigase cu putere 
Incit se-aude glasul și azi pînă la noi.

A fost o zi — aceea — de un frățesc
Arminden,

Cînd împrejururi pomii-și făcuseră Căuș

Toți mugurii — strigarea s-o ducă 
pretutindeni — 

Ca-n lanțuri muncitorii să nu mai fie puși.

Și doar pentru-o urare ce-n limba
românească 

Se strigă cum se cintă — cu glas înalt și rar, 
Erau gătiți satrapii in lanțuri

să-l primească 
Pe cel care strigase : un tinăr proletar I

Popor român, momentul — pe veac 
să ți-l gravezi

Tot aurul iubirii, pe care-n piept îl ai I —
Un tînăr — NICOLAE, un tînăr — 

CEAUȘESCU.
Spre viitor strigase : „Trăiască 1 Mai l“

Ion PRUNOIU
muncitor la „Electroputere"-Craiova

cu
*

*

La început de secol, in coloanele lui 1 Moi — un ideal adine incrustat
muncitorimiiîn conștiința

mân. ura sa adîncă Împotriva fas
cismului, soeranța sa de pace și în
țelegere cu toate popoarele. In 
București, bunăoară, douăzeci de 
.mii de oameni s-au îndreptat, de 
la primele ore ale dimineții, spre 
sala Tomis, devenită curind nein- 
căpătoare. Deasupra capetelor mul
țimii, cum scria „Scinteia" ilegală, 
se înălțau placarde cu chemări an
tifasciste, antirăzboinice. Din mii 
de piepturi răsunau aceleași lozinci. 
La tribună urcau, unul după altul, 
vorbitorii. „Muncitorimea este baza 
păcii atit de dorită astăzi" — spu
nea un orator, adăugind că munci
torimea iși va face datoria față de ■ 
țară, apărind granițele amenințate. 
Siguranța raporta în aceeași zi : 
„aceste cuvinte au fost aplaudate 
îndelung". Au fost aplaudate pen
tru că exprimau înseși gîndurile 
celor prezenți, ca și ale milioane
lor de fii ai națiunii gata să-și facă 
datoria, dacă nevoia avea să o 
ceară.

De la sala Tomiș, pe străzile cen
trale ale Bucureștilor și pină la 
Parcul Carol s-au putut apoi auzi 
aceleași lozinci. Cu îndreptățit te
mei sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că „manifestările revo
luționare și patriotice prilejuite de 
sărbătorirea zilei de 1 Mai 1939 re
prezintă o dovadă a maturității cla
sei muncitoare, a posibilităților de 
care dispunea atunci poporul ro
mân. forțele sale revoluționare și 
progresiste de a organiza cu succes 
lupta împotriva războiului și fas
cismului*.

A fost acea zi de 1 Mal 1939 și 
o mare lecție a unității proleta
re ; căci la organizarea manifes
tației lucraseră împreună mili
tant! comuniști și socialiști ; căci 
în coloanele manifestației se 
aflau, umăr lingă umăr, munci

Cei mai rodnici ani ai țării
Mărturiile despre sărbătorirea zi

lei de 1 Mai 1945 sint numeroase. 
Dar din fiecare răzbate cu putere 
acea trăsătură unică ce a im
presionat -puternic pe toți cei 
ce-au trăit primul 1 Mai liber : 
optimismul, încrederea în viitor a 
milioanelor de oameni, în fond, a 
țării intregi. Optimism legitimat de 
importantele izbinzi dobîndite de 
masele populare, in scurtul răstimp 
scurs de la 23 August 1944% în tita
nica bătălie pentru susținerea fron
tului antihitlerist, pentru refacerea 
economiei distruse de război, pen
tru reclădirea țării pe baze noi, 
democratice.

Viitorul avea să confirme temei
nicia acestei încrederi. Căci ra
portul de 1 Mai al poporului avea 
să fie mereu mai dens, mai bogat, 
așa cum, cu fiecare an. țara însăși 
era mai puternică, mai frumoasă, 
mai bogată, așa cum, cu fiecare 
an, țara însăși urca o nouă treap
tă in drumul său spre piscurile ci
vilizației socialiste.

In buchetul sărbătorilor de 1 Mai 
din anii evului nostru socialist 
sint memorabile cu deosebire ra
poartele de muncă ale țării din 
anii ce-au urmat Congresului al 
IX-lea al partidului. Cifrele, 
noutățile înscrise pe sărbătoreștile 
pancarte au adus, an de an, măr
turia continuării în ritm susținut 
a industrializării țării, creșterii pu
ternice a avuției naționale — te
melia bunăstării noastre, a inde
pendenței țării ; au fost oglinda 
amplei bătălii, inițiate de secreta

*****
***
**

tori .comuniști, socialiști, social- 
deniocfați. Iar coeziunea rindu- 
rilor lor, acțiunea lor unită fusese
ră factorii ce imprimaseră de
monstrației acel caracter impu
nător. care a gravat-o adine in 
conștiința contemporanilor.

Evocînd măreața zi de luptă 
de la 1 Mai 1939 aducem un înflăcă
rat omagiu partidului nostru co
munist care. însuflețit de fierbinte 
dragoste față de țară și popor, a- 
dinc pătruns de răspunderea față 
de destinele neamului, a desfă
șurat o susținută și rodnică acti
vitate pentru unirea tuturor for
țelor democratice și patriotice, in
tr-un larg front antifascist.

Aducem. deopotrivă, omagiul 
nostru acelei comisii de organi
zare a manifestației, creată de 
partid in primăvara anului 1939, 
din comuniști cu mare expe
riență și tineri militant! revo
luționari, cu exemplară putere de 
muncă și spirit de inițiativă, dâ- 
ruiți cu trup și suflet cauzei co
muniste. Printre aceștia — tînă- 
rul militant revoluționar Nicolae 
Ceaușescu. Avea atunci doar 21 de 
ani. dar o activitate exemplară și 
bogată în mișcarea muncitorească. 
Perioadă de-a lungul căreia înde
plinise importante sarcini încredin
țate de partid in organizarea miș
cării antifasciste, in consolidarea 
organizației comuniste de tineret, 
dovedind remarcabile Însușiri or
ganizatorice și o matură judecată 
politică. Perioadă de-a lungul că
reia, socotit „agitator comunist pe
riculos", fusese mereu urmărit și 
hărțuit de aparatul .polițienesc, a- 
restat și maltratat, judecat și în
chis. Toate acestea insă nu-1 in- 
spăimintaseră, tinărul revoluțio
nar avlntîndu-se mereu mai dîrz, 
mai neînfricat în lupta revoluțio
nară.

rul general al partidului, pentru 
promovarea progresului tehnic, 
pentru introducerea celor mai noi 
cuceriri ale științei șl tehnicii, pen
tru eficiență și calitate nouă, su
perioară în întreaga activitate ; au 
dat expresie procesului de con
tinuă adincire a democrației so
cialiste, eforturilor susținute de
puse pentru perfecționarea cadru
lui instituțional de participare a 
oamenilor muncii la conducerea 
propriei unități sau localități și, 
deopotrivă, a țării întregi ; au 
vorbit despre marele și necon
tenitul efort de înnoire și înfru
musețare a chipului orașelor și sa
telor noastre, de creșterea bună
stării omului, de înălțarea in dem
nitate și prestigiu a patriei so
cialiste.

Bogat, cuprinzător va fi și în 
acest an raportul nostru de 1 Mai, 
căci toate succesele de pină acum 
au fost îmbogățite în acest an cu 
noi și remarcabile valori, serttne- 
le puterii de creație a unui popor 
liber și stăpîn pe destinele sale. 
Iar înfăptuirea cea mai de preț, 
cu care ne vom înfățișa și la a- 
cest 1 Mai, este unitatea poporu
lui nostru în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, încrederea cu 
care urmează și înfăptuiește poli
tica partidului nostru. Iar acestea 
toate sint suprema chezășie că bi
lanțurile noastre viitoare de 1 Mai 
vor fi mereu mai bogate, mai den
se în împliniri.

Silviu ACHIM
.... ......

(Urmare din pag. I)
nea muncitorului, astăzi, cînd 
atit de multe procese tehnologice 
sint mecanizate, este firesc ca ți 
interesul artiștilor să se îndrepte 
asupra imaginilor acestui pro
gres din industrie și din agricul
tură. Numeroase lucrări de artă 
monumentală, sculpturi, fresce 
sau mozaicuri realizate la noi in 
ultimii 'ani atestă faptul că aten
ția artiștilor contemporani se în
dreaptă, firesc, asupra unor co
lective intregi, asupra unei tema
tici capabile să sugereze mai pu
ternic munca în echipă, să fie 
mai aproape de adevărul, de ca
racterul muncii actuale.

Eu însumi m-am apropiat încă 
din tinerețe de aspecte ale mun
cii din agricultură. Erau aspecte 
pe care le cunoșteam cel mai 
bine, pe care le-am reluat de-a 
lungul timpului într-o serie de 
variante. Una din ultimele lucrări 
pe această temă am realizat-o a- 
cum cîțiva ani. Este un relief de 
dimensiuni mari în care îl în
fățișam pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul muncitori
lor constructori, într-una din nu
meroasele vizite de lucru pe care 
secretarul general al partidului 
le-a întreprins pe șantierele 
patriei. Dealtfel, încercînd să 
cuprind in lucrările mele ceva 
din actualitatea vieții de azi, am 
realizat și alte reliefuri, compo
ziții cu multe personaje inspirate 
de realitățile patriei noastre. Sint 
omagii pe care, alături de artiștii 
întregii țări, am încercat să le 
aduc noilor, minunaților con
structori ai României moderne.

Din anotimpuri trec cu nimb de aur, 
Dunărea, marea, șesuri mă slăvesc 
Și drept mă-nalț cu brazii și stejarii 
Din solul de baladă românesc.

Pavel BUCUR : Proiect pentru monumentul reconstrucției (Zimnicea)

Spre zările Comunei porni-vom înainte,
Cu primăvara nouă în inimi și în minte,
Și flamurile Păcii vom ridica pe zidul ț,
Cetății comuniste... — In frunte e Partidul I

Constantin POPOVICI : Electrificare

Să creștem case zvelte și furnale 
Cu care ne-om mindri din tată-n fiu 
Și în lumini să ne-mbrăcăm ca-n zale. 
Să fim in toate ca argintul viu.



SCINTEIA - vineri 30 aprilie 1982 PAGINA 3

A

ALE VIITORULUI ENERGETIC
Reportaj la Anina, pe șantierul primei termocentrale pe șisturi bituminoase din tara noastrd

lu-
este 
uit,

mai 
unul

v-am povestit 
Nu pot să o 
o uită toți cei care, răspunderea de muncitori"

LA COTELE ÎNALTE
„Generatoarele, turbinele sînt aceleași ca la orice altă termocentrală - ne spune șeful echipei de montori, Paulică Zlătan. Și totuși, termocentrala 

aceasta este un unicat I"

Din marea carte a muncii țării, care se serie 
febril, in spirit revoluționar, cu dăruire de gind și 
fapte creatoare, am ales, in acest prag de Mai săr- 
bătoiesc, imaginile pline de însuflețire ale activi
tății constructorilor primei centrale termoelectrice 
pe șisturi bituminoase de la Anina. Oameni lucrind 
la cotele noi, superioare ale viitorului jalonat de 
partid, oameni intimpinind intiiul de Mai cu anga
jarea specifică pasionaților de nou, hotăriți să spo
rească, in ritm dinamic, zestrea energetică a țării.

„În locul unei legende — izvor

îmbelșugat de lumină"

Anina este un orășel 
care se întinde de-a lungul 
a 19 km. Un orășel agățat 
pe coaste de munte, șerpu
ind odată cu văile. Urci 
spre el dinspre Oravița, cu 
trenul, vreme de 3 ore. Un 
tren ciudat, cu osii mobile, 
pentru a putea lua strins 
curbele. Admiri, din mersul 

in toată voia, peisajul 
antes, de o frumusețe cu 
tul particulară, impresio

nat de repezișuri pietroase, 
de păduri curgind ca niște 
ape verzi, năvalnice, în văi 
înguste, umbroase.

— Dacă ești antrenat — 
ne spunea primarul Aninei, 
tovarășul Tudor Istrate — 
pornești pe jos din Oravita, 
de-a dreptul, pe scurtătură 
și ajungi în oraș odată cu 
trenul. E mai frumos și 
mai sănătos.

— Cunoașteți bine locu
rile acestea ? Le-ați străbă
tut cu piciorul?

— Mă întrebați pentru că 
știți că sint moldovean ? 
Dar eu. din școala profesio
nală, cind am terminat-o, 
aici am fost repartizat și 
aici am rămas. Dacă plec 
din Anina și stau mai mult 
timp în altă parte mă îm
bolnăvesc, nu-mi priește. 
Dacă mă descurc prin rîpi- 
le astea? Păi, eu mă 
descurc mai ales pe sub ele. 
O viată am minerit in 
munții Aninei. în mina cea 
mai adincă din sud-estul 
Europei.

Și Tudor Istrate ne poar
tă pe cărările întunecoase 
din adîncul Aninei, poves- 
tindu-ne cum s-a întilnit 
el, pentru prima oară, cu 
șisturile bituminoase, acolo, 
la aproape o mie de metri 
sub pămint, cum, din în- 
timplare, zgărmănînd în 
căptușeala de lemn a gale
riei, s-au pornit năvală 
peste el șisturile transfor
mate în ulei, din cauza pre
siunii straturilor, cum era 
să se prăpădească dacă 
riu-1 trăgeau rapid de-acolo 
ortacii.

— Uleiul acesta 
înainte vreme 
luminau sau se 
cu el — spune 
Sint, în jur, munți de șis
turi bituminoase. Grosimea 
stratului este evaluată la 
1 200 de metri. Noi pornim, 
tăind de la suprafață, pe 
adincimea de 200 de metri. 
Sint deci rezerve uriașe. 
Primele 14 000 de tone da 
șisturi sînt in probe la ter
mocentrala de la Doicești.

îl ardeau 
minerii, 

Încălzeau 
primarul.

Auziți , 
acolo 
tează 
Anina 
șarea.

— Urcînd

exploziile ? 
minerii, 
și 

își

Sînt 
descoper- 

dislocă șistul, 
schimbă înfăți-

ter-

pe șosea, spre 
dumneavoastră, am văzut 
cum răsare termocentrala 
dintre munți. Ca un stejar 
uriaș ! Domină orașul.

— Orașul va domina 
mocentrala. Am fost 
primar în anul 1976,
au pornit prospecțiunile. 
Primar peste un oraș des
pre care, știam că. treptat, 
pe măsură ce se extrage 
șistul de sub temeliile lui, 
va trebui să se mute.

— Interesant debut pen
tru dumneavoastră.

— Am fost și am marcat, 
cu prospectorii, locul vii
toarelor cazane. Era pădu
re. Acum, acolo, se afiă 
centrala termică în probe ; 
cazanul 1 — în probe ; ca
zanul 2 — în montaj... Mi-a 
venit în minte, atunci, ora
șul Orșova, cu destinul lui 
și mi-am spus că pentru 
primarul Orșovei a fost 
mai ușor să-și mute orașul 
pe malul viitorului lac de

acumulare. El. pină șl ni
sipul și-l lua din Dunăre, 
și pe Dunăre și-a adus tot 
ce-i trebuia la noua con
strucție. Noi și nisipul și 
tot le urcăm în virf de 
munte, pe platoul Colono- 
văț, de unde orașul a și 
început să domine termo
centrala. Minerii Aninei își 
construiesc orașul nou, cu 
sîrg și dragoste, cu con
știința că-i început de nou 
destin, cu mari perspective. 
Au dezbătut pe îndelete 
planurile, au ales amplasa
mentele, au găsit soluțiile 
cele mai bune, mai potri
vite locului și au și ridicat 
primele blocuri. Munții a- 
ceștia înfloresc în fiecare 
primăvară. Le sporim fru
musețea cu noua termo
centrală. cu noile baraje la 
Poneasa, la Gura Golum- 
bului, pe Miniș în sus. Re- 
modelăm munții, discipli
năm apeje, asigurînd debi
tul necesar pentru termo
centrală și pentru oraș. 
Anina dă acum un cărbune 
cocsificabil foarte bun ; va 
da, in curîrid, și curent e- 
lectrjc. pe baza șisturilor 
bituminoase, 990 de mega
wați, din cei 5 420 de mega
wați prevăzuți de hotărirea 
recentei plenare a C.G. al 
P.C.R. să fie furnizați in 
cincinalul actual prin ter
mocentrale, vor purta sem
nătura Aninei. Aproape tot 
atit cit dă în prezent hi
drocentrala de la Porțile 
de Fier I. Este o sarcină de 
onoare a aninenilor. răs
punsul lor concret la che
marea secretarului general 
al partidului de a făuri in
dependența energetică a 
tării pină în anul 1990. La 
acești 990 de megawați se 
vor adăuga cei aproxima
tiv 330 de megawați pe 
care ii va furniza muntele 
de șisturi de la Doman, 
unde se va construi o nouă 
termocentrală. Cenușile de 
aici vor luă' locul șisturilor 
extrase și vor fi acoperite 
cu pămint vegetal, în aș
teptarea revalorificărilor.

— Cenușile ? La ce mai 
sînt bune ?

— Conțin, în proporție de 
27—30 la sută, alumină. 
Deocamdată, procedeele 
tehnologice de extragere 
sînt complicate și costisi
toare. Chimia va descoperi 
soluțiile cele mai bune. 
Pină atunci noi vom „con
strui" viitoarele „mine" de 
alumină. In așteptare, dăm 
viață izvorului puternic, 
îmbelșugat, de energie e- 
lectrică. In locul legende
lor care-și flutură aripa în 
jurul muntelui Tîlva Zinei 1

alte ritmuri, de altă natu
ră. pentru altfel de 
crări...
- Ce 

istorie, 
cum nu 
la fel ca mine, își au aici 
începutul și în meserie si 
în viata lor de oameni care 
fac pentru prima oară un 
lucru deosebit, o lucrare 
menită să fie qgpăt de 
drum. Spun aceasta pentru 
că termocentrala de aici 
este încă un unicat — va 
folosi drept combustibili 
șisturile bituminoase ; un 
unicat, pentru că soluțiile 
tehnologice și utilajele sint 
de concepție românească, 
demonstrînd capacitatea in
dustriei noastre socialisto 
de a construi eficient și 
original ; și este unicat pe 
plan mondial nu ca folosi
re a șistului bituminos — 
mai sînt cîteva doar in 
lume asemenea termocen
trale — ci ca putere a tur- 
bogeneratoarelor. Eu . spun 
că este o mare îndrăzneală 
tehnică, grăind cum nu Be 
poate mai elocvent despre

capacitatea noastră de 
creație tehnico-știintifică 
superioară.

Din locul unde purtăm 
discuția se vede în între
gime noua construcție — 
termocentrala așezată în 
palma de piatră a Tilvei 
Zinei. ca o cetate, veghind 
munții din jur.

— Aminteați de ritmuri
le acestui mai 1982 — spu
ne inginerul. Sint ritmuri
le construcției pe verticală, 
ritmurile calității, ale cali
tății urmărite cu înverșu
nare. fie că este vorba de 
construcția propriu-zisă. fio 
că este vorba de montajul 
complicatelor utilaje de fi
nețe. Priviți, se ridică ra
pid coșul de fum, se mon
tează. concomitent, în sala 
mașinilor, turbina de joasă 
presiune și montorii,lu
crează acolo cu micronii... 
Da, sînt ritmurile 
ale muncii, pline_ _
pundere. Fiecare om dfe 
aici se implică în 
răspundere, ridicîrid. 
spune, pe umerii săi aceas
tă minunată construcție.

JJom trimite. nu peste mult

timp, primii megawați

în arterele vitale ale țârii

„Ritmurile acestui mai 1982

sînt ritmurile calității"

Tîlva Zinei — un munte 
dominind orașul Anina.

Tîlva Zinei — nume poe
tic, evocind atmosferă de 
legendă.

Tilva Zinei nu mai exis
tă, ca munte. Există ca de
numire. In locul muntelui 
constructorii au făurit un 
platou de piatră. Ca să-l 
netezească...

■— Eu am sosit aici la 15 
1978 —• ne spune 
Dumitru Coclici, 

adjunct al între- 
„Electrocentrale"-

ianuarie 
inginerul 
director 
prinderii .
Anina. începutul construc
ției se fixează in anul 1976, 
cind s-au declanșat pros
pecțiunile, cind s-a ales lo
cul, și așa mai departe.

— „începutul" dumnea
voastră deci a fost la ju
mătatea lunii ianuarie...

— Exact. Am în fața o- 
chilor imaginea _de atunci 
a Tilvei Zinei. ......... ..
excavăm pină 
Se credea că. 
de buldozere.

Trebuia să 
la cota 0. 
folosind 50 
vom muta

muntele, vom face platfor
ma pentru termocentrală.

— Deci, cu 50 de buldo
zere...

— A fost o iluzie. A tre
buit să folosim dinamita. 
Zona e carstică. Are deci 
fisuri și forța exploziilor 
urma aceste fisuri, dislo- 
cînd blocuri cît casa. Fie
care bloc de piatră era din 
nou dinamitat, sfărîmat și 
de-abia atunci intrau in 
acțiune cele 50 de buldo
zere. A fost luptă, a fost 
efort, a fost îndîrjire. a fost 
chibzuință, inteligentă in 
înfruntarea cu muntele. 
Vă povestesc și mă inficr- 
bînt din nou. aducindu-mi 
aminte. îmi răsună și acum 
in amintire tunetul explo
ziilor, ritmurile din ce in 
ce mai accelerate pe care 
ni le impuneam. Era in 
mai. 1979 — iată, se irhpli- 
nesc trei ani de atunci — 
și atinsesem 146 000 metri 
cubi pe lună la excavații.

— In acest mai 1982 aveți

Privită de pe platoul de 
piatră, termocentrala se 
înfățișează ca un uriaș cub 
de beton și otel, căruia, in 
acest stadiu al construcției, 
îi descoperim țesătura ner
voasă interioară și structu
ra robustă, din care se de
limitează 
etaj, 
este 
care 
care 
turi 
între _____  , _.. . .
cea a montorului stăpîn a1 
micronilor. cum spunea 
inginerul Coclici. De aceea 
i-am solicitat ajutor și că
lăuzire tînărului inginer 
Emil Jeberean, specialist 
în mecanică și sudură, re
prezentant al beneficiaru
lui. Și el, acest tînăr, are 
o poveste, o poveste foarte 
scurtă, dar semnificativă.

— Am lucrat la Între
prinderea de autoturisme 
din Pitești — ne-a mărtu
risit. Prevăd că mă între
bați cum am ajuns la Ani
na. M-am zbătut să ajung 
aici. In primul rînd. soția 
mea. Maria Jeberean, a 
căpătat repartizarea la ter
mocentrală. la terminarea 
facultății. Este specialist în 
mașini termice.

— Soțul, de regulă, Jși 
urmează soția, nu ? — în
trebăm cu un anumit zîm- 
bet.

— Vă înțeleg zîmbetul... 
Dar

precis etaj cu 
Fluxul construcției 

de o complexitate in 
socotim că numai cel 
a fost de la începu- 
poate desluși limpede 

munca zidarului și

eu sînt bănățean. Bâ-

„Noi sîntem

năteanul ține la locul Iul 
de baștină, vrea să-1 înflo
rească. Și apoi, nu ti se 
oferă de multe ori în viață 
prilejul să participi Ia ri
dicarea unuk asemenea
unicat.

— Pentru dumneavoas
tră, ca specialist în sudură, 
termocentrala de aici ar fi 
ca oricare alta...

— Mă incitați cu bună 
știință. Vă spun, ca oricare 
alt muncitor de aici, că văd 
dincolo de meseria mea. 
Sigur, veghez ca fiecare 
cusătură făcută cu sudură 
— din temelie pină in 
vîrful coșurilor — să fie 
de calitate ireproșabilă. Am 
prieteni printre toti con
structorii, dar prietenia 
dispare la bariera datoriei. 
Știți vorba românească : 
„apa trece, pietrele rămin". 
Poate o folosesc nepotrivit 
la situația mea, 
spun, 
alții ca noi vom __
primii cazanele aici, după 
plecarea constructorilor. 
Vom impinge, nu peste 
mult timp, primii megawați 
în arterele vitale ale țării, 
primii megawați de ener
gie. Și atunci nu admitem 
nici un rabat, termocen
trala trebuie să meargă ai
doma unui cronometru 1 
Iar acești megawați vor fi 
produși din șisturi bitumi
noase. Meseria mea concu
ră de pe acum la produ
cerea lor.

dar, vă 
eu și soția mea și 

aprinde

caUtății, 
dețrăs-
aceasta

aș

• ■ ■

Datoria de comuniști,
■> r

In sala mașinilor răzbate 
mai puțin zgomotul forfo
tei de afară. Echipa lui. 
Paulică Zlătan — numai 
tineri de înaltă calificare
— lucrează tăcută, concen
trată. O muncă de finețe, 
delicată, gingașă, scontind 
echilibrări ale rotorului dc 
joasă presiune, care să 
facă din viitoarea mișcare 
vertiginoasă din interioru'. 
carcaselor acel zbor ro
tund. perfect, măsurabil 
doar prin eleganta depla
sare a acului ampermetre- 
lor la punctul necesar și 
numai acolo.

— La prima vedere este 
o termocentrală obișnuită
— ne spune, intr-un scurt 
răgaz, Paulică Zlătan. Par
ticularitatea ei — combus
tibilii pe care li va folosi. 
Generatoarele; turbinele 
sint aceleași ca la oricare 
altă termocentrală. .

— Și totuși. se vorbește 
despre termocentrala Ani
nei ca despre un unicat.

— Si este ! — întărește 
tinărul șef de echipă. Sin
tem mindri că ne punem 
semnătura și la montajul 
de aici, după Rovinari, 
Turceni și Timișoara. Nu e 
de ici, de colo să poți spu-

ne : „am contribuit la con
strucția primei termocen
trale pe șisturi bituminoa
se din tară !“ Ne-am fixat 
termene strînse, pe potri
va foamei de energie a 
tării. Cu cît termenul de 
predare este mai apropiat 
— și aceste termene ni le 
impunem chiar noi — cu 
atît răspunderea muncii de 
calitate superioară a fiecă
ruia din echipă este 
mare. Ne controlăm
pe altul pentru că. In final, 
reușita este a tuturor. Fie
care intîrziere ne doare.

— Sînt și întîrzieri ?
— Se pot .produce. Din 

neglijență, de -pildă. Iată, 
carcasele turbinei. întreți
nute necorespunzător, s-au 
oxidat. Tn pereții lor voi 
presa forte de 180 atmos
fere. Acolo unde apar cele 
mai mici puncte de coro- 
dare se poate ivi pericolul 
să „răsufle". Le-am trimis 
Ia București, pentru exa
men. pentru remediere. 
Este păcat de timp, de 
muncă. Dar nimic nu se 
poate trece cu vederea, nu 
ne permitem, este datoria 
noastră de comuniști, răs
punderea noastră de mun
citori.

Ritm și calitate - deviza muncii de fiecare zi a echipei
conduse de Viorel Chițoiu

Parcâ-s alt om. Iscălesc,

așa, apăsat: brigadier"...

dintr-aceia

care lovim piatra

și țîșnește energia"

Ne strecurăm printre u- 
riașe grinzi metalice, tre
cem praguri înalte de be
ton, coborim spre cota 0, 
însoțiți de fulgerele ele:- 
trice ale aparatelor de su
dură,. țîșnite în dreapta, in 
stingă, deasupra noastră. 
Sîntem în universul ingi
nerului Jeberean și-i ur
mărim privirile de expert. 
Ne oprim cind se oprește 
el și controlează cîte-o su
dură. îl înțelegem cind,

fără să-și dea seama, 
giie metalul îmbinat, 
coperim uimiți că șl 
gest poate 
drețe.

Sintem în 
de dulgheri a 
ghe Lajosz, 
Nistor și Paul 
nînd amîndoi 
parte a unui plan. Chibzu- 
iesc, socotesc. Dincolo de 
ei — o excavație adincă : 
locul viitoarelor turbopom-

exprima

min- 
Des- 
acest 
tan-

zona echipei 
lui Gheor- 

Alexandru 
Nistor, ti
de cite o

pe cărora ei le vor făuri 
forma lăcașurilor.

— Ca dulgheri — zicem 
noi — munca dumneavoas
tră se apropie de sfîrșit. 
Cofrajele se ridică, betonul 
se intărește...

Alexandru Nistor ne a- 
runcă o privire incărcată 
de uimire.

— Probabil că nu știti că 
dulgherul este pionul prin
cipal in orice construcție — 
ne spune el. După dulgher 
vin toți, toate meseriile. In 
fata unor complexe 
de precizie, torcînd 
fuioare de forță, vă 
nați, dar gînditi-vă
cașul lor complicat — chiar 
și la centralele atomice — 
este modelat de mîinile 
dulgherului. După noi nu 
mai vine nimeni, nu se mai 
umblă, nu se mai modifică. 
Sint gindul și priceperea 
dulgherului care dăruiește

mașini 
tăcute 
minu- 
că lă-

tărie. stabilitate și viață 
lungă mașinăriilor.

— Ne-ați convins. Cu ce 
vine deosebit, acest mai. in 
viata dumneavoastră ?

— Cu hotărirea de a ac
celera lucrările, cura ne-a 
cerut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la ultima plena
ră a Comitetului Central, 
cu spirit de economie spo
rit în consumul de mate
riale. cu soluții mai bune 
de muncă, pe care le aflăm 
intr-o continuă, intrecere 
cu noi înșine. Sîntem o 
echipă unită, acționăm toți 
ca unul, așa cum ani făcut 
la termocentralele Bucu- 
reștiului, la Brazi, Crăiova. 
Rogojelu. la Turceni.

— Sinteți frați ? Aveți 
același nume de familie.

— Nu. veri buni ! — pre
cizează Paul Nistor. Nai 
sintem dintr-aceia care lo
vim piatra și țîșnește ener
gia 1

Unul 
coșuri de 
înălțimea 
Se ridică 
parcă din 
a stincii. 
și termocentrala pare mai 
mică, și munții iși 
din semeție. Aerul 
vibrează, ca mii de 
de oțel supuse unui 
tenace...

— Sigur — spune 
echipei 
gheri, 
coșul 
masa de aer. o pătrunde, o 
face sensibilă. Este ca ui 
organism viu. cu toate că-i 
făcut din beton și oțel. Dar 
el are elasticitate, 
aerodinamică, 
teracțiune cu 
învinge sau 
rezistindu-t... 
forțe care se

— Chiar, vorbiți 
coș ca despre o ființă...

— Păi, asta și cam este, 
pină la urmă. Noi îi dăm 
viață. îndrăzneală.

— Va veni și vremea „să 
respire", cind va porni ter
mocentrala — intervine și 
fierarul 
Popescu, 
cu gindul 
ment.

— Știm 
avea, 
tri...

— Atit va avea — pre
cizează Grigore Cîmpan. 
„Gura" lui va fi în cei mai 
puternici curenți.

— Ce înălțime a avut cel 
mai mare coș pe care l-ați 
construit ?

— 250 de metri, la Brăila. 
Acesta este al 22-lea coș 
din biografia mea.

— Iar, pentru 
11-lea — adaugă 
Popescu privind 
cam pe acolo pe 
fi în curînd virful coșului.

Jos, la piciorul coșului, 
trebăluiesc doi tineri. Par
că-s ucenicii celor doi meș
teri.

— Intr-un fel. chiar u-

dintre cele două 
fum a ajuns la 
de 90 de metri, 
elegant, pornit 
structura intimă 
De aici, de sus,

pierd 
parcă 
lame 
efort

șeful 
de mecanici-dul- 

Grigore Cîmpan — 
se înșurubează in

formă 
este în în- 

atmosfera, o 
se pliază ei. 

Un ghem de 
echilibrează.

despre

betonist 
Muncim 
la acest

că acest

Nicolae 
‘numai 
eveni-

coș va
in final, 235 de mi-

mine, al 
Nicolae 
in suș, 

unde vă

cenici sîntem — spune in
ginerul stagiar Adrian Po
pescu. Sînt la primul meu 
coș și-s fericit că fac parte 
din echipa lui nea Grigo- 
re. Acum învăț meserie cu 
adevărat. Dincolo de cal
cule, volume. structuri, 
geometrii, este viață direc
tă, aspră, plină de răspun
dere. Acum este examenul 
îndrăznelii. Și pentru mine, 
și pentru prietenul meu 
Constantin Popescu, lăcă
tuș, aici de față, venit de 
citeva luni de la întreprin
derea de autoturisme din 
Pitești, ca brigadier al 
șantierului tineretului.

— Este, intr-adevăr, o 
școală a curajului in me
serie — spune celălalt. 
Sîntem 300 de brigadieri 
care muncim aici, integrați 
în formațiile de lucru, toți 
cu calificări. Calificările 
noastre insă șe îmbogățesc 
nemăsurat la această lu
crare deosebită. Și, apoi, să 
vă spun drept, eu. de cind 
robotesc la coșul ăsta cu 
maistrul Cimpan, parcă-s 
alt om, iscălesc, așa, cu ho- 
tărîre și apăsat : briga
dier ! — și semnează, chiar, 
nevăzut, pe betonul întărit 
al coșului, cu degetul, a- 
mintindu-mi cum semnau 
cu ani în urmă, la Bum- 
bești-Livezeni, pe tunelela 
de cale ferată, alți briga
dieri, tineri, azi cu tîmplele 
albite. Este o mîndrie să fu 
în linia întii a bătăliei 
pentru nașterea noilor flu
vii de energie a țării.

...Din apropiere răsună 
exploziile din prima carie
ră de șisturi bituminoas?. 
Se lucrează intens la des- 
copertări, se scot primele 
zeci de mii de tone de șist, 
pregătindu-se combustibi
lul pentru prima învirtitu- 
ră de turbină la termocen
trala de la Anina. în mun
ții Banatului.

*

Dionisie SINCAN 
Nicolae CATANA

Fotografii : Sandu Cristian
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Ester, orașul 
dispărut...

Izvoare literare atestau exis
tența unui oraș medieval — 
Ester — pe teritoriul Dobrogei, 
dar care nu fusese identificat 
pmă acum de istorici, lată insă 
că urmele lui au fost descope
rite de arheologii Muzeului de 
istorie națională ți arheologie 
din Constanța. In timpul săpă
turilor efectuate in actuala lo
calitate Tirgușor, arheologul 
Gabriel Custurea a scos la ivea
lă temeliile unor locuințe ale 
orașului, care păstrează urmele 
distrugerii prin foc. Au mai fost 
descoperite numeroase obiecte 
de ceramică — străchini, căni 
și ulcioare — asemănătoare ce
lor descoperite in așezarea de 
la Luciu-Giurgeni. Toate vesti
giile atestă că principala ocupa
ție a populației autohtone ro
mâne din orașul dispărut Ester 
era păstoritul.

I
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Un strop de 
inspirație

Orice s-ar spune, este saluta
ră ideea edililor din municipiul 
Sibiu de ,a „boteza" străzile cu 
nume frumoase, atrăgătoare. A- 
proape 40 de străzi amintesc 
trecătorilor de faima breslelor 
de odinioară: Aurarilor, Blăna- 
rilor, Cojocarilor, Forjorilor, 
Pietrarilor, Pielarilor, Pinzari- 
lor. Zidarilor, Tipografilor...

Există un intreg cartier ale 
cărui străzi poartă denumirea 
pomilor fructiferi : Mărului, Vi
șinilor, Cireșilor, Părului, Nu
cului, Gutuiului...

Există ți un larg evantai de 
Străzi cu nume de flori: Rozma
rinului, Lămiiței, Margaretei, 
Lalelelor...

Dar, vai, mai există și unele 
străzi cu nume anacronice : 
strada Rogojinei, strada Lutu
lui, strada Cimitirului...

încă un strop de inspirație nu 
strică.
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Contemporan cu 
Ștefan cei Mare

Pe Valea Stemnicului. in apro
piere de satul Rafaila, județul 
Vaslui, își înalță coroana boga
tă un arbore unic în felul lui atit 
prin proporțiile sale, cit si ca 
virstă. Este un plop uriaș, care 
are peste 500 de ani. Deci, un 
contemporan al lui Stefan cel 
Mare. O legendă din partea lo
cului spune chiar că el ar fi fost 
sădit de oșteni ai strălucitului 
voievod. Poate in amintirea 
marii biruințe de la Podul 
înalt.

Bătut de vînturi ți ploi, de 
crivăț ți arșifi, plopul iți conti
nuă drumul din veac in veac. 
Circumferința trunchiului depă
șește 14 metri și este încă vin- 
jos. Ocrotit ca monument al na
turii, el este îngrijit cu toată 
dragostea de sătenii din partea 
locului.
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SEMĂNATUL PORUMBULUI
Mecanizatorii, țăranii cooperatori, specialiștii, toți lucrătorii ogoare

lor județului Timiș anunță că — utilizind cu eficiență potențialul 
uman, baza materială de care dispun, folosind fiecare oră bună de 
lucru. înfruntind condițiile meteorologice grele din această primă
vară — au insămințat peste 235 000 hectare cu ovăz, mazăre. In, sfe
clă de zahăr, floarea-soarelui, cartofi, plante de nutreț și altele.

Raportăm conducerii de partid, dumneavoastră, mult stimate și Iu
bite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU — se spune în telegrama adre
sată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul județean Timiș al P.C.R. — că la 
29 aprilie am încheiat semănatul porumbului boabe pentru consum 
in ogor propriu pe cele 157 377 hectare planificate, realizînd lucrări 
bune, asigurînd densități optime la hectar, garanția obținerii unor pro
ducții sporite.

In prezent, eforturile noastre sint canalizate în direcția executării 
la timp șl de bună calitate a lucrărilor specifice acestei perioade.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că și în continuare. Comitetul județean Timiș al P.C.R.. consiliul popu
lar județean, oamenii muncii din agricultura județului — români, ger
mani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități — vor acționa cu fermi
tate și energie pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în acest 
an și pe întregul cincinal în vederea obținerii unor recolte bogate 
care să asigure realizarea programului de autoconducere și autoapro- 
vlzionare teritorială, a obligațiilor contractuale la fondul de stat.

BIHOR: Porumbul se 
însămințează pe 

ultimele mii de hectare
Pînă joi dimineața, în județul 

Bihor porumbul a fost însămînțat 
pe 85 la sută din suprafață și se 
aprecia că, in cursul zilei respec
tive, se va realiza un avans de 8—9 
la sută. „întrucit timpul s-a îmbu
nătățit, iar organizarea muncii este 
bună, există posibilitatea ca vineri, 
30 aprilie, să se încheie, practic, 
semănatul porumbului — ne spune 
tovarășul Gheorghe Laza, secretar 
al comitetului județean de partid. 
Ce-i drept, vom mai avea de semă
nat cu porumb 6 200 hectare, repre- 
zentind loturile de hibridare — pe 
care le vom însămînta in cel mult 
două zile".

In ultimele 2—3 zile, în județ n-a 
mai plouat decît cu totul izolat, ieri 
manifestîndu-se chiar tendințe de 
înseninare. Apele băltesc însă pe 
multe terenuri agricole și de aceea 
se acționează intens pentru evacua
rea lor. în acest scop, se sapă noi 
șanțuri și rigole, se desfundă cele 
existente, creîndu-se front de lucru 
pentru semănat. Specialiștii verifică 
îndeaproape starea terenului pen
tru a se putea lucra cu prioritate 
terenurile zvîntate. în ultimele 
zile, forțele mecanice au fost tri
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Priceperea gospodinelor se valorifică 
și in buna gospodărire a județului

O recunoaștere binemeritată 
a ospitalității românești

mise în unitățile din zone de deal 
și din sudul județului, cu sol mai 
rece și mai greu de lucrat, unde 
sint de semănat suprafețe mai mari. 
Oamenii muncii din agricultura Bi
horului se află deci în momentul 
decisiv pentru încheierea cu bine 
a unei campanii agricole nu lipsite 
de greutăți, dar și de învățăminte. 
(Alexandru Peti, corespondentul 
„Scînteii").

ALBA: Se lucrează intens 
(dar nu peste tot) 

In răstimpul dintre ploi
Zile hotărâtoare pentru încheie

rea semănatului porumbului și în 
unitățile agricole din județul Alba. 
Capriciile vremii au scos și mai 
mult în evidență faptul că unde 
munca este organizată temeinic nu 
se irosește nici o clipă bună de 
lucru. Mașinile, sămînța, oamenii 
așteaptă chiar in cîmp» zvîntarea 
terenurilor, pentru a trece îndată 
la semănat. Cooperatorii din Lan- 
crăm sint primii din județ care au 
încheiat însămințarea porumbului. 
Ieri. 29 aprilie, porumbul se punea 
sub brazdă pe ultimele hectare și 
în unitățile agricole cooperatiste 
din Micești, Ighiu, Sîntimbru, 
Galda de Jos, Sebeș și altele. La 
această lucrare, in avans cu 15—29 
la sută față de .media pe județ se 

află unitățile din consiliile agro
industriale Teiuș, Aiud, Ocna 
Mureș.

„Avem toate condițiile să înche
iem semănatul porumbului în 
această săptămină — ne-a asigurat 
ing. Ioan Giosan, directorul direc
ției agricole județene. De insămîn- 
țat au mai rămas aproape 13 000 
hectare. Terenul, bine pregătit, 
permite viteze de lucru superioa
re. Preocuparea pentru calitate, 
pentru asigurarea unei densități 
optime la hectar este cuvînt ’ de 
ordine în fiecare unitate'* 1. Prezent 
mereu în cîmp pentru a îndruma 
și controla activitatea mecanizato
rilor, Corneliu Georgescu, ingine- 
rul-șef al cooperativei agricole de 
producție din Vințu de Jos, ne 
spunea : „Am început semănatul 
pe terenurile situate in pantă, mai 
calde, coborînd treptat cu mașinile 
către Lunca Mureșului. Spre a 
putea lucra cit mai mult în fiecare 
„fereastră" dintre ploi, împreună 
cu mecanizatorii am stabilit o 
ordine de bătaie pentru fiecare 
parcelă".

dăresc și de Inițiativă al femeilor. în 
acest an, în municipiul Buzău și în 
orașul Rîmnicu Sărat au fost cultiva
te cu legume, cartofi și plante fura
jere circa 47 hectare, iar pe lingă în
treprinderi și instituții s-au creat 
186 microferme cu profil horticol și 
zootehnic, care vor produce circa
1 000 tone de legume și unde vor fi 
crescuți 5 100 de porci, 30 000 de pă
sări, 5 000 de porumbei și 4 000 de 
iepuri. Va fi, evident, in sprijinul 
gospodarilor, al tuturor oamenilor 
muncii amenajarea pe lingă fiecare 
din aceste microferme a unor chioș
curi, prin care se vor desface produ
sele agroalimentare obținute. De a- 
semenea, buzoiencele cresc tn gos
podăriile proprii peste 5 000 de por
cine și ovine, 58 000 păsări. 1700 
nutrii și îngrijesc peste 1 700 familii 
de albine.

Una din preocupările de bază ale 
comitetului județean al femeilor-o 
constituie antrenarea în producție a 
unui număr cit mai mare de femei. 
Faptul că. anul trecut, au fost puse 
în funcțiune 19 capacități de produc
ție în industrie și’ 16 in agricultură, 
că au fost date în funcțiune 10 o- 
biective social-culturale a contribuit 
considerabil la asigurarea unor noi 
locuri de muncă și pentru femei. în 
același timp, tot in ideea creării de 
noi locuri de muncă pentru femei, 
acordăm o deosebită atenție dezvol

Agențiile Loto-Pronosport conti
nuă vinzarea biletelor pentru tra
gerea excepțională Loto de la sfîr- 
șitul acestei săptămîni, la care se 
vor efectua cinci extrageri în două 
faze, cu un total de 42 numere. 
Participanților li se oferă posibili
tăți multiple de a obține autotu
risme „Dacia 1300", mari cîștiguri 
in bani și excursii in R. S. Ceho
slovacă sau R. D. Germană. Se

Există însă în județ și zone în 
care semănatul porumbului se des
fășoară mai lent. Diferență de 
climă ? Nu, de organizare a mun
cii ! în consiliile agroindustriale 
Șibot, Jidvei și Blaj se mențin 
încă rămineri mari in urmă față 
de ritmul mediu al județului. în 
consiliul agroindustrial Blaj, de 
exemplu, sint însămințate abia 900 
hectare din cele 2 800 planificate. 
Motive foarte serioase pentru ca 
în unitățile din aceste consilii agro
industriale să nu se mai aștepte 
timpul ideal, ci să se lucreze eu 
toate forțele. în răstimpul dintre 
ploi ! (Ștefan Dinică, coresponden
tul „Scînteii").

NICI UN METRU DE PĂMINT 
SĂ NU RĂMÎNĂ NECULTIVAT!

(Urmare din pag. I)
ple lucrări pentru scurgerea ape
lor. în restul țării, întreaga supra
față arabilă s-a putut pregăti și în
sămînta in cele mai bune condiții. 
Cu atit mai mult se cere ca acum, 
cind se finalizează însămințările, 
consiliile populare și conducerile 
unităților agricole să identifice te
renurile care nu au fost însămânța
te și să se ia măsuri pentru culti
varea lor. Dealtfel, Legea cu pri
vire la fondul funciar prevede, 
intre altele, obligativitatea tuturor 
posesorilor de terenuri agricole de 
a lucra și cultiva integral supra
fețele ce le dețin. în ce direcții tre
buie să se acționeze în aceste zile 7 

îndeplinirea planului de însă- 
mînțări la fiecare cultură in parte 
constituie una din condițiile de 
care depinde realizarea cantități
lor de produse prevăzute. Potrivit 
datelor furnizate de Ministerul 
Agriculturii, au mai rămas de în
sămînțat unele suprafețe cu sfeclă 
de zahăr in județele Harghita și 
Suceava; in pentru fibră in județele 
Neamț, Harghita, Covasna și Su
ceava. Chiar in județele care au 
raportat încheierea insămînțării 
porumbului au rămas de semănat cu 
această cultură unele suprafețe ocu
pate temporar cu plante furajere 
pentru masă verde. Este necesar ca, 
in timpul cel mai scurt, toate aces
te terenuri să fie pregătite pentru 
a putea primi sămința. 1

Dar sint numeroase alte supra
fețe de. teren care pot și trebuie 
să fie cultivate in acest am ; cape
tele solelor, fișiile situate de-a lun
gul drumurilor și al căilor ferate. 

terenurile cuprinse intre construc
țiile gospodărești ale unităților a- 
gricole. locurile pe care au fost și 
poate mai există platforme de gu
noi, depozite de paie și alte resturi 
vegetale și altele. De asemenea, 
sint anumite ochiuri de teren pe 
care a băltit apa și au fost ocolite 
de semănători, dar care acum pot 
și trebuie să fie cultivate integral. 
Totodată, trebuie introduse în cul
tură terenurile scoase temporar din 
circuitul agricol pentru lucrări de 
investiții, dar care nu au fost resti
tuite Ia termenul stabilit unităților 
agricole. Potrivit datelor furnizate 
de Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, cele mai mari 
restante in ce privește redarea în 
circuitul agricol le au Ministerul 
Energiei Electrice, Ministerul In
dustriei Chimice, iar ponderea o 
deține tocmai Direcția generală 
economică de îmbunătățiri funcia
re din Ministerul Agriculturii.

în aceste zile. în fiecare unitate 
agricolă trebuie să se desfășoare o 
temeinică acțiune de inventariere 
atit a terenurilor insămînțate, cit și 
a suprafețelor rămase necultivate. 
Aceste inventarieri nu trebuie să se 
rezume doar la consemnarea unor 
stări de lucruri, peptru justificarea 
unor cauze care au determinat ca 
terenurile respective să rămînă 
necultivate. Ele trebuie să fie în
soțite de măsuri imediate care să 
asigure, pretutindeni. însămințarea 
tuturor porțiunilor de teren arabil, 
oricit de mici ar fi ele.

Pe baza programelor de auto- 
aprovizionare, in toate localitățile, 
în toate județele s-au desfășurat 
acțiuni avind ca scop identificarea 

tuturor terenurilor virane situate 
în vatra satelor, în perimetrul con- 
struibil al orașelor, in curțile uni
tăților economice și ale gospodă
riilor populației, pentru a fi culti
vate cu legume și alte culturi. 
Aceste terenuri, care pe ansamblu 
însumează mii de hectare, repre
zintă o sursă importantă de spo
rire a producției legumicole, de 
aprovizionare a populației cu ast
fel de produse. Esențial este ca, 
pretutindeni, consiliile populare să 
sprijine cetățenii, gospodăriile 
anexe ale întreprinderilor pentru a 
cultiva aceste terenuri. Noile re
glementări, aprobate la recenta șe
dință a Comitetului Politic Execu
tiv, prevăd că taxele pentru tere
nurile din incintele întreprinderi
lor care rămîn necultivate cresc 
de 5 ori, ele fiind suportate de 
persoanele responsabile pentru ne- 
cultivarea suprafețelor respective.

în scopul cultivării integrale a 
pămîntului, Legea retribuirii mun
cii in unitățile agricole cooperatis
te prevede ca acele cooperative 
agricole care dețin terenuri izo
late, greu accesibile, ce nu se pot 
comasa și lucra mecanizat, să fie 
repartizate cooperatorilor pentru a 
fi cultivate, pe o perioadă de 3—5 
ani. în acest caz, retribuția se face 
în natură, în proporție de pînă la 
50 la sută din producția obținută, 
cu condiția recuperării în întregi
me a cheltuielilor efectuate de coo
perativă și a realizării unui be
neficiu minim de 5 la sută. Iritl- 
portant este ca organele de cdiaș- 
ducere colectivă ale cooperative» / 
agricole să stabilească cu răspun
dere terenurile ce se pot repartiza 
și nivelul retribuției, iar, la pro
punerea consiliului agroindustrial, 
direcțiile generale pentru agricul
tură și uniunile județene să apro
be operativ propunerile făcute, ast
fel incit șă se poată trece neîntîr- 
ziat la cultivarea tuturor acestor 
terenuri care altădată rămîneau 
neînsămînțate. ■

Cultivarea integrală a pămîntu
lui — indiferent de forma de pro
prietate — constituie o sarcină de 
mare însemnătate economică, de a 
cărei înfăptuire depinde in mare 
măsură obținerea de producții su
perioare de pe fiecare suprafață 
agricolă. Tocmai de aceea, acum, 
cit mai este timp, comitetele jude
țene de partid, consiliile populare 
și organele agricole ,au datoria să 
examineze situația în fiecare uni
tate agricolă in parte, în fiecare 
localitate și, pe această bază, să 
stabilească măsuri hotărîte și ime
diate pentru însămințarea în to
talitate a tuturor terenurilor agri
cole. Aceasta este în interesul eco
nomiei naționale, al unităților a- 
gricole, al locuitorilor de la sate 
și orașe, al întregului popor I

I
I la

I
I
I
I
I
I

Un premiant... 
lipsă

Festivitate de premiere
Consiliul județean al sindicate
lor Satu Mare. Se acordă 
distincții celor mai buni inven
tatori ți inovatori din județ.

La un moment dat, se anun
ță decernarea diplomei pentru 
„cel mai tinăr inovator din ju
deț" lui Vasile Oros, muncitor 
la Întreprinderea „23 August", 
Dar Oros nu era de față.

— Nu este prezent la festivi
tate, pentru că se află sub dra
pel să-și satisfacă stagiul mili
tar — a făcut precizarea un co
leg din sală.

— Atunci am o idee — a 
spus cineva din juriu : să-i tri
mitem la unitate diploma ți 
premiul.

Idee la care a subscris toată 
lumea.
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Colecție 
neobișnuita

Nasturi, piuneze, boabe de fa
sole, boabe de porumb, oase de 
pește, coji de nucă, bucăți de 
sirmă, ace, chei, monede de 25 
de bani, de 1 leu, de 3 lei...

Toate acestea — ți încă multe 
altele — sint reunite intr-o ex
poziție neobișnuită la Secția 
O.R.L. a Spitalului județean 
din Alexandria. Obiecte „colec
ționate" de medicul primar 
Mircea Lăban din căile respira
torii și digestive ale diverșilor 
pacienți care au ajuns la spital 
forțați de felurite împrejurări...

„Piesa" cea mai... grea este 
însă un ceas cu brățară meta
lică extras din esofagul unui 
individ. Acesta furase ceasul și, 
prins asupra faptului, ii înghi
țise. Să vezi ți să nu crezi...
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Baie pescărească
Sase amatori de saramură 

și-au luat undițele la spinare ți 
au poposit lingă podul care tra
versează riul Șieu de pe raza 
comunei Sintereag, județul Bis- 
trița-Năsăud. In timp ce plum
bul greu fixase undițele in a- 
dincul apei, cei șase erau cu 
ochii in patru, doar-doar si 
nu-i vadă cineva, știind că n-au 
voie să pescuiască, tn clipa in 
care, mai atent, unul dintre ei a 
strigat „Șase", adică „pericol", 
undițarii nici n-au apucat bine 
să-i vadă pe cei de la Filiala 
Asociației vinătorilor ți pescari
lor sportivi că, așa incotoșmă- 
niți cum erau, s-au aruncat, 
bildibic, in apă, incercînd 
scape. După o baie zdravănă 
apa rece ca gheața, să te 
strănut, răceală, guturai... Și 
va
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Rubrică realizată de
P. PETRE
;i corespondenții „Scînteli
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Județul Buzău... la feminin ! Desi
gur. o figură de stil. Dar. în fapt, se 
poate vorbi și astfel despre această 
străbună vatră, care, în anii socialis
mului, a devenit una .dintre cele mai 
înfloritoare din Romania. în efortul 
de ridicare multilaterală a județului, 
un aport important au femeile, care 
reprezintă 51,2 la sută din populația 
activă. Cele 301 comisii de femei — 
din industrie și agricultură, din unități 
sociale și culturale, din cartiere — 
desfășoară o fructuoasă activitate 
poîitico-educativă de formare a con
științei și antrenare a maselor largi 
de femei în direcția sporirii contri
buției lor la realizarea sarcinilor pe 
care, alături de toți oamenii muncii 
din județ, le au de îndeplinit în 
economie, pe plan social. în munca 
obștească, în familie. Iar această 
contribuție trebuie să fie direct pro
porțională cu ponderea pe care ele o 
reprezintă în diferite secjoare de 
activitate. Așadar, bilanțul muncii 
in primul trimestru al anului in
clude și efortul miilor de munci
toare, tehniciene, inginere, depus 
pentru îndeplinirea principalilor in
dicatori de plan, pentru o calitate 
superioară a produselor, după cum 
Include și strădaniile permanente ale 
acestora de a se autodepăși pe plan 
profesional, în general, ca oameni.

Exercitînd un mare număr de 
profesii și specialități, femeile au 
făcut din munca in industrie un 
adevărat cîmp de afirmare a calită
ților de bune muncitoare, de coordo
natoare ale diferitelor formații de 
lucru, de chibzuite și harnice gos- 

’ podine. Prin rezultatele obținute, 
prin munca tenace și ordonată, ele 
și-au cucerit respectul șl prețuirea 
colectivelor din care fac parte, 
numărul crescînd al fruntașelor fiind 
un argument convingător, în acest 
sens. Sînt unități în județul nostru. 
Îndeosebi din sectorul industriei 
ușoare, unde femeile au un rol deo
sebit. in care întreaga lor putere de 
muncă șl de creație, inventivitatea 
in folosirea judicioasă a materiei 
prime se fac puternic simțite. La în
treprinderea „Textila", Filatura de 
lină pieptănată. întreprinderile de 
contactoare. de tricotaje, sticlărie-me- 
naj Berea, de sirmă și produse din 
sirmă, de tîmplărie metalică, de con
fecții Rîmnicu Sărat, precum și în 
cooperativele meșteșugărești de dife
rite profile, femeile reprezintă nu 
numai un procent — ridicat — din 
personalul muncitor, ci mai cu seamă 
o prezență activă, dinamică, efici
entă, afirmîndu-și astfel și mai de
plin personalitatea.

Fără a avea intenția de a enumera 
rezultatele obținute de comisiile de 
femei, de comitetul județean al 
femeilor în toate domeniile de acti
vitate, nu putem să nu ne referim 
totuși și la aportul lor intr-un sector 
de însemnătate majoră, cum este cel 
al agriculturii. Recent, organizației 
județene de partid a județului nos
tru i s-a conferit ..Diploma de onoa
re" in întrecerea pe țară pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan la principalii indicatori din 
agricultură pe anul 1981. Acordarea 
acestei diplome i-a stimulat puternic 
pe toți lucrătorii ogoarelor și. tn mod 
deosebit, pe noi. femeile. Hărnicia 
țărănoilor cooperatoare, a femeilor de 
la sate — care ocupă un Ioo pre

ponderent tn balanța forței de muncă 
— priceperea cu care ele lucrează 
pămintul, cot la cot cu bărbații, au 
făcut din campania agricolă a acestei 
primăveri una din cele mai scurte din 
istoria județului. Inzecindu-ne for
țele, după încheierea însămîntărilor 
pe cele 160 000 hectare, continuăm 
bătălia recoltei prin efectuarea la 
timp a lucrărilor de întreținere, ve
ghind la menținerea densităților pre
văzute și asigurarea creșterii cores
punzătoare a plantelor.

Punîndu-ne în valoare experiența, 
muncim de asemenea cu stăruință 
pentru îndeplinirea și depășirea pro
gramului de autoaprovizionare, pen
tru dezvoltarea zootehniei și legumi
cultorii județului. Dealtfel, realiza
rea obiectivelor acestui program re
prezintă unul din cîmpurile cele mai 
largi de afirmare a spiritului gospo-

Din experiența comitetelor 
și comisiilor de femei 

din județul Buzău 

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO

tării industriei mici șl artizanale, în 
atenția comitetului nostru aflindu-se 
îndrumarea și coordonarea unitară a 
producției de artizanat. Peste 1 000 de 
femei cu munca la domiciliu au rea
lizat, în 1981, o producție artizanală 
în valoare de 23 milioane lei. iar. în 
cadrul Festivalului național „Cînta- 
rea României", femeile din comunele 
Mînzălești,1 Bisoca. Bâlăceanu, Sâru- 
lești. Gura Teghii, Cislău, Ziduri și 
Pirscov au obținut 30 de premii pen
tru minunatele obiecte lucrate de 
mina lor și) prezentate în concurs.

La efortul firesc și necesar de a ne 
adapta metodele de muncă Ia pro
blematica specifică domeniului nos
tru, începînd din acest an comitetul 
județean al femeilor a inițiat o 
amplă acțiune de cooperare între u- 
nitățile producătoare de materiale 
textile, confecții, lînă, fire sintetice 
și mase plastice, marochinărie și co
operativele „Arta populară" — Rîm
nicu Sărat, „Arta Buzăului". „Sporul" 
și „Muncitorul" din cadrul U.J.C.M. 
Buzău, pentru valorificarea tuturor 
resturilor de fabricație. Au fost crea
te astfel peste 200 de noi produse — 
executate din materiale refolosibile. 
Recent, din inițiativa Comitetului co
munal Cislău al femeilor, cu vechile 
războaie țărănești din lemn, peste 
care se așternuse praful și începu
seră să fie mîncate de carii, s-a a- 
menajat o secție de țesut borangic. 
Materia primă este asigurată din res
turile de gogoși de mătase care nu 
au putut fi valorificate de complexul 
sericicol Cislău. S-a revitalizat astfel 
o îndeletnicire tradițională : țesutul 
borangicului, rentabilă și din punct 
de vedere economic, întrucit aduce 
mari venituri.

Neîndoielnic, este greu să înfăți
șezi într-un spațiu restrîns întreaga 
activitate depusă de femeile din ju
dețul nostru, să ilustrezi gradul lor 
de implicare în toate domeniile vieții 
economice, politice și sociale. O idee 
majoră este însă de reținut : ab
negația și devotamentul cu care 
muncesc, perseverența și, deseori, 
pasiunea de care dau dovadă în ur
mărirea obiectivelor pe care și le 
propun sînt expresia recunoștinței 
profunde față de conducerea parti
dului și statului nostru pentru condi
țiile ce le-au fost create spre a se 
putea afirma pe toate planurile — 
profesional, politic, social, spre a-șl 
putea îndeplini mereu mai bine mi
siunea nobilă de educatoare, de con
structori conștient! ai socialismului.

Aurelia BUDUI
președinta Comitetului județean 
al femeilor — Buzău

atribuie cîștiguri In bani și varian
telor cu trei numere din 24 (faza I) 
sau din 18 numere extrase (faza a 
Il-a). Biletele pot fi completate cu 
variante simple, variante combinate 
sau combinații „cap de pod", achi
tate sută la sută sau în cotă de 
25 la sută. Variantele de 15 lei au 
drept de cîștiguri la toate extra
gerile. Sîmbătă, 1 mai 1982, este 
ultima zi de participare.

— Cînd v-am solicitat această con
vorbire, tovarășe IULIAN VINTILA, 
mi-ați spus că vă pot găsi oricind, 
de dimineața devreme pînă seara 
tîrziu. De cînd acest program 7

— De cînd am început să muncesc 
aici.

— Aici sînteți numai de aproape 
18 ani, de cînd vi s-a încredințat 
funcția de director. înainte ați mun
cit altfel ?

— Nici vorbă ! Așa muncesc de 
cînd mă știu și, mai ales, de-a lungul 
celor aproape 18 ani de cînd mi s-a 
încredințat funcția de director la 
„Athenee Palace" pentru că nu e ușor 
să răspunzi de un astfel de presti
gios și mare complex.

— Cit de complex ?
— Un complex format din acest 

edificiu ridicat în 1914 cu denumirea 
de „Athenee Palace", care adăpos
tește un hotel, un restaurant, o bra
serie, baruri de zi și de noapte, apoi 
hotelul și restaurantul „Bulevard", 
apoi nu mai puțin faimosul restau
rant „Pescăruș", pe care l-am res
taurat de curind, apoi alte unități 
de interes social. Este, așadar, 
un complex de hoteluri și res
taurante în care muncesc — vă rog 
să scrieți muncesc, pentru că și in 
comerț, ca în orice domeniu dealtfel, 
se muncește, și încă mult — sute de 
oameni de înaltă calificare, începînd 
cu neobosiții șefi de unități Aurel 
Oancea, Ion Petre, Dumitru Con
stantin, Constantin Apostol, Gheor
ghe Robu și Dumitru Miron, pînă ’a 
maeștrii in arta culinară, a cofetăriei 
și patiseriei. Constantin Tutilă, Vio
rel Paraschiv, Aurel Stanciu, Ion 
Constantin, Elena și Florea Bușcâ, 
Iana Vîrlan și alții, răsplătiți cu cele 
mai înalte distincții și trofee la con
cursuri și festivaluri gastronomice 
internaționale. Vă rog să mă cre
deți că in momentul în care nl 
s-a înmînat, de curind, la Roma, 
de către Centrul italian de promo
vare economică mondială (CIPEM) 
premiul „Oscar mondiale del Tu- 
rismo", decernat „ca o recunoaștere 
a meritelor pentru impulsul dat tu
rismului național și internațional", 
primul meu gind s-a Îndreptat spre 
toți colaboratorii și colegii mei din 
acest domeniu, ale căror străda
nii au fost pe merit răsplătite. Pen
tru că eu consider că acest trofeu, 
care și-a luat locul în vitrina cu alte 
numeroase distincții primite tn ul
timii ani de „Athenăe Palace", adau
gă un plus de frumusețe și strălu
cire la tradiționala ospitalitate româ
nească.

— Dar cum >e acordă acest 
„Oscar" 7

— Printr-un procedeu destul de 
complicat și un filtru extrem de e- 
xigent. Un grup de expert! în ma
terie cblindă mapamondul și, ca 
simpli turiști, culeg informații șl Im
presii despre cele mai bune hoteluri 
și restaurante, pe care le au apoi 
„în vizor" timp mai îndelungat. Con
cluziile lor sînt prezentate unui juriu 
internațional care decide.

— Și totuși, ce a determinat ju
riul să aleagă în acest an tocmai 
„Athenee Palace“-ul bucureștean 7

— Calitatea serviciilor. Aceasta în
seamnă nu numai cazare confortabi
lă și artă culinară, ci și ambianța 

creată. în ce privește gastronomia, 
noi am rămas conservatori, dar in 
sensul bun al cuvîntului. Adică pro
movăm cu consecvență tradiționala 
bucătărie românească, iar ambianța 
de care vorbeam se datorește, î;y 
primul rînd, folclorului nostru atit 
de bogat și de original, cu care am 
învins, ca să zic așa, nume de re
nume in competițiile la care am 
participat in Anglia. Austria, Franța, 
R.F. Germania. Italia și din alte țări. 
Este și meritul unor virtuoși interpreți 
ca Titi Niculescu, Nicușor Predescu, 
Tudor Pană, Armand Sachelarle, 
Horța Ropcea, Ionel Dinică, George 
Toader șl Marin Năsturică și alții, 
care au dus mai departe faima de 
odinioară a lui Grigoraș Dinicu și 
Măriei Tănase, prezentînd oaspeților 
noștri folclor autentic, nu ca în alte 
părți, unde modernizarea excesivă a

Convorbire 
despre calitatea muncii 

în comerț, la o unitate 
distinsă cu premiul 

„Oscar" pentru turism

dus, practic, la poluarea acestuia. 
Este și părerea multora dintre cei 
care și-au consemnat impresiile in 
cărțile noastre de onoare.

— Cărți sau... carte 7
— Așa cum ați auzit : cărți. Mul

te și voluminoase. S-au adunat în
tre coperțile lor, în ultimul deceniu 
și jumătate, mii de consemnări și 
semnături de la cei care au fost ca
zați la noi sau au participat la di
neuri, recepții, mese intime. Iată, 
multe, foarte multe din ele sînt ve
ritabile pagini de istorie vie. întru- 
cît e vorba de foști și actuali șefi de 
stat, guverne, partide politice și or
ganisme internaționale, de personae 
lități ilustre ale vieții științifice și 
culturale de pe toate meridianele 
globului. Toate acestea, ca și parti
ciparea la manifestările de anvergu
ră in acest domeniu pe plan inter
național. constituie modesta noastră 
contribuție pe care ne-o aducem cu 
toată dragostea la creșterea presti
giului țării noastre in lume. Ni s-au 
făcut oferte să deschidem unități in 
diferite capitale europene, iar acum, 
odată cu „Oscarul", nl se solicită din 
Los Angeles să deschidem acolo un 
restaurant cu specific românesc.

— Și ?
— Și eu sper că o să fie bine, pen

tru că avem o bucătărie tradiționa
lă in stare să satisfacă cele mai e- 
xigente gusturi și preferințe, avem 
și un folclor neîntinat și de o ine
galabilă frumusețe, avem și oameni 
valoroși, inimoși. Afirm toate aces
tea in cunoștință de cauză, ca unul 
care știu ce înseamnă competitivita
tea în acest domeniu.

— Dar cum ați învățat comerțul, 
pentru că dumneavoastră ați făcut 
facultatea de științe juridice?

— Adică mă întrebați de ce sînt 
comerciant fără să fi făcut faculta
tea de comerț 7 Am considerat că 
dacă mi-am însușit comerțul printr-o 
practică îndelungată, avind „profe

sori" de talia unor George Curcă sau 
Nicolae Popescu, științele juridice 
mi-au lărgit orizontul cunoștințelor. 
Facultatea de comerț este excelentă 
și își are rostul ei. Este de mare tre
buință, chiar indispensabilă, pentru 
cadrele care lucrează. în general. în 
acest domeniu. Dar pentru a face 
comerț în mod concret, pe viu. îți 
trebuie ceva mat mult, acel „ceva" 
care nu se învață în nici o școală 
medie sau facultate și, uneori, nici în 
școala practicii. Acest „ceva" în cazul 
lucrătorului din comerț și. cu deose
bire, în domeniul nostru de activtoi+a, 
al alimentației publice, cum se 
mă, este, dacă vreți, acea plăt\ a 
omului de a face servicii oame ,or. 
de a le fi de folos în modul cel mai 
direct, a-i face să se simtă bine, să 
fie mulțumiți, să ne mai caute și să 
mai revină la ribi. Este aceasta o 
calitate fundamentală a oricărui lu
crător din domeniul nostru.

— Și ce alte calități se mai cer?
— Toate celelalte decurg din a- 

ceasța. Altfel, ori nu există, ori sînt 
artificiale. Așa cum dintotdeauna ță
ranul român îi dă binețe musafirului 
care-i trece pragul, iar zîmbetol și 
inima lui sînt cea mai curată față 
de masă care te îmbie să te simți 
ca acasă, ospătarul trebuie să fie po
liticos. O politețe firească, nu artifi
cială, forțată. Aud o formulă nouă : 
„zîmbet profesional". Nu sînt da 
acord cu acest îndemn la artificiu. 
Zîmbetol trebuie să fie sincer, firesc, 
iar nu dictat de cine știe ce dispozi
ție de serviciu. In acest spirit încer
căm să-i formăm pe oamenii noștri. 
Spunem „încercăm" pentru că nu 
în toate cazurile reușim, și sîntem 
obligați să recurgem la măsuri.

— Discutînd cu unii dintre colabo
ratorii dumneavoastră, mi s-a spus 
că sînteți foarte exigent, uneori 
chiar dur. .

— Deși nu-mi place „duritatea" ex
presiei, să știți că ștacheta acestei 
exigente nu este impusă de mine, 
de ceilalți membri din consiliul oa
menilor muncii sau de șefii de uni
tăți, ci de viata însăși, de proble
mele cu care ne confruntăm, de ce
rințele tot mai mari care ne stau 
în față.

— Am văzut că multi dintre lu
crătorii complexului sînt tineri.

— Chiar foarte tineri, și mulțl din
tre ei urmează cursurile serale sau 
Ia fără frecventă la diferite licee și 
facultăți. Ne sînt dragi, avem mare 
Încredere !n ei, îi încurajăm șl îi a- 
jutăm să învețe, să se formeze ca 
specialiști și oameni de nădejde. Ba, 
unul dintre ei a venit la mine și m-a 
pus: pe ginduri. Adică mi-a sugerat 
să aștern pe hîrtie drumul străbătut 
pînă la acest „Oscar". Adică să fac un 
fel de carte de experiență, de stră
danii și împliniri, de ceea ce s-a 
făcut și s-ar putea să se mai facă, 
de sinceritate și de învățătură.

— Vă dorim succes și vă dăm șl 
noi o sugestie. Unul din capitolele ei 
să aibă drept moto această fru
moasă diplomă pe care ați primit-o 
Ia Napoli, în 1979, cu dedicația: „Di
rectorului Iulian Vintilă, care, iubin- 
du-și țara, îi face și pe alții s-o 
iubească".

Petre POPA—1
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe tovarășul Vasil Bilak,

membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C din Cehoslovacia
(Urmare din pag. I)
călduros și cele mai bune urări de 
sănătate și succes în activitatea sa, 
precum și urări de noi realizări parti
dului comunist și poporului ceho
slovac.

în timpul întrevederii s-a proce
dat la o amplă informare privind ac
tivitatea și preocupările Partidului 
Comunist Român și Partidului Co
munist din Cehoslovacia și a avut 
loc un schimb de păreri în legătură 
cu evoluția actuală și în perspectivă 
a relațiilor româno-cehoslovace. De 
ambele părți s-au evidențiat cu sa
tisfacție raporturile de rodnică cola
borare existente între cele două par
tide și a fost exprimată hoțărîrea de 
a acționa și In viitor pentru dezvol
tarea și întărirea lor continuă, apre- 
ciindu-se că aceasta este de natură 
Bă contribuie la amplificarea și apro
fundarea conlucrării multilaterale 
dintre țările și popoarele noastre, po
trivit orientărilor și înțelegerilor con
venite cu prilejul Întâlnirilor la nivel 
înalt, care au pus baze trainice prie-

teniei și cooperării româno-cehoslo- 
vace.

în cursul convorbirii au fost abor
date, de asemenea, aspecte importan
te ale vieții politice internaționale și 
ale mișcării comuniste și muncito
rești, subliniindu-se că, în actualele 
condiții, se impune ca toate forțele 
progresiste, toate popoarele să-și in
tensifice eforturile pentru oprirea în
cordării internaționale, pentru relua
rea și continuarea politicii de destin
dere, colaborare și pace, de respect 
al independentei naționale, pentru 
stoparea cursei înarmărilor si trece
rea la măsuri ferme de dezarmare, 
in primul rînd de dezarmare nuclea
ră, pentru oprirea amplasării de noi 
rachete în Europa și înlăturarea ce
lor existente, pentru soluționarea pe 
cale politică, prin tratative, a stărilor 
conflictuale dintre state, pentru lichi
darea subdezvoltării și edificarea u- 
nei noi ordini economice mondiale.

O atenție deosebită a fost acorda
tă problemelor europene, relevin- 
du-se necesitatea de a se face totul 
pentru ca, la reluare, reuniunea de la

*

Madrid să se desfășoare într-un spi
rit constructiv și să se încheie cu 
rezultate pozitive, pentru ca ea să 
ducă la convocarea unei conferințe 
consacrate încrederii și dezarmării 
pe continent și să asigure continui
tatea procesului de edificare 
rității și cooperării europene 
la Helsinki.

Schimbul de păreri a scos 
dență necesitatea dezvoltării 
rării și solidarității dintre 
comuniste, socialiste, social-democra- 
te, mișcările de eliberare națională, 
dintre toate forțele revoluționare, 
progresiste, antiimperialiste. in lupta 
pentru rezolvarea problemelor com
plexe ce preocupă omenirea, pentru 
instaurarea unui climat de securita
te, înțelegere și largă cooperare în 
Europa și în lume, pentru înfăptui
rea aspirațiilor de pace, libertate, in
dependentă și progres ale 
tiuniior.

întrevederea a decurs 
mosferă tovărășească, de 
tenie.

a secu- 
început

ln evi- 
colabo- 

partidele

tuturor na-

intr-o at- 
caldă prie-

Convorbiri economice româno-bulgare
Tovarășul Ion Pătan, viceprim-mi- 

nistru al guvernului, a primit, joi, 
pe Ivan Prămov, președintele Uniu
nii centrale a cooperativelor din 
Bulgaria, care se află in vizită în 
țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele raporturi statornicite 
între țările, și popoarele noastre, pre
cum și unele aspecte ale dezvoltării 
colaborării și, cooperării economice, 
îndeosef domeniul schimburilor 
de mărfură, intre cele două uniuni 
cooperatiste.

A participat tovarășul Paul Nicu
lescu, președintele 
trale a cooperației 
achiziții și desfacere 
(CENTROCOOP).

A fost de față tovarășul Iordan 
Tvetanov, ministru consilier al am
basadei.

Uniunii cen- 
de producție, 
a mărfurilor

în zilele de 28 șl 29 aprilie a avut 
loc o întîlnire între președintele Uniu
nii centrale a cooperației de produc
ție. achiziții și desfacere a mărfurilor 
(CENTROCOOP), Paul Niculescu, și 
președintele Uniunii centrale a coope
rativelor (CENTROKOOPSOIUZ) din 
R.P. Bulgaria, Ivan Prămov.

în cursul întâlnirii s-a făcut un 
schimb reciproc de informații despre 
activitatea celor două organizații 
cooperatiste. Totodată, s-a analizat 

• stadiul îndeplinirii obiectivelor cu
prinse în Acordul de colaborare bila
terală pe perioada 1981—1985. con- 
statîndu-se cu satisfacție că raportu
rile de colaborare dintre cele două 
organizații cooperatiste s-au Inten
sificat continuu in spiritul înțelegeri
lor dintre secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și secre
tarul general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, tovarășul 
Todor Jivkov. ' /

La încheierea convorbirilor a fost 
semnat un protocol privind dezvol
tarea șl diversificarea schimburilor 
de mărfuri, a cooperării în producție 
și a schimburilor de experiență.

Oaspetele a vizitat unități de pro
ducție și comerciale ale 
de producție, achiziții și 
mărfurilor din județul 
Sectorul agricol Ilfov.

cooperatiei 
desfacere a 
Giurgiu și

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 8 

si 3 mai. In țari : Vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea ș! caracter de 
averse, Îndeosebi In nordul țării șl ta 
zonele deluroase. La munte vor pre
domina ninsorile. Vintul va sufla slab 
plită la moderat, cu unele intensificări

la Începutul Intervalului. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre mi
nus 2 și plus 8 grade, iar maximele In
tre 8 și 18 grade, mai ridicate în su
dul țării. Izolat, in prima noapte, con
diții favorabile producerii brumei. In 
București ; Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. favorabil ploii 
de scurtă durată. Vint slab pină la 
moderat. Temperatura ta creștere u- 
șoarâ.. Minimele vor oscila Intre 3 șl 8 
grade, iar maximele Intre 16 și 19 
grade. (Liana Cazacioc, meteorolog de 
serviclu)._ ______ t_ _____

Expoziția .Documente 
din colecții britanice 

privind istoria României"
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România a fost deschisă, 
joi, expoziția „Documente din colec
ții britanice privind istoria Româ
niei".

Organizată în cadrul programului 
de schimburi culturale dintre Româ
nia și Marea Britanic, expoziția pri
lejuiește prezentarea unor prețioase 
documente, manuscrise, tipărituri, 
hărți, obiecte de artă ce ilustrează 
viata politică, socială și spirituală 
românească din secolul al XI-lea 
pină in secolul al XlX-lea, păstrate 
în patrimoniul unor prestigioase bi
blioteci și muzee engleze.

Relevind semnificația manifestării, 
prof. Virgil Cândea, secretarul Aso
ciației „România", și Paul Cecil 
Henry Holmer, ambasadorul Marii 
Britanii Ia București, au evocat tra
diționalele legături româno-engleze, 
subliniind contribuția schimburilor 
■culturale la. mai buna cunoaștere și 
apropiere reciprocă, la stringerea ra
porturilor bilaterale de cooperare și 
'colaborare pe multiple planuri.

La vernisaj au asistat Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Ma
ria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de 
științe sociale și politice, președin
tele Asociației de prietenie România- 
Marea Britanie. Ionel Gal, directorul 
general al Arhivelor statului, alte 
personalități ale vieții noastre cul- 
tural-știlnțifice. un numeros public.

Au fost prezenți șefi 
diplomatice acreditați în 
tră, membri al corpului

de misiuni 
țara noas- 
diplomatic. 
(Agerpres) ..

Programul unor unități de servire a populației din Capitală
in perioada 30 aprilie — 2 mai

UNITĂȚILE COMERCIALEi
Vineri, 30 aprilie, toate unită

țile comerciale alimentare și neali
mentare vor funcționa cu program 
prelungit de 1—2 ore. Unitățile de 
alimentație publică vor fi deschisa 
potrivit programului normal al zile
lor respective.

Sîmbătă, 1 mai. toate magazinele 
alimentare și nealimentare vor fi 
închise. Unitățile de alimentație pu
blică vor funcționa după programul 
zilei de duminică.

Duminică, 2 mai, vor funcționa 
între orele 6 și 10 magazinele de 
pîine, centrele de desfacere a lapte
lui, sifoneriile, tutungeriile (50 Ia 
sută dî- "1 
tare ș, I _ 
alimenta, e din incinta acestora.

Unitățile de alimentație publică 
funcționa după programul nor- 
al zilei respective.

Totodată, în ziua de 1 mal vor fl 
deschise, intre orele 8 șl 20, alte 33 
de farmacii, iar pe 2 mai — 49 far
macii.
i
i

i

UNITĂȚILE DE DESFACERE 
SI PRESTĂRI SERVICII 

ALE COOPERAȚIEI 
MEȘTEȘUGĂREȘTI

strada București-Pitești, km 78 ; Po
dul Argeș, autostrada București-Pi- 
tești, km 38 ; București, șos. Colen- 
tina 262 ; Giurgiului, șos. Buourești- 
Giurgiu. Celelalte statii vor funcțio
na unele în ziua de 1 mai, altele 
ziua de 2 măi, între orele 6 șl 14.

in

rețea), pletele agroalimen- 
âgazinele alimentare și ne-

vor 
mal 
i

ASISTENTA SANITARA
In perioada 30 aprilie — 3 mai 

serviciile de gardă ale spitalelor de 
adulți și copii vor funcționa cu pro
gram permanent. Toate spitalele vor 
rezolva, prin camerele de gardă, so
licitările de asistență de specialitate 
ambulatorie ale populației. Policlini
cile teritoriale principale de sector, 
adulți și copii, vor asigura, ziua și 
noaptea, gardă pentru consultații pe 
profil de boli interne și. respectiv, 
pediatrie. Serviciile de asistentă la 
domiciliu pentru adulți și copii de 
la nivelul fiecărui sector vor func
ționa în această perioadă permanent, 
siua și noaptea.

Unitățile de frizerie, coafură, cos
metică, in zilele de 1 și 2 mai vor 
fi închise. Unitățile cooperativei 
„Fotografia" vor fi închise in zilele 
de 1 și 2 mai, cu excepția unităților 
foto cu studio, care au comenzi pro
gramate și vor funcționa intre orele 
9 și 17.

Reparații aparate TV vor efectua. 
In zilele de 1 și 2 mai, între orele 
10—18, unitățile din bd. 1 Mai 170. 
tel. 65 37 85 ; bd. Duca 15, tel. 18 28 89 ; 
șos. Ștefan cel Mare 15, tel 12 82 44 ; 
str. Avrig 63—65, teL 12 25 51 ; str. 
30 Decembrie 14. tel. 14 24 95 ; șos. 
Olteniței 51—53, tel. 83 60 75—83 69 75;

- -- - 12 24 90—
27. tel. 

Bodnăfâș

SERVICIILE DE DEPANARE 
ALE A.C.R.

în perioada 30 aprilie—2 mai 1932 
•Inclusiv, serviciile de depanare ale 
Autoțnobil Clubului Român vor func
ționa la toate filialele județene 
A.C.R. și municipiul București intre 
orele 7 și 21. Filialele. orășenești ale 
asociației vor asigură 
depanare în perioada 
intre orele 9 și 17.

Automobiliștii rămași 
apela la 
A.C.R. la 
vincie și 
București.

serviciul de 
menționată

în pană pot 
serviciile de depanare 

telefon 12345 pentru pro- 
12 34 56 sau 027 pentru

FARMACIILE

noaptea, 
in trei 
Sălăjan, 
bd. Ma-

cu program 
din : bd. Leontin 
comercial A-14 ; 
șos. Ștefan cel Mare 1—7;

Calea Plevnei 11, tel. 
15 04 47 ;' bd. Moghioroș 
46 13 97—46 52 25 ; bd. Em. 
21. tel. 45 14 90.

întreținere și reparații 
asigura, în ziua de 1 mai. orele 8—13, 
unitățile din șos. Colentâna 464 (me
canică și electricitate, spălat, gresat). 
tel. 87 64 40 șl din bd. 1 Mai 148 (vul
canizare auto), tel. 65 56 35, iar în 
ziua de 2 mai, orele 8—13, va func
ționa unitatea din bd. Aerogării 38 
(mecanică, electricitate, spălat, gre- 
Bat, vulcanizare), tel. 33 16 21.

Instalații sanitare șl electrice pot 
fi reparate în zilele de 1 șl 2 mai, 
orele 7—23, prin dispeceratul coope
rativei „Instalatorul". str. Cuza 
Vodă 11, tel. 16 74 29—15 41 88.

Centrul de informare al coopera
ției meșteșugărești din str. Gabro
veni 57 va funcționa. în zilele de 1 
și 2 mai. între orele 7—14 și va 
relații la tel. 13 58 65 și 13 58 84.

auto vor

da

în zilele de 1 șl 2 mal vor fi des
chise în permanentă, ziua și 
farmaciile 
schimburi 
complexul 
gheru 18 ;
Calea Șerban Vodă 43 ; șos. Colen- 
tina 1, blocul 34 ; șos. Pantelimon 
253, blocul 44 ; șos. Mihaî Bravu 274; 
bd. Metalurgiei 20 ; str. Băiceni 1 
(Drumul Taberei) ; bd. 1 Mai 343 ; 
șos. Alexandriei, blocul PC-10. L. 24; 
șos. Giulești 123 ; punctul farmaceu
tic 12 de pe peronul Gării de Nord.

STAȚIILE PECO
în zilele de 1 și 2 mai vor funcțio

na cu program permanent, ziua și 
noaptea, următoarele stații PECO : 
Alexandria, șos. București-Alexan- 
dria km 6 ; Băneasa service, șos. 
București-Plolești 2, Militari, auto-

• DESCOPERIRI IN 
ENDOCRINOLOGIE. Ca 
eistemul imunitar la copii să se 
dezvolte normal este necesară o 
bună funcționare a glandei nu
mite timus. Se pare că hormonii 
produși de această glandă ar pu
tea, de asemenea, juca un rol în 
menținerea sistemului imunitar 
pe toată perioada vieții. Două 
substanțe recent descoperite în 
timusul de vițeii par să contri
buie la aceste procese de dez
voltare și conservare. Biologul 
Karl Folkers și colegii săi de la 
Universitatea Texas din Austin 
(S.U.A.) au izolat mici cantități 
din două molecule polipeptidice 
de timus, despre care se bănu
iește a fi hormoni. Una dintre 
ele, denumită de ei timona A, 
are aproximativ 70 de aminoa-

cizi, cealaltă moleculă, timona 
B — 13. Primele cercetări arată 
că acești hormoni tâmici contri
buie la maturizarea unor celule 
din măduva osoasă și la trans
formarea lor în celule ale siste
mului imunitar, precum și la 
sporirea eficacității acestor ce
lule.

• DIFUZOARE SFE
RICE. Ingineri electroniști 
francezi au realizat ceea ce se 
consideră a fi o adevărată coti
tură in domeniul electroacusti- 
cii. Este vorba de un difuzor 
sferic (in fotografie) care nu 
mai funcționează in baza vi
brațiilor (cu ajutorul unui mo
toraș) ce impresionează o mem
brană — așa cum se intimn-lă in 
cazul difuzoarelor obișnuite — 
ci gratie punerii în mișcare a

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului ILIE VERDEȚ 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, al Consiliului Prezidențial, al Guvernului Republicii Populare Ungare 
și al poporului ungar, vă adresăm mulțumiri pentru salutul și urările de 
bine transmise cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a eliberării patriei, 
sărbătoarea- noastră națională.

Convinși că dezvoltarea colaborării dintre partidele și statele noastre în 
toate domeniile, in spiritul marxism-leninismulut și al internaționalismului 
proletar, corespunde intereselor statelor și popoarelor noastre, cauzei comune 
a construcției socialiste, sintem gata să conlucrăm împreună cu dumnea
voastră pentru extinderea relațiilor noastre.

JANOS KADAR
Prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al R. P. Ungare
GYORGY LAZAR

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI SOCIALIST COSTARICAN
La cea de-a X-a aniversare a creării Partidului Socialist Costarican. în 

numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, tuturor militanților partidului 
un salut tovărășesc și felicitări cordiale.

Partidul Comunist Român, oamenii muncii din Republica Socialistă 
România urmăresc cu sentimente de prietenie și solidaritate activitatea 
Partidului Socialist Costarican consacrată apărării și consolidării independen
ței naționale, progresului și prosperității poporului costarican prieten, pro
movării ideilor de pace și colaborare între popoare.

Folosim acest prilej pentru a reafirma satisfacția față de bunele rapor
turi statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Costa
rican și ne exprimăm convingerea că aceste raporturi, bazate pe stimă, 
încredere și respect reciproc, se vor dezvolta continuu, in interesul celor 
două partide, al popoarelor român și costarican, al cauzei păcii, destinderii, 
securității și independenței naționale, cooperării și colaborării internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Plecarea delegației
Revoluționar

Joi dimineața a părăsit Capitala 
delegația Partidului Socialist Revolu
ționar Ecuadorian, condusă de Victor 
Granda Aguilar, secretar general al 
partidului, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a efectuat o vizită in țara 
noastră.

Cronica
Tovarășul Cornel Burtică, vlce- 

prim-mlnistru al guvernului, minis
trul Comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a pri
mit, joi după-amiază, pe Hector 
Hernandez Cervantes, adjunct al mi
nistrului comerțului al Statelor Unite 
Mexicane, care face o vizită, în tara 
noastră.

în cadrul întrevederii au fost abor
date aspecte ale colaborării econo
mice româno-inexicane. apreciin- 
du-se că există largi posibilități pen
tru dezvoltarea și diversificarea, în 
continuare, a schimburilor comercia
le și pentru extinderea cooperării in 
domenii de interes reciproc ale in
dustriei și agriculturii.

La convorbire au luat parte Ale
xandru Mârgăritescu, ministru seere- - 
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, și Doina Ardare. ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

A fost prezent Luie Wybo Alfaro, 
ambasadorul Statelor Unite Mexica
ne la București.

Ambasadorul Japoniei la București, 
Takaaki Hasegawa, a oferit, joi la 
amiază, o recepție, cu ocazia Zilei 
naționale a acestei țări.

Au participat Ion Tudor, ministrul 
turismului și sportului, Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Marin Trăistaru, ad
junct al ministrului’comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, Ion Găleteanu, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, membri ai conducerii unor 
instituții centrale, personalități ale 
vieții științifice și cultural-artistice,( 
generali și ofițeri superiori.

Au luat parte șțjfi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Ambasadorul Suediei la București, 

Hans E. Skold, a oferit, joi, o re
cepție Cu ocazia încheierii misiunii 
sale in tara noastră.

Au participat Maria Groza, adjunct

Ecuadorian
Pe aeroportul Otopeni, delegația a 

fost salutată de tovarășii Virgil Ca- 
zacu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. de 
activiști de partid. (Agerpres)

zilei
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai unor ministere și in
stituții centrale, oameni de știință, 
artă și cultură.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
La Ministerul Afacerilor Externe 

a fost semnat, joi, Programul de 
aplicare a Acordului de colaborare 
culturală dintre România și U.R.S.S. 

încheiat pe o perioadă de cinci ani, 
programul stipulează acțiuni și evi
dențiază căi de dezvoltare și diversi
ficare a colaborării româno-sovietice 
în domeniile științei, învățămintului, 
culturii și artei, presei, radiotelevi- 
ziunii, sănătății și sportului, menite 

-■ să contribuie la mai buna cunoaștere 
reciprocă, la întărirea prieteniei, a 
conlucrării tovărășești între popoare
le celor două țări.

Documentul a fost semnat de 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și V.I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

Au fost de față Ion Găleteanu, se
cretar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Iosif Tripșa, 
secretar de stat la Ministerul Educa
ției și învățămintului, alte persoane 
oficiale.

★
Colectivul Circului Mare de Stat 

din Moscova, aflat într-un turneu de 
trei luni în țara noastră, a prezen
tat, joi seara, un 
in arena Circului 
rești". Programul 
oaspeți a fost 
aplauze.

La spectacolul de gală au asistat 
Ion Găleteanu, secretar de stat la 
Consiliul Culturi! și Educației Socia
liste, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, A.R.L.U.S., 
oameni de artă și cultură, un 
meros public.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii 
vietice la București, și membri ai 
ambasadei.

spectacol de gală 
de Stat „Bucu- 
oferit de artiștii 

răsplătit cu vil

alți 
nu-
V.I. 
So-

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL : La Hunedoara, primul meci al echipei 

României in campionatul european
Lotul reprezentativ al României 

și-a început de luni, la Hunedoara, 
sub conducerea antrenorilor Mircea 
Lucescu și Mircea Rădulescu, pre
gătirile pentru meciul cu reprezen
tativa Ciprului — joc din cadrul 
grupei a V-a, preliminară, a celei de 
a VII-a ediții a campionatului euro
pean de fotbal.

Componenții lotului au fost pri
miți cu multă căldură și dragoste de 
cetățenii hunedoreni. în cursul zilei 
de marți, ei au fost oaspeții siderur- 
giștilor hunedoreni și au vizitat oțe- 
îăria Siemens Martin nr. 2 și o parte 
din secțiile de laminoare. Ofelarii și 
laminatorii le-au înmînat flori și 
le-au urat mult succes în meciul de 
sîmbătă. promițîndu-le 
încuraja din suflet 
partidei.

La antrenamente 
riozitatea angajării 
lor, dorința lor de ........
mai bine pentru partida cu echipa 
Ciprului. Se lucrează cu intensitate

că îi vor 
pe tot parcursul

am remarcat se- 
tuturor jucători- 
a se pregăti cit

moleculelor aerului prin ioniza- 
rea acestuia la temperaturi ri
dicate. Noul procedeu redă su
netele cu o puritate și fideli

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A OLANDEI

Maiestății Sale BEATRIX 
Regina Țărilor de jos 

HAGA
Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Țărilor de Jos, am deosebita 

plăcere să adresez Maiestății Voastre sincere felicitări, precum și cele mai 
bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate poporului olandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Pe‘ drept cuvint, o- 
landezii sint cunoscuți 
ca oameni ai muncii 
tenace : despre ei se 
spune că și pămîntul 
și l-au făcut singuri. 
In ultimele opt dece
nii, olandezii au rea
lizat cea mai pașnică 
expansiune : suprafața 
țării s-a mărit cu pes
te 200 de kilometri pă- 
trați. Pămîntul răpit 
apelor! Cu aproape 30 
de ani In urmă, stihia 
apelor s-a revărsat a- 
supra unei întregi re
giuni, cuprinsă intre 
brațele Rinului, Meusei 
și Escautului. Planul 
„Delta", inițiat atunci, 
a fost menit să permi
tă recuperarea din 
mare a unor alte su
prafețe — aproxima
tiv 220 000 de hectare 
de pămînt — care au 
fost redate agriculturii.

Dar Olanda nu re
prezintă, așa cum 
s-ar .putea crede, doar 
o imensă grădină aco
perită de covoarele 
lalelelor și presărată 
cu siluetele grațioase 
ale morilor de vînt. A- 
cestui peisaj tradițio
nal. Olanda îi adaugă 
notele modernității. pe care

★
Institutul român pentru relații 

culturale cu străinătatea a organi
zat. joi după-amiază, cu prilejul 
Zilei naționale a Olandei, o mani
festare culturală, tn cadrul căreia 
au fost înfățișate impresii de călă
torie din această tară. în încheiere 
a fost prezentat un film documen
tar olandez.

Industria olandeză a 
construcțiilor de avi
oane și de nave de 
mare capacitate, de 
automobile și camioa
ne grele, Întreprinde
rile specializate in e- 
tectronică și electro
tehnică prezintă pro
duse de înaltă calitate 
și tehnicitate. Olanda 
se înscrie, de aseme
nea, in rîndul marilor 
producători de Îngră
șăminte chimice, me
dicamente, hîrtie, cau
ciuc sintetic, fără a 
mai vorbi de agricul
tură, considerată a fi 
printre cele m&i efi
ciente.

între România si 
Olanda s-au statornicit 
tradiționale relații pri
etenești, care cunosc o 
continuă dezvoltare, pe 
baza principiilor res
pectării suveranității 
și independentei na
ționale. egalității in 
drepturi, neamestecu
lui în treburile inter
ne, avantajului reci
proc. O contribuție de 
cea mai mare însem
nătate la evoluția as
cendentă a acestor 
relații a adus-o vizita 

președintele

Nicolae Ceaușescu a 
efectuat-o în Olanda 
în aprilie 1973 — și 
căreia i-a succedat, doi 
ani mai tîrziu, vizita 
în țara noastră a regi
nei Iuliana. Ca urmare 
a convorbirilor Ia nivel 
înalt, a înțelegerilor 
încheiate, s-au deschis 
perspective largi cola
borării și cooperării 
pe multiple planuri 
dintre cele două țări.

Poporul olandez, un 
popor iubitor de pace, 
se Întâlnește cu po
porul român în dorința 
comună de îndepărtare 
a pericolului nuclear 
din Europa, de oprire 
a cursei înarmărilor șl 
înfăptuire a dezarmă
rii, de transformare a 
continentului nostru 
intr-o zonă a păcii, 
securității și Înțelege
rii.

Se poate aprecia că 
extinderea în conti
nuare a relațiilor ro- 
mâno-olandeze cores
punde intereselor ce
lor două țări și po
poare, cauzei păcii, 
colaborării și secu
rității pe continentul 
nostru și in întreaga 
lume.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S.. reprezentant! ai 
M.A.E., ai unor instituții culturale, 
un numeros public.

Au fost prezenți Adrien Mansvelt, 
ambasadorul Olandei la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Secvențe suedeze. Documentar
15,20 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
15,35 Tragerea de amortizare ADAS
15.45 Emisiune ta limba germană
17,40 Tragerea Loto
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal ■ In Întâmpinarea zilei 

de 1 Mai
30,25 1 Mal 1982 — sub semnul luptei

pentru Întărirea solidarității inter
naționale a celor ce muncesc,-pen
tru pace, democrație si indepen
dență națională.

30.45 A patriei âlnstlre- — emisiune de 
versuri

80,55 Film artistic : „Labirinturi
33,30 Telejurnal

PROGRAMUL 8
15,00 Opereta veșnic tânără
15.35 Popasuri tn Apuseni
16,00 Melodii populare cu orchestra de 

muzică populară a ansamblului 
„Clocîrlia"

16215 Pagini din istoria teatrului româ
nesc : „Moștenirea" („Luceafărul" 
de B. Șt. Delavrancea)

17,00 Economia modernă șl resursele 
energetice. Politica României de | 
asigurare a independenței energe- i 
tlce fa actualul deceniu. Documen- ! 
tar-anchetă

17.25 Dragă ml-i țara cu flori — pro
gram folcloric

17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal ■ In Întâmpinarea zilei 

de 1 Mai
10.35 Concertul Filarmonicii „Moldova*

din Iași. Dirijor : Alain Păris — 
Franța- ..

,33,15 Generația dsseulului IX. Eroismul 
cotidian al tinerilor

32,30 Telejurnal
22,45 Nocturna TV !32.45 Nocturna TV

la exersarea schemelor tactice. Din 
lot, în care se îmbină experien
ța cu tinerețea și dorința de 
afirmare, fac parte jucătorii : Mora
rii, Iordache, Rednic, Marian,' Ștefă- 
nescu, Iorgulescu, Dubinciuc, Bogdan, 
Augustin, BSloni. Kleln, Bălăci, 
Țicleanu, Petcu, Gabor, Turcu, Că- 
mătaru și Văetuș. Au acuzat unele 
contuzii Ștefănescu și Cămătaru și 
traume mai ușoare Gabor, Văetuș și 
Rednic, care s-au aflat sub îngrijirea 
medicului echipei, Nicolae Andrees- 
cu, și sint refăcuți. în schimb, Klein, 
care a contractat o răceală, se află 
sub Îngrijire medicală.

Meciul international de sîmbătă 
anunță, așa cum era de așteptat, un 
număr record de spectatori, care vor 
găsi stadionul „Corvtaul" din Hune
doara bine pregătit pentru această 
primă partidă oficială a echipei na
ționale a României în noua ediție a 
campionatului european interțări. 
(Sabin Cerbu, corespondentul „Scin- 
teii").

în cîteva rînduri
• „Cupa României" la hochei pe 

gheață a fost cucerită la actuala edi
ție de echipa Steaua, care în ultimul 
joc al turneului final, disputat pe pa
tinoarul „23 August" din Capitală,, a 
învins cu scorul de 7—2 (1—0, 1—2, 
5—0) formația Dinamo.

în deschidere, echipa S.C. Miercu
rea Ciuc a întrecut cu 6—1 (2—0, 
2—1, 2—0) formația Dunărea Galați.

• După patru runde, în competi
ția de șah pentru junioare „Cupa 
mondială", care se desfășoară la 
Senta (Iugoslavia), conduc Bruszt- 
man, Kovacs și Groves cu cite 3 
puncte.

Tînăra maestră româncă Smaranda 
Boicu, care în runda a 4-a a remizat 
cu Izrailov, se află pe locul șapte, 
cu 2 puncte și o partidă mai puțin 
jucată.

• Cea de-a 7-a ediție a campio
natelor balcanice de caiac-canoe se 
va disputa în zilele de 8 și 9 mai 
pe lacul Jarun din apropiere de Za
greb. La competiție vor participa 
sportivi din România, Bulgaria, Iu
goslavia și Grecia.

VASLUI. S'a desfășurat în 
județ o manifestare politico-educa- 
tivă și cultural-artistică : „Dialogul 
hărniciei", la care au participat zeci 
de mii de oameni ai muncii din 
toate întreprinderile economice ale 
județului Vaslui. Manifestarea și-a 
propus să contribuie la educația 
politică și estetică a oamenilor, la 
punerea in valoare a rezultatelor 
activității creative tehnico-științifi- 
ce. (Petru Necula).

BUZĂU. La Rm' Sârat *'a 
desfășurat festivalul interjudetean 
de muzică ușoară „Cîntecul orașu
lui", ajuns la cea de-a 14-a ediție. 
Pe scena acestui festival au urcat, 
de-a lungul anilor, între alții, Mi- 
haela Oancea, Mariana Milea, Doina 
Spătaru. Doina Moroșan, nume fa
miliare iubitorilor muzicii ușoare. 
La ediția ’82 a „Cîntecului orașu
lui" au participat concurenti din 
numeroase județe ale țării. La reu
șita acestuia au cpntribuit și reci
talurile susținute de Amza Pellea, 
Doina Spătaru, Angela Ciochină, 
Petre Geambașu, Rodica Popescu, 
Ion Hidișan. (Stelian Chiper).

BRAȘOV î” cadrul actualei 
ediții a Festivalului național „Cîn- 
tarea României", Ia Casa de cul
tură din Rîșnov a avut loc o reu
niune a corurilor germane din Țara 
Birsei. Au participat formații de 
gen din Brașov, corurile feminin și 
bărbătesc ale Casei de cultură din 
Codlea, precum și formațiile cămi
nelor culturale din Hălchiu, Ghim- 
bav. Vulcan și Prejmer. (Nicolae 
Mocanu).

ALBA. Sub genericul „Primă
vara vieții" sint organizate in loca
litățile județului diverse acțiuni 
cultural-educative consacrate tine
rilor. La Casa de cultură a sindica
telor din municipiul Alba Iulia a 
fost prezentat, cu acest prilej, 
spectacolul „Cu inima și gtndul la 
tară și partid", susținut de formații 
cultural-artistice ale organizațiilor 
Uniunii Tineretului Comunist (Ște
fan Dinică).

tate neegalate pină acum, fiind 
menit astfel să cunoască o răs- 
pîndire deosebită.

• „OFICIU POȘTAL 
LA DOMICILIU". ° noutata 
în materie de telecomunicații : 
postul telefonic (realizat în 
S.U.A.) prevăzut cu un micro
computer. Cu ajutorul acestui 
microcomputer se pot forma au
tomat numerele a peste 100 de 
abonați cu care posesorul pos
tului respectiv se întreține mai 
frecvent. Dacă abonatul cu care 
se stibilește legătura răspunde.' 
acest lucru este semnalat -pri’n 
aprinderea ecranului rațordat la

microcomputer. In caz contrar, 
pe ecranul abonatului care nu 
se află acasă apare textul me
sajului care îi este transmis ; 
mesajul .este apoi stocat in me
moria microcomputerului. iar la 
nevoie el poate să fie imprimat. 
Cu alte cuvinte, abonatii conec
tați la un asemenea sistem dis
pun fiecare de o „poștă la do
miciliu".

• ZBORURI LA... 
SOL. „Stimați pasageri, zbu
răm la altitudinea zero cu o vi
teză de 160 km/oră". Acest sur
prinzător anunț rostit de însoți
toarele de bord ale companiei

„Lufthansa" este destinat — evi
dent! — nu pasagerilor unui a- 
vien cum ar fi de așteptat, ci 
pasagerilor unui.„ tren. în- 
tr-adevăr, de luna trecută. în 
R.F.G. s-a trecut pe linia Frank
furt-Dusseldorf (via Koln) la 
un experiment deosebit de inte
resant pe timp de un an : înlo
cuirea curselor aeriene cu curse 
feroviare. De la Frankfurt 
(principalul aeroport din R.F.G.) 
și pină în orașele amintite dis
tanțele sint foarte scurte : pină 
la Koln mai puțin de 140 de ki
lometri. iar pină Ia Diisseldorf 
189 km. în aceste condiții și ti
nted seama de costul ridicat al 
carburantului, zborurile nu mai 
sint economicoase. Iată de ce 
s-a ales această variantă, la ca
pătul perioadei experimentale 
urmind să se decidă dacă să tis 
menținută sau chiar extinsă.

CLUJ. Cu PrileJul împlinirii a 
150 de ani de Ia moartea lui Goethe, 
Universitatea cultural-știintifică din 
Cluj-Napoca a organizat în sălile 
Muzeului de artă o manifestare 
omagială la care au participat un 
mare număr de oameni de știință, 
cultură și artă. Despre viața și 
opera lui Goethe a vorbit prof. univ. 
dr. Liviu Rusu. A urmat un con
cert susținut de formația „Collegium 
musicum academicum". (Alexandru 
Mureșan).

GALAȚI. La Teatrul de păpuși 
din Galați a avut loc premiera cu 
spectacolul „Harap Alb", o reușită 
dramatizare a povestirii lui Ion 
Creangă realizată de Cristian Pe- 
pino (Constanta), care asigură regia 
și ilustrația muzicală. „Harap Alb" 
este cea de-a 100-a premieră a 
Teatrului de păpuși din Galați de 
la înființarea sa. (Tudorel Oancea).

SATU MARE. Muzeul 
județean s-a vernisat in cadrul ga
leriei de artă contemporană româ
nească expoziția de pictură a ar
tistului plastic Ion Sasu, iar în 
holul cinematografului „Luceafă
rul" expoziția de pictură, grafică 
și design a tinerilor artiști plastici 
amatori Cristian Cășuț, lucrător la 
întreprinderea cinematografică, și 
Ștefan Pereni, tipograf, membri ai 
cenaclului „Aurel Popp". (Octav 
Grumeza).

TIMIȘ. „Cartea așclal-poUtică
și rolul ei în formarea conștiinței 
socialiste" — a fost tema unei
mese rotunde organizate Ia Casa de 
cultură din orașul Deta, la care au 
participat numeroși oameni ai mun
cii din localitate. (Cezar Ioana).

BOTOȘANI. Sub Senerlcul 
„Partidului, recunoștință vie". In 
orașul Dorohoi se desfășoară cea 
de-a IX-a ediție a „Zilelor culturii 
și educației politice". Actuala edi
ție se dorește a fi un amplu dialog 
între factorii educaționali, creatori 
din toate genurile artei și locuito
rii orașului, în scopul sporirii efi
cienței activității așezămintelor de 
cultură. (Silvestri Aiienei).

• PARTICULE COS
MICE DIN ALTE GA
LAXII. Unele particule cosmica 
care ajung pe Terra provin din 
alte galaxii — arată astrofizi
cienii sovietici. Aceste parti
cule cu energii deosebit de 
Înalte, intrînd te atmosfera Pă- 
mîntului, formează cascade de 
noi particule rapide, care, la 
rindul lor, generează cascade de 
electroni, pozitroni, gamma- 
cuanți și de alte particule, ce 
se studiază cu ajutorul unor in
stalații speciale. în opinia spe
cialiștilor ibvietici in materie, 
cercetările efectuate in acest 
domeniu deschid noi perspecti
ve pentru dezvoltarea te conti
nuare a astrofizicii și au o în
semnătate deosebită in elabora

rea de noi acceleratori de par
ticule.

• HÎRTIE DIN ZAM
BILE ACVATICE. Specialiș
tii din Hyderabad (India) au gă
sit o soluție practică probleme
lor cauzate de zambila de apă 
(Eichhornia crasspies), una din 
plantele a căror înmulțire rapi
dă are diverse efecte nocive : 
stânjenește cursurile de apă. na
vigația și producția de electrici
tate ta hidrocentrale, fiind tot
odată un loc predilect de repro
ducere a insectelor. O uzină-pi- 
lot din localitate fabrică acum 
din această plantă mai multe 

'tipuri de hîrtie și carton, eco- 
nomisindu-se astfel Însemnate 
cantități de lemn. Alte uzine de 
acest fel urmează să fie con
struite.



SCHIMB DE MESAJE INTRE PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUSESCU SI PREMIERUL INDIRA GANDHI

• •
DELHI 29 (Agerpres). — La Delhi 

a avut loc un schimb de • mesaje 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și Indira Gandhi, primul 
ministru al Indiei.

Din însărcinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a fost înmînat un mesaj 
primului ministru Indira Gandhi și 
au fost transmise, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia și a tovarășei Eleha Ceaușescu, 
calde urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și progres po
porului indian prieten.

Mulțumind cordial pentru mesajul 
primit, primul ministru Indira Gan
dhi a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășei Elena Ceaușescu un 
cald salut și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
bunăstare și pace poporului român 
prieten. Primul ministru Indira 
Gandhi a reliefat că păstrează

In sprijinul continuității procesului 
de securitate și cooperare în Europa

STOCKHOLM 29 (Agerpres). — Pre
ședintele Finlandei, Mauno Koivisto, 
și primul ministru al Suediei. Thorb- 
joern Faelldin, au convenit la 
Stockholm asupra necesității convo
cării unei reuniuni la nivel minis
terial a țărilor neutre și nealiniate 
din Europa, care să elaboreze propu
neri susceptibile să evite un nou im
pas al Conferinței pentru securitate și 
cooperare, care își va relua, în noiem
brie, lucrările la Madrid, în acest 
scop se desfășoară contacte la nivel 
bilateral — a anunțat șeful diploma

Adunarea Generală a O.N.U. condamnă politica 
aplicată în teritoriile arabe ocupate de Israel

Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat, în cadrul sesiunii extraordi
nare consacrate examinării proble
mei palestiniene, o rezoluție care 
condamnă Israelul pentru politica 
desfășurată în teritoriile arabe ocu
pate, relatează agențiile France 
Presse, U.P.I. și Reuter. Rezoluția a 
fost adoptată cu 86 voturi pentru, 
20 împotrivă (între care S.U.A., 
Israelul și țările Pieței comune, cu 
excepția Greciei) și 36 de abțineri.

Documentul cere, de asemenea, 
Consiliului de Securitate să aprobe 
planul de creare a unui stat palesti

Ciocniri violente între trupele israeliene și manifestanți 
în Cisiordania și Gaza

TEL AVIV 29 (Agerpres). — Joi,
starea de tensiune s-a accentuat în 
Cisiordania și Gaza, teritorii aflate 
sub ocupația Israelului, unde inter
venția soldaților israelieni, care au 
deschis focul împotriva populației lo
cale participante la demonstrații, s-a 
soldat cu moartea a doi tineri palesti
nieni, la Halhoul și Salr, transmite 
agenția Reuter. Un al treilea tînăr pa
lestinian a încetat din viață în spital.

Manifestații puternice ale populației 
locale însoțite de intervenția forțelor 
armate israeliene de ocupație au avut

Evoluția conflictului
BUENOS AIRES. — Argentina se va 

abține de la orice acțiune suscepti
bilă să agraveze conflictul privind 
Insulele Malvine (Falkland) — a de
clarat ministrul de externe argenti
nian, Nicanor Costa Mendez,

într-un comunicat al Juntei mili
tare de guvemămînt se precizează 
că In regiunea de sud a Argentinei 
a fost decretată starea de alertă ge
nerală,

LONDRA. — Primul ministru al

Întîlniri cu România pe meleagurile Eladei
Apropiata vizită de stat, pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o va 

întreprinde in Grecia, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la invi
tația președintelui Constantin Karamanlis, se anunță ca un eveniment 
deosebit de important in cronica bogată a relațiilor dintre cele două țări 
și popoare. Noua întilnire la nivel inalt româno-elenă va marca, în mod 
neîndoielnic, un nou și important moment in evoluția mereu ascendentă 
a legăturilor noastre de prietenie și colaborare.

La București, ca și la Atena, este mereu vie amintirea tradițiilor co
mune ale celor două popoare. Aceste relații au cunoscut o dezvoltare fe
ricită îndeosebi in ultimii ani.

Un rol hotăritor in extinderea șl aprofundarea raporturilor româno- 
elene au avut contactele și convorbirile la nivel inalt, de la București 
și Atena, din 1975; 1976 și 1979.

Orice călător în Grecia își propu
ne, de la început, cel puțin două 
lucruri. Unul — să știe dinainte de 
a porni la drum cît mai multe despre 
această țară, pentru a se bucura din 
plin de întilnirea cu vechea Eladă. 
Altul — să dobîndească acolo, pe 
viu, noi cunoștințe despre tara cea 
mai dens „încărcată" de istorie, in 
raport cil suprafața.

Grecia este — ce-i drept — o țară 
mică. O țară cu o populație sub 10 
milioane de locuitori. Dar ea a fost — 
și rămîne — în civilizația universală 
o țară mare. Prin spiritele ardente pe 
care le-a avut și le are. Prin pămîn- 
tul ei parcă predestinat să imorta
lizeze secole și milenii de istorie și 
cultură. Prin oamenii ei, atît de în
treprinzători, dar și atît de prietenoși. 
Cu atît mai mare este bucuria de a 
descoperi, pe pămintul»1vechii Elade, 
mărturii evocind multiple legături 
țesute cu țara noastră.

Nu este nevoie de a apela, pentru 
demonstrație, la argumente „exteri
oare". Deși numeroasele filme româ
nești, care rulează pe ecranele cine
matografelor din centrul Atenei, au
toturismele Dacia 1300, ARO sau 
autocamioanele fabricate la noi in 
țară întilnite pe marile artere, pre
zențele românești cu care te poți 
întîini la tot pasul sint realități su
ficient de elocvente. Sînt însă de 
preferat, drept argumente, faptele 
trăite pe viu, care, firește, produc 
cu atît mai puternice impresii.

Oricît de frumoasă ar fi limba 
vechii Elade, pentru un necunoscător 
al el e... incomunicabilă. Dar cu în
soțitorul nostru am putut comunica 
în cea mai curată limbă românească. 
A fost suficient să apară numele 
România, in dreptul standului organi
zat de ziarul „Scînteia", ca un om 
încă tînăr ca vîrstă, dar marcat cu 
cute adinei pe față, să se ofere să ne 
fie „și gazdă, și interpret, și șofer". 
Îl cheamă Ianis Kanavos. Este un mic 
antreprenor în construcții. Și-a petre
cut în România copilăria șl o bună 

amintiri deosebite din timpul vizitei 
efectuate in România, la sfirșitul 
anului trecut, subliniind că discuțiile 
avute cu șeful statului român, ca și 
hotărîrile luate împreună au dat un 
nou impuls conlucrării reciproc avan
tajoase dintre România și India. 
Totodată, premierul indian a dat o 
înaltă apreciere contribuției aduse pe 
plan mondial de președintele Româ
niei, prin inițiativele sale privind 
reglementarea unora dintre cele mai 
complexe probleme ale vieții con
temporane, in domeniul dezarmării, 
al instaurării păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către primul minis
tru Indira Gandhi a tovarășului 
Neculai Agachi, președintele părții 
române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-indiană de 
cooperare economică, tehnică și știin
țifică. La întrevedere a participat 
ambasadorul țării noastre la Delhi, 
Dumitru Niculescu.

ției suedeze, Ola Ullsten. Reuniunea 
va avea loc în toamnă, înaintea re
luării dezbaterilor forumului de la 
Madrid, data exactă și locul de des
fășurare urmînd să se precizeze 
ulterior, menționează agenția France 
Presse.

Pe de altă parte, președintele fin
landez șl premierul suedez au abordat 
o serie de probleme ale actualității 
politice internaționale. Un loc aparte 
în cadrul convorbirilor a fost rezervat 
proiectului creării unei zone denu- 
clearizate în nordul Europei.

nian, elaborat în 1976, de Comitetul 
special permanent pentru studierea 
problemei exercitării drepturilor ina
lienabile. ale poporului palestinian, 
plan care nu a putut fi adoptat din 
cauza vetoului Statelor Unite.

Secretarului general al O.N.U. i se 
cere să angajeze, cu asentimentul 
Consiliului de Securitate, contacte cu 
toate părțile implicate în conflictul 
arabo-israelian, inclusiv cu O.E.P., 
în vederea găsirii de mijloace con
crete spre a se ajunge la o soluție 
globală care să ducă la instaurarea 
păcii în regiune.

loc în timpul zilei în peste 12 orașe 
și tabere de refugiați palestinieni, 
bilanțul incidentelor care s-au produs 
ipcluzînd, potrivit agenției France 
Prease, cel puțin 25 răniți.

Locul celor mai puternice de
monstrații a fost orașul Halhoul, unde 
unitățile israeliene au deschis focul 
împotriva manjfestanților și au folosit 
grenade cu gaze lacrimogene. La Na
blus, potrivit surselor palestiniene, 
opt tineri au fost răniți. O adolescen
tă, atinsă de mai multe gloanțe, se 
află în stare gravă..

anglo - argentinian
Marii Britanii, Margaret Thatcher, a 
examinat joi cu membrii guvernului 
noile propuneri formulate de Statele 
Unite în vederea soluționării pașnice 
a diferendului argentiniano-britanic.

După cum au indicat surse ale gu
vernului britanic, citate de agențiile 
Reuter și A.P., Marea Britanie apre
ciază că propunerile americane se a- 
dresează in realitate Argentinei, nu 
Marii Britanii, și ăe impune ca aceas
tă țară să ofere un răspuns.

însemnări de călătorie din Grecia
parte din anii tinereții. „Cum am pu
tea uita noi — zice Ianis — că acolo, 
lingă Carpați, am întîlnit o a doua 
patrie, și nu o dată și o a doua 
mamă ? îmi amintesc și acum de 
foștii mei tovarăși de muncă de la 
«Electroputere» Craiova. Cînd a 
început construcția acelei mari uzine 
din România, am învățat meseria de 
constructor. «Brățara de aur», cum 
este numită atît de frumos la dv. me
seria, am primit-o pentru toată viața 
îh România. Ca și «brățara» educației 
de om și de cetățean". Sînt cuvinte 
rostite din adincul inimii, cuvinte

vedere din Atena

Vizita în Japonia a delegației C.C. al U.T.C. 
condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, 

secretar al C. C. al U. T. C.
TOKIO 29 (Agerpres). — Delegația 

C.C. al U.T.C., condusă de tovarășul 
Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., care întreprinde o vizită în 
Japonia, a fost primită de Zenko Su
zuki, prim-ministru, președintele 
Partidului Liberal Democrat.

Cu acest prilej a fost înminat. din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii, 
un mesaj și au fost transmise urări 
de sănătate și prosperitate poporului 
japonez.

Premierul nipon a mulțumit pentru 
caldul mesaj ce i-a fost adresat și a 
rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu sincere urări de 
succese în activitatea de mare răs
pundere ce o desfășoară în fruntea 
partidului și statului român, să ob
țină realizări tot mai mari în dez
voltarea economică și socială a țării. 
Primul ministru a apreciat în mod 
deosebit activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu închinată realiză
rii idealurilor de pace, prietenie și 
înțelegere între popoare.

Au fost evocate cu acest prilej 
bunele relații existente între Partidul 
Comunist Român și Partidul Liberal 
Democrat, precum și între popoarele

RABAT

Convorbiri româno-marocane
RABAT 29 (Agerpres). — Cu pri

lejul vizitei pe care a efectuat-o in 
Maroc, Trandafir Cocârlă, ministrul 
energiei electrice, a avut convor
biri cu Azeddine Guessous, mi
nistrul comerțului și industriei, 
Moussa Saadi, ministrul energiei și 
minelor, Mohammed Kabbaj, minis
trul utilajelor industriale, și Man- 
souri Benali, ministrul transportu
rilor, precum și cu Ahmed Tazi,

WAGENȚIILEDE PRESA 
MW -■ pe scurt

LA AMBASADA ROMANA DE LA VIENA a avut loc solemnitatea 
luminării ordinului „Meritul cultural", acordat prin Decret prezidențial, 
unor membri ai conducerii Asociației de prietenie Austria-Romania. In 
numele celor decorați, dr. Adolf Marz, prim-adjunct al ministrului pentru 
invățămint și artă, președintele de onoare al asociației, a exprimat călduroa
se mulțumiri și o profundă recunoștință președintelui Nicolae Ceaușescu, 
statului și poporului român pentru conferirea înaltelor distincții, subliniind 
rolul României, activitatea neobosită a președintelui Nicolae Ceaușescu — 
personalitate marcantă a vieții internaționale — in promovarea unei poli
tici de pace și de înțelegere intre popoare.

CONFERINȚA MINISTERIALA 
A COMISIEI ECONOMICE O.N.U. 
PENTRU AFRICA (C.E.A.) s-a 
deschis la Tripoli cu participarea 
a peste 40 de reprezentanți ai ță
rilor de pe continent.

DEMERSUL GROENLANDEI PEN
TRU IEȘIREA DIN PIAJA COMUNA. 
Groenlanda a cerut formal Dane
marcei să negocieze statutul său de 
asociat cu Piața comună, a declarat 
în parlament ministrul danez al afa
cerilor externe, Kjeld Olesen. Colo
nie daneză din 1721, Groenlanda 
se bucură de autonomie internă din 
1979. In 1973 acest teritoriu a in
trat în C.E.E. împreună cu Dane
marca. Negocierile privind retrage
rea Groenlandei din Piața comună 
urmează să înceapă la Strasbourg 
în luna iulie.

UN COMITET PENTRU DEZ
VOLTAREA ECONOMICA A DE

care exprimă parcă un salut adresat 
României pe pămintul vechii Elade. 
Și dacă pentru Ianis, cel care soco
tește țara noastră ca „a doua patrie", 
ele au, poate, in primul rind. un sens 
sentimental, aveam să ne convin
gem, îp timpul călătoriei în Grecia, 
că în multe locuri ele izvorăsc din 
realități directe.

Părăsim Atena — unde Casa de 
cultură a prieteniei eleno-române și 
inimosul ei director, Zogas Lambros, 
sînt un adevărat focar de răspîndire 
a spiritualității noastre — și ne în
dreptăm spre al doilea „continent" al 

român și japonez și a fost exprimată 
dorința ca ele să se dezvolte în con
tinuare pe multiple planuri.

Delegația a avut, de aseme
nea, întîlniri cu Susumu Nikaido, 
secretar general al Partidului Liberal 
Democrat, Mutsuki Kato, președin
tele Comitetului Național de Orga
nizare al Partidului Liberai Demo
crat

în cadrul discuțiilor a fost reali
zată o informare cu privire la activi
tatea Partidului Liberal Democrat în 
diferite domenii de activitate și s-a 
căzut de acord că există posibilități 
mari de amplificare a relațiilor- de 
colaborare între U.T.C. și Tineretul 
liberat democrat din Japonia. S-a 
dat o înaltă apreciere inițiativelor 
României privind tineretul, educării 
acestuia în spiritul respectului reci
proc și participării sale tot mai ac
tive la realizarea idealurilor de pace, 
colaborare și progres social.

In aceeași zi, delegația C.C. al U.T.C. 
a vizitat studioul de radioteleviziune 
NHK, unde s-a întîlnit cu Tomakazu 
Sakamoto, președintele studioului, 
prilej cu care au fost abordate căile 
de dezvoltare a relațiilor între orga
nismele de radio și televiziune din
tre cele două țări.

directorul general al Oficiului na
țional de electricitate.

Convorbirile s-au referit la coope
rarea economică româno-marocană 
din domeniile respective, stabilin- 
du-se o serie de măsuri pentru con
cretizarea unor acțiuni de coopera
re convenite.

A participat ambasadorul țării 
noastre în Maroc, Ovidiu Popescu.

ȘERTULUI SINAI a fost creat de 
guvernul egiptean, menit să coor
doneze planurile de exploatare a re
surselor acestui teritoriu.

REINTRODUCEREA STĂRII DE 
ASEDIU ÎN SALVADOR. Junta 
militară democrat-creștină din Sal
vador a reintrodus starea de asediu 
pe întreg teritoriul țării. Garanțiile 
constituționale au fost suspendate, 
în timp ce din diverse regiuni ale 
țării sosesc știri că forțele Frontu
lui Farabundo Marti pentru Elibe
rare Națională (F.M.L.N.) ap de
clanșat o nouă ofensivă împotriva 
trupelor regimului.

PROTESTE ÎMPOTRIVA DOBÎNZILOR RIDICATE PRACTICATE , 
DE S.U.A. Delegația japoneză ce va participa la conferința ministerială 
a Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, din 10—11 mai, I 
de la Paris, va ridica problema 'ratelor ridicate ale dobînzilor practicate 
de S.U.A., a declarat o oficialitate guvernamentală citată de A.P. După 
opinia guvernului japonez, dobînzile ridicate americane afectează nega- | 
tiv economia mondială, perturbează sistemul monetar internațional, dău- 
nind inclusiv economiei japoneze.

Greciei, spre peninsula Peloponez, 
despărțită și totodată unită de vechea 
Eladă prin Canalul Corint. O operă 
unică în felul ei, care ar merita ea 
singură un reportaj pe măsura spec
taculozității construcției. (Să notăm 
în paranteză că, grație acestei con
strucții de geniu, idee pe care au 
avut-o și romanii, drumul între Ma
rea Egee și Marea Ionică s-a re
dus cu 350 km !). Vizita în Peloponez 
o facem la îndemnul prof. Kiriakas 
Zachos, personalitate științifică de 
prestigiu a Greciei și, totodată, pre
ședintele firmei „Public Petroleum 
Corporation" — întreprindere aflată 
încă la vîrsta pionieratului. „De citiva 
ani — spune domnia sa — am inițiat 
o colaborare cu România in domeniul 
cercetării, forajului și exploatării 
petrolului și gazelor in Grecia. De ce 
am ales țara dv. e ușor de explicat. 
Pe de o parte, România este pose
soarea unei experiențe de virf in 
acest domeniu. Pe de alta, in Româ
nia, grație bunei colaborări cu țara 
dv., s-au format și primii noștri spe
cialiști in industria petrolieră. înțe
legeți deci de ce am ales țara dv. 
ca partener pentru căutarea -«auru
lui negru- pe pămintul vechii Elade".

înțelegem, ne bucurăm și pornim 
la drum. Un drum care străbate unul 
din „triunghiurile" istorice și econo
mice ale Greciei — Corint, Patras și 
Pyrgos. Patras este, ca mărime, al 
treilea oraș din Grecia (peste 140 000 
locuitori), și, tot ca mărime, al treilea 
port al țării. „Grecia — ne spune co
legul care ne însoțește — are o mare 
«foame» de petrol. Avem nevoie de 
peste 12 milioane tone anual. Și, pină 
acum, toată această cantitate o im
portăm. Patras este unul dintre por
turile prin care se vehiculează o par
te din acest transport. Noi ne punem 
mari speranțe în colaborarea cu 
România in domeniul cercetărilor 
geologice". In felul său. însoțitorul 
vrea să ne spună că România e pre
zentă în conștiința orașului Patras 
atît prin -trecut, cît și prin prezent.

Cinstirea memoriei 
ostașilor români

Cu prilejul celei de-a 37-a 
aniversări a eliberării 

Cehoslovaciei 
de sub ocupafia iascistă

FRAGA 29 (Ac/erpres'). — Cu prile
jul celei de-a 37-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei de sub ocupația 
fascistă, la monumentele ridicate in 
localitățile slovace Zvolen, Lucenec, 
Poniky, Piestany, in memoria osta
șilor români căzuți in luptele pentru 
eliberarea acestor localități, au fost 
depuse coroane de flori. Au fost ar
borate drapelele de stat român și 
cehoslovac și au fost intonate imnu
rile naționale ale celor două țări. Cei 
prezenți au păstrat un moment de 
reculegere. Au fost prezenți repre
zentanți ai organelor locale, membri 
ai gărzilor patriotice, militari, cadre, 
didactice, tineri, pionieri.

0 carte consacrată 
promovării relațiilor 

dintre România și Mexic
CIUDAD DE MEXICO 29 (A- 

gerpres). — La Universitatea 
Națională Autonomă din Mexic 
(U.N.A.M.), in prezența unui nu
meros public — cadre universi
tare, oameni politici — a avut 
loc prezentarea și lansarea cărții 
„Evoluția relațiilor dintre Româ
nia și Mexic, in contextul inter
național al secolului 20", sem
nată de profesoara Graciela 
Arroyo Pichardo și editată sub 
patronajul Facultății de științe 
sociale și politice — Centrul de 
relații internaționale.

Cu această ocazie au fost e- 
vocate bunele relații existente 
intre România și Mexic, care 
s-au dezvoltat intr-un ritm di
namic, cu deosebire după vizita 
efectuată in Mexic de președin
tele Nicolae Ceaușescu.

ROMANUL „CLIPA- al scriitoru- | 
lui Dinu Săraru a apărut la „Unions- 
verlag" din Zurich (Elveția) in lim
ba germană. Romanul va fi difuzat 
in Elveția, Republica Federală Ger- 1
mania și Austria. . .

OBIECTIVE ALE POLITICII I
EXTERNE SPANIOLE. Intr-un 
raport prezentat Comisiei pentru 
apărare a Congresului deputaților, |
intitulat „Liniile generale ale po
liticii de apărare și ale programe
lor de înarmare", ministrul apără
rii al Spaniei, Alberto Oliart, re- 1 
levă că între obiectivele politicii . 
externe a țării figurează intrarea 
în N.A.T.O., recuperarea Gibralta- I 
rului și întărirea prezenței în Me- 
diterana, iar pe plan intern — a- 
părarea ordinii constituționale. In | 
legătură cu politica de înarmare, 
Oliart a menționat că se va merge 
pe linia armelor mdderne. El a 
mai arătat că Spania dispune de | 
capacitatea tehnică de a construi 
arme nucleare, subliniind însă că j 
acest element. nu reprezintă un o- I 
biectiv al politicii de .apărare ime- ' 
diată. .

POPULAȚIA CAPITALEI RE- | 
PUBLICI! POPULARE MOZAM- 
BIC este in prezent dg 850 000 de | 
locuitori. Intr-o perioadă de un an | 
și jumătate numărul locuitorilor 
capitalei mozambicane a sporit cu 
100 000.

Pentru că Patras este orașul de unde 
a început insurecția greacă in 1821, 
respectiv bătălia pentru independen
ța națională, moment despre care 
președintele Republicii Elene. Con
stantin Karamanlis, spunea : „Fla
căra revoluției grecești a țișnit de la 
Iași, de la Drăgășani, ducind in cele 
din urmă la independența noastră na
țională". Astăzi, portul acestui oraș 
colaborează, cu rezultate foarte bune, 
în dotarea flotei sale, cu șantierele 
navale din Galați, Constanța șL Man
galia. Iar Grecia — să nu uităm — 
nu este orice „cumpărător". Este o 
țară avizată, care are una' din cele 
mai puternice flote comerciale ale 
lumii. Care știe deci de unde să cum
pere și ce să cumpere.

...Și, în sfirșit, ajungem la Pyrgos. 
Numele acesta este parcă predestinat 
să-ți dezvăluie de la început și uscă
ciunea locului și duritatea solului, 
care se lasă din ce în ce mai greu 
sfredelit pe măsură ce sapa de foraj 
înaintează spre ariîncurf. îl rugăm 
pe specialistul român, prezent în a- 
cele zile din partea „Rompetrolu- 
lui", să facă pe interpretul în discu
ția cu reprezentantul partenerului. 
„Nu e nevoie, ne răspunde într-o 
românească «ca acasă» ing. Temelis 
Mihalis, directorul șantierului de fo
raj. Eu am învățat -ingineria in 
România. Așa că aici pe șantier vor
bim două limbi. Limba tehnicii, pe 
care colegii români o știu perfect, și 
limba română, pe care concetățenii 
mei o învață atît de la mine, cit și 
de la prietenii români. Cum colabo
răm 2 Ca niște prieteni, care se cu- 

' nosc bine și se înțeleg bine. Cola
borarea a început in 1976 prin să
parea unor sonde de adincime în Ma
cedonia de Nord. Sonde de explorare. 
Aici ne pregătim să săpăm la adin- 
cimi și mai mari. Partenerul român a 
trimis in Grecia specialiști de inaltă 
clasă și sperăm ca roadele acestei co
laborări să fie cel puțin două : să 
scoatem la suprafață pe pămintul Ela
dei «aurul negru- și să cimentăm — 
cum ne exprimăm noi, petroliștii — 
cit mai puternic prietenia și colabo
rarea dintre poporul grec și poporul 
român".

Cuvinte simple, curate ca apa de 
izvor. Așa cum sînt sentimentele din
tre cele două popoare. Așa cum le-am 
simțit pe tot parcursul călătoriei 
prin Grecia.

Constantin PRIESCU

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A SUEDIEI

Maiestății Sale
Regelui CARL AL XVI-LEA GUSTAF

al Suediei
STOCKHOLM

Adresez Maiestății Voastre felicitări cordiale și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală cu ocazia zilei de naștere, precum și urări 
de prosperitate și progres pentru poporul suedez prieten.

Suedia este bine cunoscută astăzi 
ca una din țările puternic dezvol
tate din punct de vedere industrial. 
Ea a ajuns la acest stadiu ca ur
mare a priceperii, tenacității și hăr
niciei cu care poporul suedez a pus 
și pune in valoare, la un nivel ca
litativ superior, resursele sale na
turale cum sînt zăcămintele de fier, 
pădurile, bogatele rezerve de ener
gie hidraulică, precum și datorită 
faptului că această țară scandinavă 
n-a mai cunoscut în ultimii 168 de 
ani războiul.

Ramurile reprezentative ale eco
nomiei suedeze sint industria side
rurgică, construcțiile navale și in
dustria prelucrării lemnului. Din 
minereul de fier extras la Klruna, 
Gallivare sau Bergslag siderurgiștii 
obțin vestitele oțeluri suedeze care 
s-au impus în lume prin calitatea 
lor. Sint valorificate, de asemenea, 
și alte bogății ale subsolului — zin
cul, argintul, uraniul. Industria con
structoare de mașini deține 50 la 
sută din valoarea producției indus
triale. O dezvoltare rapidă au cu
noscut în ultima perioadă ramu
rile industriale de vîrf : electronica, 
electrotehnica, industria chimică. 
Trei sferturi din producția de ener
gie electrică a țării o asigură că
derile de apă, iar exploatările fo
restiere dau peste 50 de milioane da 
metri cubi de lemn anual.

Pe plan internațional. Suedia ac
ționează pentru înțelegere și co

Cu privire la ședința Consiliului militar al Forțelor armate unite 
ale statelor participante la Iratatul de la Varșovia
în perioada 26—29 aprilie 1982, în 

capitala Republicii Democrate Ger
mane, orașul Berlin, s-a desfășurat 
ședința ordinară a Consiliului militar 
al Forțelor armate unite ale state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

La lucrările consiliului militar, 
care s-au desfășurat sub președinția 
comandantului-șef al Forțelor arma
te unite, mareșalul Uniunii Sovietice 
V. G. Kulikov, au participat membrii 
consiliului militar, precum și dele
gațiile conduse de aceștia din Arma
ta populară bulgară, Armata popu
lară cehoslovacă, Armata populară 
națională a R.D.G., Armata poloneză, 
Armata Republicii Socialiste Româ
nia, Armata populară ungară și For
țele armate ale U.R.S.S.

LA UNIVERSITATEA

DIN LONDRA

Colocviu dedicat 
lui N. Titulescu

LONDRA 29 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Universității din Londra, in 
cadrul Institutului de studii slavoni- 
ce și est-europene, s-a desfășurat un 
colocviu de istorie dedicat vieții și ac
tivității lui Nicolae Titulescu. Comu
nicările prezentate au scos în eviden
ță acțiunile desfășurate de marele pa
triot roman in apărarea intereselor 
naționale ale României, pentru asigu
rarea păcii și securității europene, a 
colaborării pașnice a tuturor popoare
lor, precum și contribuția lui Titules
cu la dezvoltarea relațiilor româno- 
britanice.

Colocviul a prilejuit totodată o sem
nificativă reliefare a pozițiilor româ
nești in problemele cruciale ale con
temporaneității, a prodigioaselor ini
țiative ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru a se asigura pacea 
in Europa și in lume.

Au participat istorici din Marea 
Britanie și România.

La colocviu au rostit alocuțiuni, de 
asemenea, dr. M. Branch, directorul 
institutului, și Vasile Gliga, amba
sadorul României in Marea Britanie.

FRANȚA

Teroriști de extremă dreaptă au răpit pe scriitorul 
Jean-Edern Hallier pentru a șantaja guvernul

PARIS 29 (Agerpres) — Un grup 
terorist de extremă dreaptă, autoin
titulat „Brigăzile revoluționare fran
ceze", a făcut cunoscut că !-a răpit 
pe scriitorul francez Jean-Edern 
Hallier. După cum anunță agențiile 
internaționale de presă, mesajul, 
trimis spre publicare mijloacelor de 
informare în masă, atestă, incă o 
dată, că dorința celor mai reacționare 
cercuri de a stăvili accesul rrtaselor 
populare la putere ia forma extre
mismului de dreapta, fascist, tocmai 
acolo unde reprezentanții partidelor

„Vînâtoare" de imigranți în S.U.A.
în cadrul unor „operațiuni de rutină” au fost arestați 

2 OOO de muncitori străini
Serviciul de imigrație și naturali

zare al Statelor Unite (I.N.S.) des
fășoară in prezent raiduri de ares
tări împotriva muncitorilor imigranți 
într-o serie de regiuni ale S.U.A., 
transmite agenția Associated Press. 
I.N.S. face precizarea că „raidurile 
sînt menite să Captureze străinii 
fără documente, care au ocupat 
slujbe mai bune decit muncile ma
nuale necalificate și are ca scop șă 
elibereze aceste slujbe pentru mun
citorii americani”. Se arată, de ase
menea, că numărul străinilor imi
granți arestați pînă la 27 aprilie

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

laborare între popoare, se pronunți 
pentru pace și dezarmare.

Relațiile de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre România 
și Suedia, bazate pe egalitate în 
drepturi și avantaj reciproc, se dez
voltă an de an. O contribuție deo
sebit de importantă a adus, in acest 
sens, vizita întreprinsă in anul 1980 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Suedia, la invitația regelui Cari al 
XVI-lea Gustaf. Convorbirile ro- 
mâno-suedeze la nivel înalt, care 
au avut loc cu acel prilej, au 
impulsionat cooperarea în producție 
în ramuri și domenii importante, 
cum sint construcțiile de mașini, 
metalurgia, industria chimică, a 
lemnului, precum și realizarea de 
acțiuni pe terțe piețe, in primul 
rind cu o serie de țări în curs de 
dezvoltare. Se aprofundează, de ase
menea, conlucrarea în domeniul 
științei și in dezvoltarea noilor sur
se de energie. Cele două țări se 
intilnesc, de asemenea, în interesul 
lor comun de statornicire a unei 
securități trainice în Europa, de 
înlăturare pe continentu'upr>stru și 
în întreaga lume a peri ‘li dis
trugerii nucleare și de r sptuire a 
unor ample măsuri de dezarmare.

Popoarele român și suedez salută 
perspectivele bune de dezvoltare a 
raporturilor româno-suedeze pe di
verse planuri, un astfel de curs co- 
respunzînd intereselor reciproce, 
cauzei păcii și securității pe conti
nentul nostru și în lume.

Consiliul militar a analizat pro
bleme ale activității curente a For
țelor armate unite și a adoptat re
comandări corespunzătoare.
' Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie, in spiritul unei 
strînse colaborări și înțelegeri re
ciproce.

Membrii consiliului militar au fost 
primiți de secretarul general al Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane, tovarășul Erich 
Honecker. De asemenea, au fost pri
miți și șefii direcțiilor superioare po
litice ale armatelor R. D. Germane, 
R. P. Polone, R. P. Ungare și 
U.R.S.S., care au participat la ședin
ța'consiliului militar.

Dezvoltarea economică 
a R.P. Chineze în 1981

BEIJING 29 (Agerpres). — Comu
nicatul Biroului de statistică al 
R.P. Chineze cu privire la îndepli
nirea planului economic'național pe 
anul 1981, transmis de agenția China 
Nouă, relevă că anul trecut poporul 
chinez a obținut rezultate remarca
bile in transpunerea in viată a poli
ticii de reajustare a economiei. Ve
nitul național a fost, potrivit estimă
rilor preliminare, cu 3 la sută mai 
mare decit in 1980. Nivelul de viață 
al populației s-a îmbunătățit odată 
cu dezvoltarea producției.

Producția de cereale a atins 
325 020 000 tone, din care orezul a re
prezentat 143 milioane tone, consem- 
nîndu-se o creștere de 2,8 laU ya.

în principalele ramuri al indus
triei — precizează China, _>uă — 
s-au înregistrat următoarele rezul- ■ 
tate : la cărbune — 620 milioane tone 
(ca și in 1980), la țiței — 101,22 mi
lioane tone (cu 4,5 la sută mai puțin 
decit în 1980), la curent electric — 
309,3 miliarde kWh (în creștere cu 
2.9 la sută), la oțel — 35,6 milioane 
tone (eu 4,1 la sută mai puțin), la 
ciment — 84 milioane tone (cu 5,2 
la sută mai mult decit anul prece
dent).

Exporturile au totalizat 36,76 mili
arde yuani, iar importurile — 36,77 
miliarde yuani.

muncitorești participă la guvern. 
Astfel, gruDul extremist a cerut pre
ședintelui Franței, Franpois Mitter
rand, în schimbul eliberării osta
ticului, să dispună destituirea celor 
patru miniștri comuniști din guvern, 
demisia ministrului de interne, Gas
ton Defferre, și anularea acordurilor 
încheiate cu U.R.S.S. privind livră
rile de gaze naturale din Siberia. 
Aceste cereri, sub formă de ultima
tum, expiră la 2 mai, informează 
agenția United Press International.

era de 2 000, iar conducerea I.N.S. 
speră ca in următoarele cite*, zile 
să aresteze pînă la 5 OQRde imi
granți. Ted Georgetti, dțfj^or ad
junct al Direcției de control a I.N.S. 
de la Chicago, a calificat raidurile 
drept „operațiuni de rutină de con
trol regional", avînd ca scop să eli
bereze „un număr foarte important 
de locuri de muncă pentru cetățe
nii S.U.A.". „Dacă aceasta are o 
motivație politică", a spus Geor
getti, „eu nu cred că motivația este 
greșită". (Agerpres).
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