
9

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ! PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSLSCU

Ministrul apărării naționale al R. 0. Germane
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LI Nr. 12 368 6 PAGINI - 50 BANISimbătă 29 mai 1982

La Combinatul minier Rovinarî, amplă mobilizare de forțe pentru

SPORIREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE
Revenim în mijlocul oamenilor muncii din bazinul 

minier Rovinari. Aici, în această perioadă, la indica
ția secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se concretizează un amplu și com
plex program de măsuri pentru creșterea producției 
de cărbune. După cum s-a prevăzut în hotărîrea Plena
rei C.C, al P.C.R. din 31 martie. în acest an pe ansam
blul economiei naționale trebuie să se obțină supli
mentar fată de prevederile planului o cantitate de 4 
milioane tone cărbune, din care peste 3 milioane tone 
urmează să se realizeze in cele două combinate mi
niere din bazinul Gorjului : Rovinari și Motru.

Sarcina ce revine excavatoriștilor. minerilor, tuturor 
lucrătorilor din Combinatul minier Rovinari este să 
extragă suplimentar 1 575 000 tone cărbune, care se 
adaugă celor 13 milioane tone înscrise în planul de 
producție. In acest an, din bazinul Rovinari urmează 
să se realizeze, prin urmare, circa o treime din pro

ducția de cărbune a tării. Mobilizarea mai intensă a 
tuturo? forțelor pentru sporirea producției de cărbune 
este cu atit mai necesară cu cit rezultatele de pînă 
acum pe ansamblul combinatului nu sînt mulțumi
toare. de la începutul anului și pînă in prezent înre- 
gistrîndu-se o restanță de circa 700 000 tone cărbune.

Pornind de la complexitatea sarcinilor ce revin în
treprinderilor miniere din bazinul Rovinari. de la ce
rința majoră a realizării suplimentare în acest an a 
unei însemnate cantități de lignit, ziarul nostru va 
urmări, intr-un ciclu de anchete, modul cum se acțio
nează pentru folosirea forței de muncă și a utilajelor 
sosite din celelalte județe ale tării, creșterea indici
lor de utilizare a mijloacelor tehnice din dotare, pu
nerea în funcțiune, la termenele stabilite și chiar în 
avans, a noilor capacități de producție.

Azi, un prim reportaj despre acțiunea de întraju
torare muncitorească din bazinul carbonifer Rovinari.

Azi, în corespondența 11 
i /ecială din bazinul 
carbonifer al Gorjului: „

9 O importantă măsură organizatorică : participanții la acțiunea de întrajutorare in
tegrați efectiv in formațiile de lucru din cariere și subteran • Producția medie zilnică 
din această lună este mai mare cu peste 60 la sută decît la începutul anului • Detașarea 

unor muncitori pe perioade prea scurte de timp diminuează eficiența acțiunii.

Freamătul muncii din bazinul car
bonifer Rovinari are în aceste zile 
un caracter inedit Pe drumurile din 
carierele de extracție la suprafață a 
cărbunelui de la Girla, Tismana. Ro
șia, Peșteana sau Rovinari pot fi în- 
tilnite mari și puternice autobascu
lante cu numere de înmatriculare 
nu numai din Gorj, ci și din Sibiu, 
Dolj, Alba, Olt, Cluj, Bacău. Arad, 
din multe alte județe. în discuțiile 
dintre mecanicii și electricienii de la 
liniile tehnologice din carierele de 
extracție a lignitului, pe lingă debi
tul verbal rapid, oltenesc, pot fi 
distinse glasuri cu accente spe
cifice din Ardeal. Moldova sau Ba
nat. în subteran, în minele Urdari. 
Albeni, Rogojelu. lucrează alături de 
gorjeni ortaci din Maramureș, Har
ghita, Suceava, Dîmbovița sâzr 
Caraș-Severin.

Tara întreagă pare să fi trimis 
aici, în bazinul Rovinari, muncitori 
calificați, utilaje, autobasculante 
pentru a sprijini acțiunea de sporire 
a producției de cărbune. La fel ca 
și în anii precedent!, cind la indica
ția secretarului general al partidului 
au fost organizate mari acțiuni de 
întrajutorare muncitorească pentru 
redresarea activității în carierele de 
extracție la suprafață a cărbunelui 
și pe șantierele miniere, lucrătorii din 
bazinul Rovinari primesc din nou, 
în acest an. un sprijin deosebit din 
partea celorlalte județe ale tării.

Un prim fapt trebuie subliniat de 
la bun început. în acest an, spre deo
sebire de anii precedents cei mai 
mulți dintre participants la acțiunea 
de întrajutorare sînt calificați in 
meserii pretabile activității miniere 
și — aceasta ca o noutate de natură 
or«'ît^Jaatorică — au fost integrați- 
efectiv in formațiile de lucru din 
carierele de extracție la suprafață a 
cărbunelui și din subteran. Ca atare, 
in carierele de la Rovinari, Roșia, 
Peșteana, de exemplu, muncitorii 
veniți din celelalte județe ale tării 
lucrează alături de muncitorii per
manent! din cariere la revizuirea și 
întreținerea instalațiilor mecanice și 
electrice, la centrarea și acoperirea 
circuitelor de benzi, la executarea 
vulcanizărilor, înlocuirea covoarelor

în multe județe ale țării umiditatea solului este insuficientă

PRIN IRIGAȚII, CU TOATE MIJLOACELE, 
SĂ ASIGURAM APA NECESARĂ CULTURILOR!

Irigarea constituie o cale sigură de 
sporire a recoltelor la majoritatea 
culturilor agricole. în acest an, da
torită rezervei scăzute de apă din sol 
și a temperaturilor mari, este nevoie 
ca administrarea apei să înceapă mai 
devreme. Ploile din ultimele zile au 
fost folositoare, dar avind un ca
racter local și nefiind uniforme nu 
au refăcut rezerva de umiditate din 
sol. Este deci necesar ea toate siste
mele de irigații să fie puse în func
țiune. Această cerință este determi
nată atit de starea aprovizionării so
lului cu aoă, cit și de stadiul dezvol
tării plantelor agricole.

După cum am fost informați de 
tovarășul Octavian Berbecel, șeful la
boratorului de agrometeorologie de la 
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie, in estul Bărăganului și Dobro- 
gea deficitul de apă din sol pe adîn- 
cimea de un metru depășește 1 000 de 
metri cubi la hectar. în zonele limi
trofe, acest deficit este de 800—1 000 
mc. iar în zonele periferice ale Car- 
patilor, el este de 500—800 mc la 
hectar. Chiar și în cîmpia de vest a 
țării. unde în primăvară a plouat 
abundent, deficitul de apă din sol 
este de 200—500 mc la hectar. Se 
apreciază că precipitațiile care vor 
cădea spre sfi-șitul lunii, precum și 
cele din cursul lunilor iunie si iulie 
nu vor reuși să asigu-e în întregime 
rezerva de aoă din sol necesară cul
turilor. De aceea, se impun măsuri
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CUM ESTE ORGANIZATĂ Șl CU CE 

REZULTATE SE DESFĂȘOARĂ ACȚIUNEA 

DE ÎNTRAJUTORARE MUNCITOREASCĂ

de cauciuc și a rolelor uzate. Ca 
urmare a acestui sprijin, indicele de 
folosire extensivă a liniilor tehnolo
gice la I. M. Rovinari — problemă 
esențială pentru sporirea producției 
de lignit — a crescut de la 47 la sută 
în primul trimestru al anului la 58 
la sută in luna aprilie, existind con
diții ca în această lună el să fie și 
mai ridicat. în minele subterane de 
la Urdari, odată cu completarea bri
găzilor, au fost organizate și formații 
autonome care muncesc la lucrările 
de pregătire și deschidere. în acest 
fel s-au recuperat o parte din restan (Continuare în pag. a IV-a)

Lo întreprinderea minieră Rovinari, excavatoarele cu rotor de mare capacitate sînt folosite cu randamente superioare 
de la lună la lună Foto : S. Cristian

atît pentru conservarea apei în sol 
prin lucrări de întreținere, cît și pen
tru asigurarea ei prin irigații, ori
unde culturile sînt însetate.

„Există toate condițiile ca. în acest 
ap, udările să fie făcute la timp și de 
cea mai bună calitate — ne-a spus 
tovarășul Ion Toma, directorul Di
recției de exploatare a lucrărilor de 

• Pretutindeni să fie respectate programele săptă
mînale de efectuare a udărilor • Cea mai mare ne

voie de apă au în aceste zile culturile de legume

îmbunătățiri funciare din Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
în 1982 vor fi irigate 2,2 milioane de 
hectare, din care 1 850 000 hectare în 
sisteme mari, iar restul în cele locale. 
Sînt sisteme bine dotate tehnic, care 
pot funcționa neîntrerupt, zi și 
noapte. Cea mai mare parte dintre 
acestea sînt situate în cîmpia de sud 
și de sud-est a tării, unde există și 
cele mai fertile terenuri, dar care în 
mod frecvent sînt afectate de lipsa 
precipitațiilor. Pentru actuala campa
nie de irigații, toate pregătirile au 
fost încheiate. Repararea sistemelor

tele acumulate în prima parte a anu
lui la acest gen de lucrări și au fost 
puse în funcțiune trei noi abataje. 
Circa 400 de muncitori au participat, 
de la 15 martie, la amenajarea și 
întreținerea unor spații de cazare, 
construirea de locuințe-campament. 
astfel că pînă la această dată a fost 
asigurat aproape întregul necesar. 
Muncitorii excavatoriști, buldozerișr

Ion TEODOR 
Dumitru PRUNA

și a utilajelor de irigat s-a încheiat 
mai devreme decît in alți ani. iar 60 
la sută din echipamentele de udare 
pentru culturile din prima etapă au 
fost scoase în cîmp. urmînd ca pînă 
la 10 iunie să fie scoase și cele pentru 
etapa a Il-a. De asemenea, au fost 
constituite formațiile de udători care 
urmează să fie retribuite în acord 

global, după producția realizată pe 
terenurile respective".

Întrucît în multe zone ale tării 
plantele au mare nevoie de apă, în 
ultima perioadă s-a trecut la efectua
rea udărilor atît în sistemele mari de 
irigații, cît și în cele locale. Desigur, 
această activitate trebuie să fie bine 
organizată. în funcție de cerințele de 
apă ale culturilor. Așa cum a reco
mandat Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, programarea 
udărilor trebuie să se facă pe baza 
buletinelor de avertizare în care se 
menționează rezerva de umiditate din

Din întreaga tară, 
unanime aprecieri 
fată de rezultatele 
rodnice ale vizitei 

oficiale 
de prietenie 
a tovarășului

Nicolae Ceausescu 
in Republica

Arabă Siriană
Telegrame 
adresate

tovarășului
Nicolae 
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sol, consumul zilnic de apă al culturi
lor și momentul optim al începerii 
udărilor.

Deosebit de important în momentul 
de față este să se asigure, fără întîr- 
ziere, irigarea suprafețelor prevăzute 
în programele săptămînale. astfel 
încît să se creeze condiții bune de 
dezvoltare a culturilor. Prioritate la 
irigat au, în aceste zile, legumele, 
plantele furajere, griul, iar în func
ție de starea de umiditate a terenu
lui și dezvoltarea plantelor este ne
voie să se treacă și la irigarea sfeclei 
de zahăr, soiei și porumbului. în mod 
deosebit, culturile de legume au acum 
cea mai mare nevoie de apă pentru a 
se dezvolta. Tocmai de aceea, iriga
rea lor trebuie să se bucure de cea 
mai mare atenție. Dealtfel, potrivit 
reglementărilor legale, în mod obli
gatoriu toate legumele trebuie culti
vate numai in condiții de irigare. 
Potrivit indicațiilor date de organele 
de specialitate, trebuie să fie aplicate 
udări la varză, tomate, ardei, vinete. 
De asemenea, se cere să fie irigată 
mazărea, cultură căreia nu i se asigu
ră adesea ana necesară, din care 
cauză plantele rămîn mici și produc
ția este scăzută. Este de datoria spe
cialiștilor din unităti să urmărească 
permanent starea de umiditate a so
lului din grădinile de legume și să ia 
măsuri de îndată ce aceasta scade sub
(Continuare in pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandantul su
prem al forțelor noastre armate, a 
primit, vineri, pe general de armată 
Heinz Hoffmanp, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, ministrul 
apărării naționale al R.D. Germane, 
care, împreună cu o delegație mi
litară, a efectuat o vizită oficială în 
țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Ion Coman. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. general-locotenent Constan
tin Olteanu. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționale, 
general-colonel Vasile Milea. prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, general-locotenent Victor Stăn- 
culescu. adjunct al ministrului apă
rării naționale, general-maior Hie 
Ceaușescu, secretar adjunct al Con
siliului Politic Superior al Armatei.

Au luat parte, de asemenea, ge
neral-colonel Werner Fleissner. loc
țiitor al ministrului apărării națio
nale pentru tehnică și înzestrare, 
general-colonel Wolfgang Reinhold, 
locțiitor al ministrului apărării na
ționale și comandant al aviației mi
litare și al apărării antiaeriene, ge
neral-locotenent Honst Briinner, 
locțiitor al șefului Direcției princi

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri, pe Isam 
Al-Ajlowni, primarul orașului Am
man, care, în fruntea unei delegații, 
face o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Gheorghe Pană, primarul general al 
Capitalei. „

A participat, de asemenea, dr. Na
sir Batayneh, ambasadorul Regatului 
Hașemit al Iordaniei la București.

Primarul orașului Amman a ex
primat întreaga gratitudine pentru 
întrevederea acordată și a arătat că 
are plăcuta misiune de a adresa pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un sa
lut cordial din partea Maiestății 
Sale regele Hussein Ibn Talal și 
cele mai bune urări de fericire, bu
năstare pentru poporul român.

Sub președinția tovarășei acad. dr. ing. Elena Ceaușescu

Ieri a avut loc

Plenara Consiliului National 
pentru Știință și Tehnologie

Sub președinția tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului, prez 
ședințele Consiliului National pentru. 
Știință și Tehnologie, vineri. 28 mai, 
a avut loc. la Institutul Central de 
Chimie din București, plenara Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie.

La plenară au participat membri ai 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, conducători ai unor in
stitute centrale de cercetări, specia
liști din unităti de cercetare și pro
iectare, cadre universitare și alți in
vitați.

în lumina hotărîrilor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 31 martie a.c„ ale re
centei consfătuiri de lucru de la C.C. 
al P.C.R., a indicațiilor Hate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, plenara a analizat modul 
in care s-a realizat planul de cerce
tare științifică, dezvoltare tehnologi
că și de introducere a progresului 
tehnic pe anul 1981, îndeplinirea pla
nului pe acest an, pregătirea elabo
rării și înfăptuirii planului pe 1983 
și a programelor pe actualul cincinal.

în cadrul plenarei, tovarășul loan 
Ursu, prim-vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, a prezentat raportul Bi
roului Executiv al Consiliului Natio
nal pentru Știință și Tehnologie.

Sintetizînd activitatea desfășurată 
in 1981, raportul a relevat că anul 
trecut au fost introduse în fabrica
ție peste 2 500 tipuri de mașini, uti
laje, aparate și instalații, circa 900 
materiale și bunuri de consum și au 
fost aplicate în producție peste 750 
tehnologii. S-a acordat atenție deose
bită creșterii productivității muncii 
prin introducerea de noi sisteme de 
mecanizare și automatizare și extin
derea celor existente. Ca urmare, 
ponderea produselor noi și reproiec- 
tate introduse pentru prima dată în 
producția de serie în anul 1981 a re
prezentat 18 la sută din volumul to
tal al productiei-marfă realizate în 

pale politice a armatei populare na
ționale. viceamiralul Gustav Hesse, 
șeful Statului Major al marinei 
populare.

A fost de fată Siegfried Bock, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

Cu acest prilej, ministrul apărării 
naționale al R.D. Germane a adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai cordiale salutări, urări de 
sănătate, de fericire personală și 
succes în activitatea pe care o des
fășoară în fruntea partidului și sta
tului român, din partea tovarășului 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele Con
siliului de Stat al Republicii Demo
crate Germane. Totodată, oaspetele 
a exprimat întreaga gratitudine pen
tru întrevederea acordată, pentru 
posibilitatea oferită de a vizita 
România și de a cunoaște unele rea
lizări remarcabile ale poporului ro
mân în construcția societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Mulțumind pentru salutul adresat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a trans
mis. la rîndul său. tovarășului Erich 
Honecker un salut călduros, multă 
sănătate și succes în activitatea pe 
care o desfășoară, iar ponorului din 
R.D.G. urări de noi succese în dez
voltarea multilaterală a patriei.

în cadrul întrevederii, președintele 
Nicolae Ceaușescu a inmînat gene
ralului de armată Heinz Hoffmann,

Primarul orașului Amman
Mulțumind. tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a transmis suveranului 
hașemit, regele Hussein Ibn Talal 

.cele mal bune urări de sănătate .și 
' fericire personală, de pace și pros
peritate pentru poporul iordanian 
prieten.

* în cadrul întrevederii au fost evo
cate raporturile de prietenie și co
laborare dintre România și Iordania, 
evidențiindu-se rolul întîlnirilor și
convorbirilor româno-iordaniene la
nivel înalt în dezvoltarea acestei 
conlucrări. în acest context, s-a sub
liniat importanta dezvoltării relații
lor româno-iordaniene pe plan poli
tic, economic, cultural. tehnico- 
științific și în alte domenii și. în a- 
cest cadru, a legăturilor de priete
nie dintre capitalele celor două țări, 
în folosul ambelor popoare, al cau

industria republicană prelucrătoare, 
față de nivelul planificat de 12 la 
sută.

în raport se menționează, de ase- 
meneă, contribuția sporită a cercetă
rii fundamentale din domeniile ma
tematicii. fizicii, chimiei, biologiei, 
precum și ale științelor economice și 
social-politice la realizarea sarcini
lor dezvoltării tehnologice și intro
ducerii progresului tehnic, la dezvol
tarea economiei naționale.

Raportul menționează. în același 
timp, deficientele înregistrate in di
ferite domenii ale activității de cer
cetare științifică și dezvoltare teh
nologică și îndeosebi in activitatea 
de introducere a progresului tehnic.

Pentru asigurarea realizării planu
lui de introducere a progresului teh
nic pe anul 1982, raportul prevede, 
între altele, realizarea programelor 
speciale. îndeosebi a celor cu efecte 
imediate asupra balanțelor de ener
gie și combustibil, de materii prime 
și materiale și asupra balanței de 
plăți externe, reducerea volumului 
de importuri prin îndeplinirea pro
gramelor de asimilări, a programelor 
de creștere a gradului de valorifica
re a materiilor prime; soluționarea 
neintîrziată a problemelor legate de 
tipizarea grupelor de produse de 
mare complexitate și cu efecte mul
tiple asupra producției de mașini și 
utilaje; sporirea contribuției cercetă
rii științifice la valorificarea maximă 
a terenurilor, utilajelor și forței de 
muncă în vederea sporirii produc
ției vegetale și animale.

în continuarea lucrărilor au luat 
cuvîntul tovarășii Iancu Drăgan. Ion 
Crișan. Marin Ivașcu. Barbu Petres
cu. Palfalvi Attila. Iosif Bercea. Flo
rin Tănăsescu. Maria lonescu. Mih- 
nea Gheorghiu. Vlad Bilbîie și alții.

Analizînd. în spirif critic și auto
critic. activitatea desfășurată pină în 
prezent, vorbitorii au propus adopta
rea de măsuri concrete, la nivelul 
unităților de cercetare. Inginerie și 
proiectare, al institutelor centrale și 
academiilor de profil și al Consiliu
lui National pentru Știință si Teh
nologie pentru Îndeplinirea In Între

ministrul apărării naționale al 
R.D. Germane. Ordinul „Tudor Vla- 

’dimirescu" clasa I. conferit prin 
decret prezidențial, ca un simbol al 
bunelor relații statornicite intre ță
rile. partidele și popoarele noastre.

Ministrul apărării naționale al 
R.D. Germane a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri 
pentru înalta distincție acordată, 
subliniind că vede în aceasta o apre
ciere deosebită acordată Partidului 
Socialist Unit din Germania. Repu
blicii Democrate Germane și po
porului din această tară.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc au fost evocate bunele relații 
prietenești dintre partidele. țările, 
popoarele și armatele celor două 
țări, relații care se dezvoltă cores
punzător înțelegerilor convenite cu 
prilejul întîlnirilor și convorbirilor 
la cel mai înalt nivel.

A fost evidențiată, de asemenea, 
hotărîrea comună a României și 
R.D. Germane de a colabora tot mal 
activ pe plan internațional în vede
rea soluționării problemelor cu care 
sint confruntate popoarele Europei 
și ale întregii lumi, realizării, pe 
plan euronean și mondial, a unor 
măsuri efective de dezangajare mi
litară și dezarmare, in primul rind 
de dezarmare nucleară, promovării 
înțelegerii și păcii internaționale.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

zei păcii, securității, cooperării șl 
înțelegerii între națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale actualității inter
naționale. îndeosebi probleme lega
te de situația din Orientul Mijlociu, 
subliniindu-se necesitatea continuă
rii eforturilor pentru a se ajunge La 
o soluție globală, justă si durabilă, 
a conflictului din această zonă pe 
baza retragerii Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate în 1957. la 
restabilirea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian. inclusiv a 
dreptului său la autodeterminare și 
edificarea unui stat propriu, inde
pendent. la instaurarea unei păci 
trainice în regiune.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

gime a planului pe anul în curs ș! 
recuperarea integrală a nerealizări- 
lor din anul 1981. mai ales în sec
toarele cercetării și ingineriei cu in
fluentă asupra reducerii importuri
lor și creșterii exporturilor. Partici
panta la dezbateri au exprimat, tot
odată. hotărîrea fermă de a acționa 
în așa fel încît in actualul cincinal 
să crească puternic contribuția cer
cetării științifice la realizarea tutu
ror obiectivelor și sarcinilor stabilite 
de Congresul al XII-lea al partidu
lui pentru dezvoltarea economică și 
socială a României.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul tovarășa academi
cian doctor inginer ELENA 
CEAUȘESCU, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
care s-a referit la problemele ce s-au 
desprins din dezbateri și a subliniat 
o serie de concluzii în lumina sar
cinilor și exigențelor tot mai impor
tante pe care partidul și guvernul 
le pun în fața activității de cerce
tare științifică și tehnologică.

Tovarășa Elena Ceaușescu a apre
ciat că dezbaterile din plenară au 
prilejuit o analiză cuprinzătoare a 
modului în care știința și tehnologia 
iși îndeplinesc răspunderile ce le re
vin în cadrul planului de stat, al pro
gramului de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică, adoptat de 
Congresul al XII-lea al partidului. 
Dezbaterile au relevat progresele ob
ținute, precum și unele experiențe va
loroase din anumite domenii de cer
cetare, au eviden'iat, totodată, lipsu
rile care s-au manifestat - îndeosebi 
In domeniul introducerii progresului 
tehnic. S-au făcut o serie de pro
puneri privind îmbunătățirea în con
tinuare a muncii.
(Continuare in pag. a Il-a)
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PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
PENTRU ȘTIINȚĂ Șl TEHNOLOGIE

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
Muncă fără răgaz, maximă grijă

pentru menținerea densității plantelor!

Unde organizarea este bună, 
asigură suficiente forțe la prășit

(Urmare din pag. I)
Referindu-se la toate acestea, to

varășa Elena Ceaușescu a spus: 
„Putem aprecia că plenara - care 
a avut un pronunțat caracter de lu
cru - va contribui la Impulsionarea 
eforturilor cercetătorilor și proiectări- 
ților pentru creșterea aportului științei 
și tehnologiei la dezvoltarea și mo
dernizarea producției, la realizarea 
programului de dezvoltare economică 
și socială o țării stabilit de Congresul 
al Xll-lea al Partidului Comunist 
Român".

In continuare, In cuvintare se sub
liniază că partidul șl statul nostru se 
preocupă permanent de asigurarea 
unor condiții tot mai bune pentru 
buna desfășurare a activității de 
cercetare științifică și tehnică din țara 
noastră, an de an fiind Investite fon
duri însemnate pentru dezvoltarea și 
modernizarea bazei materiale a cer
cetării științifice, pentru ca întreaga 
activitate în acest domeniu să se des
fășoare în pas cu cerințele tot mai 
complexe pe care le ridică dezvol
tarea societății românești in actuala 
etapă și in perspectivă.

Datoria tuturor celor care lucrează 
In domeniul cercetării și proiectării — 
a spus tovarășa Elena Ceoușescu — 
este de a face totul pentru a folosi 
pe deplin șl cu rezultate cit mal bune 
baza materială creată și importantul 
potențial de cadre de cercetare de 
care dispun institutele, aslgurind Or
ganizarea exemplară a întregii activi
tăți șl legarea ei de cerințele concrete 
ale producției, ostfel ca întreaga dez
voltare a societății noastre socialiste 
să se realizeze - așa cum prevede 
Programul partidului - pe baza celor 
mai noi euceriri ale științei și tehnicii 
moderne.

Din raportul Biroului Executiv și din 
dezbaterile plenarei a reieșit că mal 
sînt încă multe lucruri de făcut pentru 
ca cercetarea științifică și tehnologică 
să răspundă pe deplin marilor cerințe 
pe care partidul nostru I le pune in față 
în actualul cincinal și In perspectivă - 
a relevat tovarășa Elena Ceaușescu. 
Importantele obiective pe care le 
avem de îndeplinit in această peri
oadă, sarcinile stabilite de partid pri
vind realizarea unei calități noi, su
perioare în toate domeniile construc
ției socialiste - în Industrie, agricultură 
și transporturi - impun Intensificarea 
eforturilor pentru creșterea substan
țială a aportului științei și tehnologiei 
în întreaga activitate economică și 
socială.

Reamintind faptul că, la Plenara 
Comitetului Central al partidului din 
luna martie și la consfătuirea de lu
cru de la Comitetul Central din luna 
aceasta, secretarul general al parti
dului a subliniat importanța deose
bită a dezvoltării bazei interne de 
materii prime și energie, precum și 
necesitatea recuperării pierderilor de 
materii prime, materiale și energie, 
tovarășa Elena Ceaușescu a subliniat 
că trebuie să se recondiționeze șl să 
se refolosească toate materialele și 
echipamentele in vederea reintrodu
cerii for in circuitul economic. De 
asemenea, trebuie pus un accent deo
sebit pe reducerea consumurilor de 
materii prime și materiale, de com
bustibil și energie, precum și pe re- 
proiectarea unor produse și tehnologii 
mari consumatoare.

S-a insistat asupra necesității ca 
Institutele de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică să-și aducă o 
contribuție mai mare la introducerea 
în circuitul economic a unor zăcămin
te de materii prime, la valorificarea 
zăcămintelor cu conținuturi utile să
race. S-a evidențiat, totodată, că se 
impune realizarea unor noi tehnologii 
care să conducă la creșterea gradului 
de utilizare a materiilor prime șl ma
terialelor, la valorificarea tuturor sub
produselor tehnologice, la reducerea 
greutății fizice a produselor In ve
derea scăderii consumurilor de mate
rii prime și materiale, la creșterea 
performanțelor tehnico-economice ele 
acestora. In paralel cu eforturile în
dreptate spre creșterea producției de 
energie, cercetarea sl ingineria tre
buie să aibă un rol mal hotărit in 
stabilirea și aplicarea generalizată In 
practică a unor soluții de recuperare 
a energiei, îndeosebi în sectoarele 
mari consumatoare de energie și 
combustibil.

Avem răminerf în urmă, pe care 
trebuie să le recuperăm, în ceec ne 
privește folosirea practică a surse'ior^ 
noi și refoloslblle de energie - ener

gia solară, in diferitele ei forme, 
energia vintului și valurilor, biomasa, 
energia geotermică și altele — a spus 
tovarășa Elena Ceaușescu. Este ne
cesar ca cercetarea și ingineria să 
accelereze lucrările de perfecționare 
a soluțiilor realizate pînă în prezent 
pentru valorificarea acestor surse, în 
mod accentuat în producția de ener
gie a țării, pentru aplicații indus
triale în condiții economice.

Totodată, ținind seama de sarcinile 
sporite ale programului nuclear, este 
necesar să fie redimensionate și acce
lerate lucrările de cercetare șl ingine
rie pentru asigurarea creșterii sub
stanțiale a gradului de asimilare de 
către industria proprie a materialelor 
și echipamentelor pentru centrale, 
nuclearo-electrice, în conformitate cu 
programul stabilit de Comisia centrală' 
de partid și de stat. Pornind de la 
necesitatea economisirii și utilizării 
raționale, eficiente a materiilor prime 
și energiei, va trebui să adlnclm in 
continuare acțiunea de tipizare și 
standardizare a produselor, tehnolo
giilor și construcțiilor și să reactualir 
zăm periodic normele de consum.

Cercetarea științifică - a spus to
varășa Elena Ceaușescu - trebuie 
să-și aducă în modul cel mal octiv 
contribuția la realizarea sarcinii tra
sate de conducerea partidului privind 
reducerea consumului de energie cu 
cel puțin 20 la sută și creșterea la 50 
la sută a ponderii materiilor prime și 
materialelor care provin din recupe
rări și refolosiri.

Evidențiindu-se sorcinile importante 
ce revin cercetării științifice șl dez
voltării tehnologice în domeniul 
agriculturii și industriei alimentare, a 
fost menționată necesitatea intensifi
cării eforturilor pentru realizarea de 
noi soiuri de plante și rase de ani
male cu productivități sporite, de noi 
mașini șl utilaje agricole cu randa
mente superioare, precum și pentru 
găsirea de noi resurse proteice și 
prelucrarea superioară a acestora.

In continuare, tovarășa Elena 
Ceaușescu a spus : „în actualele 
condiții economice internaționale, 
trebuie să ne bizuim mai mult ca 
oricînd pe resursele proprii. In acest 
scop, cercetarea are sarclria de cea 
mai mare importanță de a elabora și 
propune soluții de perspectivă, care 
să diminueze tot mai mult dependen
ța noastră de importul de materii 
prime, materiale șl energie. In acest 
an, șl în. anul viitor, cercetarea tre
buie să se concentreze în mod deo? 
sebit pe asimilarea produselor, ma
terialelor, echipamentelor și apara
turii — inclusiv a pieselor de schimb 

In numele tuturor celor ce muncesc
cetării științifice, dezvoltării tehnologice și introdu
cerii progresului tehnic in patria noastră, participan
ții la plenara Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, desfășurată sub conducerea tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al guvernului, președintele consi
liului, vă adresăm, din toată inima, un fierbinte salut, 
vă exprimăm profunda noastră recunoștință pentru 
grija, sprijinul statornic și marea încredere pe care le 
acordați domeniului nostru de activitate, pentru tot 
ceea ce faceți, în fruntea partidului și statului nostru, 
în vederea promovării revoluției tehnico-științifice ca 
forță de bază. în făurirea societății socialiste românești 
multilateral dezvoltate, pentru bunăstarea și fericirea 
poporului, pentru o Românie independentă și demnă, 
într-o lume a păcii, cooperării și înțelegerii intre toate 
popoarele.

Plenara a pus in centrul dezbaterilor sarcinile com
plexe stabilite de conducerea partidului pentru sus
ținerea desfășurării normale a producției, pentru creș
terea eficienței activității economice, pentru asigu
rarea dezvoltării continue economico-sociale a țării in 
conformitate cu directivele și programele-directivă 
aprobate de Congresul al Xll-lea al partidului. S-au 
analizat căile de creștere a rolului cercetării științi
fice și tehnologice în realizarea programului de pro
ducere a energiei ; în dezvoltarea mai puternică a 
bazei de materii prime și energetice proprii, pentru 
valorificarea la maximum a tuturor resurselor interne 
ale producției ; in creșterea nivelului de tehnicitate, 
a calității și competitivității produselor și, pe această 
cale, a volumului și valorii exporturilor ; in redu
cerea cit mai accentuată a cheltuielilor materiale de 
producție, in primul rînd a consumurilor de materii 
prime, materiale, energie și combustibili și creșterea 
eficienței economice a utilizării acestora ; in folosirea 
mai rațională, mai intensivă și mai eficientă a bazei 
tehnico-materiale și de personal existente, a capaci
tăților de producție ; in reducerea in cit mai mare 
măsură a importurilor, prin asimilarea de produse șl 
tehnologii pe măsura nevoilor realo ale producției.

O atenție deosebită a fost acordată acțiunii Indicate 
de conducerea partidului privind stabilirea tehnolo
giilor, a soluțiilor tehnico-economice complexe nece
sare pentru creșterea la maximum a gradului de utili
zare a fiecărei tone de materie primă, pentru valori
ficarea tuturor componentelor utile din aceasta, a tu

- care se moi importă. Trebuie să 
spunem că, față de necesitățile eco
nomiei noastre* naționale, s-a făcut 
prea puțin In această direcție.

Avem toate condițiile pentru a ne 
putea îndeplini sarcinile ce ne stau 
in față și este de datoria noastră 
să folosim cit mai bine aceste con
diții. Așa cum a subliniat, nu o dată, 
conducerea partidului, nu există pro
blemă tehnică sau tehnologică pe 
care să n-o putem rezolva cu forțele 
cercetătorilor, inginerilor și specia
liștilor noștri. Și trebuie să mergem 
în modul cel mai hotărit pe această 
cale.

Organizînd tot mai bine întreaga 
activitate de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică, Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
Biroul Executiv trebuie să asigure, in 
același timp, un control și o urmă
rire riguroasă și sistematică a modu
lui în care institutele de cercetări, 
impreună eu direcțiile tehnice din 
ministere, cu întreprinderile produc
tive finalizează aplicarea în practică 
a tehnologiilor și soluțiilor tehnice 
elaborate.

Biroul Executiv al Consiliului Na
țional, pentru Știință, și Tehnologie va 
trebui să elaboreze, in acest scop, 
un plan concret de măsuri, care să 
cuprindă responsabilități și termene 
precise pentru reactualizarea progra
melor Interdisciplinore, care stau la 
baza planului".

Tovarășa Elena Ceaușescu a Subli
niat necesitatea de a fi urmărite in 
special programele privind energetica 
nucleară, industria aeronautică, de 
valorificare a minereurilor eu conți
nuturi utile scăzute, a materialelor 
recuperabile și refoloslbile, de redu
cere a consumurilor materiale și de 
energie, de eliminare a pierderilor 
tehnologice, precum și cele privind 
sursele noi de energie, combustibili 
și carburanți sintetici, relevînd însem
nătatea stabilirii de măsuri concrete 
pentru realizarea în termen și la ni
velul calitativ cerut a prevederilor a- 
cestor programe.

S-a apreciat, de asemenea, că o 
altă sarcină prioritară pe care Biroul 
Executiv trebuie să o urmărească per
manent este activitatea de micropro- 
ducție de materiale speciale, echipa
mente, aparate și instalații de înaltă 
tehnicitate, atît pentru nevoile inter
ne, cit și pentru export.

Totodată, a fost menționată însem
nătatea măsurilor pentru creșterea 
calificării, pentru reciclarea și per
fecționarea cadrelor din cercetare, 
pentru utilizarea cit mai rațională si 
eficientă a acestora în funcție de 

pe tărimul cer- turor subproduselor 
se intensifice mai mult căutările și eforturile in acest 
domeniu ; să se întocmească in fiecare întreprindere 
ce prelucrează materii prime, materiale și semifabri
cate, cu sprijinul institutelor de cercetare de profil, 
programe de măsuri pentru înlocuiri de tehnologii și 
completări ale fluxurilor tehnologice, astfel incit să 
se ajungă, în cel mai scurt timp, la o valorificare 
practic integrală a fiecărei tone de materie primă sau 
material supusă prelucrării. Plenara a stabilit ca uni
tățile de cercetare și proiectare să treacă imediat la 
reproiectarea produselor in vederea reducerii greută
ții fizice a acestora, pentru reducerea mal accentuată 
a consumurilor dc materii prime, materiale și ener
gie, concomitent cu creșterea funcționalității, a gra
dului de tehnicitate și calității produselor, a competi
tivității lor la export.

S-a analizat modul în care se corelează volumul 
sarcinilor stabilite în planurile și programele unități- 

• lor de cercetare, inginerie și proiectare cu structura 
organizatorică, baza materială și personalul acestora, 
stabilindu-se necesitatea unor măsuri pentru îmbună
tățirea acestei corelări, folosirea mai bună a bazei ma
teriale și personalului și reducerea cheltuielilor de 
cercetare și proiectare. O atenție deosebită s-a acordat 
măsurilor in vederea creșterii contribuției directe a 
cercetării Ia realizarea planurilor de producție, export 
și investiții ale ramurilor pe anul 1982.

Conștienți de inalta încredere pe care ne-o acordați, 
de marile răspunderi ce ne revin, cercetătorii, ingi
nerii și proiectanții, cadrele didactice, toți , specia
liștii, în strînsă unitate cu cei ce muncesc in produc
ție. ne angajăm ferm în fața dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general al Partidului Comu
nist Român, președinte al Republicii Socialiste Româ
nia, să transpunem neabătut in viață, sub conducerea 
tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
indicațiile de cea mai mare valoare teoretică și prac
tică pe care ni le-ați dat, indicații ce constituie pen
tru noi programul concret de acțiune, insăși politica 
științei și tehnologiei in patria noastră in perioada 
următoare. Sintem hotăriți să muncim mai mult și 
mai bine, să facem totul pentru ca. in actualul deceniu 
al științei, tehnologici, calității și eficienței, scumpa 
noastră patrie, România socialistă, să se înalțe tot mai 
sus pe culmile civilizației socialiste și comuniste spre 
care ne conduceți.

sarcinile de plan pe care institutele 
le au de realizat.

„Este necesar să se stabilească 
modalități precise de urmărire și ra
portare iunară a felului în care se 
realizează toate aceste sarcini - a 
spus tovarășa Elena Ceaușescu. Bi
roul Executiv al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, condu
cerile institutelor centrale de profil 
trebuie să-și îmbunătățească în mod 
substanțial stilul de muncă, să par
ticipe in mod direct la activitatea din 
unitățile de cercetare și de produc
ție, la viața politică a colectivelor din 
unități, a organizațiilor de partid, de 
masă și obștești, să cunoască în
deaproape problemele reale, preocu- 
părilq de muncă și viață ale fiecărui 
colectiv, să contribuie în mod nemij
locit la rezolvarea acestora, să mo
bilizeze oamenii muncii Io înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor de plan de 
cercetare științifică și dezvoltare teh
nologică și promovarea progresului 
tehnic, pentru a asigura introducerea 
în producție o rezultatelor cercetării 
la un înalt nivel de calitate și efi
ciență economică. Fiecare membru 
al comitetului de conducere al Con
siliului Național pentru Știință și Teh
nologie, fiecare cercetător șl om de 
știință trebuie să fie un militant oc
tiv și fărm pentru transpunerea ’ in 
viață a politicii partidului nostru, a 
sarcinilor ce revin științei și tehnolo
giei".

In încheiere, tovarășa Elena 
Ceaușescu a exprimat convingerea 
că puternicul detașament al oame
nilor de știință și cercetătorilor din 
țara noastră, conștienți de înaltele 
răspunderi ce le revin în înfăptuirea 
întregii politici interne și externe a 
partidului și statului nostru, va face 
totul pentru a Se ridica la înălțimea 
acestor mari răspunderi, pentru a-și 
spori șl mai mult contribuția la dez
voltarea ecdțiomică și socială □ țării, 
la desfășurarea cu succes a operei 
de construcție socialistă, de ridicare 
a României pe trepte tot mai inalte 
de civilizație șl progres.

Ideile și orientările formulate de 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu au fost primite cu 
deplină aprobare de toți participan
ts la plenară, care au aplaudat În
delung.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la plenară 
au adoptat o telegramă adresată 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, în care se spune : 

tehnologice. Plenara a stabilit să

Drumul de la. Craiova . la Calafat 
îți dă posibilitatea de a cuprinde cea 
mai mare parte din zona de mijloc 
a județului Dolj. Pretutindeni, cul
turile de porumb, sfeclă de zahăr 
și floarea-soarelui au răsărit frumos, 
iar plantele se dezvoltă parcă vă- 
zînd cu ochii. în același timp însă 
sînt multe locurile unde buruienile 
au năpădit cimpul. Este perioada cea 
mai delicată, deoarece, nedistruse la 
timp, buruienile pot stînjeni plantele 
în dezvoltarea lor normală. Tocmai 
de aceea, executarea prașilelor me
canice și manuale, ori de cite ori 
este nevoie, constituie acum una din 
cele mai urgente lucrări pentru a 
se asigura culturilor condiții să se 
dezvolte viguros și să rodească din 
plin.

în foarte multe unități această ne
cesitate a fost bine înțeleasă și, mai 
ales, s-ă acționat pentru mo
bilizarea cooperatorilor și a celor
lalți locuitori de la sate la pră
șit. La C.A.P. Maglavit, sute de oa
meni se aflau dis-de-dlmineață la 
prășit. Seara, la întoarcere, deși soa
rele era la apus, ei încă nu părăsi
seră cimpul. în alte locuri însă se 
acționează cu încetineală, ca și cum 
ar mai l'i timp de așteptat. In coo
perativele agricole Galice» Mare, 
Perișor, Radovan și Giubega, după 
prășitul mecanic nu s-a făcut și cel 
manual. Ca atare, rîndurile cu plan
te apar ca niște benzi înierbate, in
cit nu le mai poți distinge de bu
ruieni. Dată fiind importanța între
ținerii culturilor și, mai ales, nece
sitatea mobilizării tuturor forțelor 
disponibile la prășit, ne-am propus 
să vedem cum este organizată acti
vitatea in unități care au deficit de 
forță de muncă.

Cooperativa agricolă Calafat are. 
cum se spune, sediul și terenurile 
în buza orașului. Ea se confruntă cu 
serioase greutăți in ce privește asi
gurarea forței de muncă. Din cei 340 
de oameni. 40 lucrează în sectorul 
zootehnic. Iar 140 — din cei 300 care 
muncesc in sectorul producției ve
getale — sint cooperatori din comu
nele invecinate — Desa și Ciuperce- 
nii Noi, cu excedent in forță de 
muncă. Aceștia din urmă sînt orga
nizați în echipe permanente ; ei au 
angajat să lucreze'* in acord global 
sfecla de zahăr, porumbul, via și 
execută, în exclusivitate, irigarea 
culturilor. Plata acestora se face în 
aceleași condiții ca și pentru mem
brii cooperatori : cu tarife pe tona 
de produs sau la o mie de lei veni
turi. in funcție de specificul culturii 
angajate să fie lucrată în acord glo
bal. Această formă de cooperare în
tre cooperative asigură folosirea de-, 
plină a forței d-e muncă.

Cu- toate acestea, ținind seama de 
normativul existent, suprafața lu
crată care revine pe un om este de 
30 ari la sfeclă de zahăr, un hectar 
la porumb și 10 ari la vie. ceea ce 
nu asigură acoperirea întregii supra
fețe cultivate. De aceea, 340 hectare 
cu porumb nu au fost angajate să 
fie lucrate în . acord global. Or, a- 
ceasta ar însemna ca, și în acest an.

Prășitul porumbului la C.A.P. Cezieni, județul Olt Foto : D. Constantinescu

Cimpul bine îngrijit —oglinda 
hărniciei oamenilor

în județul Arad, la întreținerea 
culturilor, după cum ne spunea tova
rășul Nicolae Mihalache, director ad
junct al direcției agricole județene, 
alături de cei peste 50 000 de coope
ratori participă și 30 000 de locuitori 
ai satelor care lucrează in unitățile 
cooperației de consum, la consiliile 
populare, muncitori din industrie, 
din mici Întreprinderi cu caracter lo
cal, cadre din învățămînt și alții. 
Pentru executarea prașilelor mecani
ce, secțiile S.M.A. dispun de 1 266 de 
cultivatoare echipate special pentru 
porumb, floarea-soarelui șl plante 
tehnice. Ca urmare a bunei organi
zări a muncii, a doua prașllă ma
nuală la sfecla de zahăr s-a execu
tat pe 96 la sută 'din suprafețe, iar 
cea mecanică a fost efectuată pe 52 
la sută din suprafață. Se lucrează 
intens și In lanurile de floarea-soa
relui iar la porumb, cultură al cărei 
stadiu de vegetație este intîrzlat, ca 
urmare a condițiilor neprielnice din 
primăvară, s-au.prășit mecanic 30 la 
sută din suprafața prevăzută și ma
nual — 12 la sută.

Am urmărit cum se desfășoară lu
crările de întreținere a culturilor în 
citeva cooperative agricole din con
siliul agroindustrial Sîntana. O pri
mă constatare : participare amulă la 
muncă, determinată de aplicarea pre
vederilor legii retribuirii în unitățile 
agricole cooperatiste. în afara coope
ratorilor care lucrează in acord glo
bal, participă cu regularitate la 
muncă numeroși locuitori din alte 
sectoare. „Din cauza insuficienței 
forței de muncă, la C.A.P. Sintana 
120 de hectare de porumb nu fusese
ră angajate în acord global — ne-a 
spus tovarășul Constantin Ciurel, 
președintele consiliului agroindus
trial. La îndemnul comitetului co
munal de partid au răspuns 260 de 

culturile să nu fie prășite pe mari 
suprafețe, cu toate consecințele ce 
decurg asupra producției. Cum se 
acționează pentru rezolvarea acestei 
situații 7

...Spre seară, la ferma de legume 
ă cooperativei agricole din Calafat 
se aflau 500—600 de oameni. Pliveau 
și prășeau culturile, le irigau. De 
unde an apărut atîția oameni cînd 
forța activa a cooperativei nu trece 
de 300 de cooperatori 7 Răspunsul 
nl-1 dă tovarășa Maria îcă, președin
ta cooperativei : „Avem o experiență 
aparte in ce privește cultivarea le
gumelor. După program, aproape 700 
de lucrători de la întreprinderile și 
instituțiile din oraș vin să lucreze 
Ia grădină. Ei au luat să lucreze în 
acord global cinci hectare cu toma
te timpurii; au produs răsadul și 
răspund de realizarea producției. 

. Avem tabele cu toți cei ce lucrează,

IN UNITĂȚI AGRICOLE 
DIN JUDEȚUL DOLJ

iar plata lor se face in acord global, 
cu tarif la o mie de lei valoare a 
producției realizate. Este un venit 
suplimentar obținut de cei care 
muncesc la grădină după orele de 
program. Iar pentru moi acești oa
meni ne sint de un real ajutor. Por
nind de la această experiență, 
ne-am gindit că există o soluție să 
rezolvăm și problema întreținerii 
culturilor de cimp pentru care nu 
ajunge forța de muncă. La primă
ria orașului am găsit deplină Înțe
legere".

Primarul orașului Calafat, tova
rășul Sebastian Lăpădatu, ne-a ex
plicat pe larg despre ce este vorba. 
..Am făcut o listă a tuturor lucrători
lor din oraș care au fost membri 
cooperatori — ne-a spus primarul, 
în funcție de aceasta, cele 340 hec
tare cu porumb ale cooperativei au 
fost repartizate pe întreprinderi și 
instituții, incepind cu consiliul popu
lar orășenesc. Cadrele de conducere 
și secretarii organizațiilor de partid 
din întreprinderi și .instituții răs
pund de asigurarea forțelor necesare 
și de executarea la timp a lucrări
lor pe suprafața de porumb reparti
zată". Este de remarcat caracterul 
organizat al acestei acțiuni. între
prinderile și instituțiile cărora li 
s-a repartizat suprafața de porumb 
au încheiat contracte cu cooperativa 
agricolă, prin care se angajează să 
execute toate lucrările prevăzute de 
tehnologie, ‘ de 18 prașilele nfanualo. 
strângerea, transportul și depozitarea 
producției, pînă la eliberarea tere
nului de coceni. într-un cuvint. nu 
este o acțiune formală 1 întreprin
derile și instituțiile respective poar
tă răspunderea pentru realizarea 
producției planificate pe suorafetele 
repartizate. Pe de altă parte, coope

oameni care locuiesc in Sîntana : 
muncitori in întreprinderile din 
Arad, cadre didactice, personal sani
tar sau de alte profesii. Fiecare a 
luat să lucreze pe bază de angaja
ment 40 de ari de sfeclă, 20 ari de 
cartofi și 50 ari de porumb, deci mai 
mult decît a .fost necesar". Firește, 
fiecare va fi retribuit după munca 
depusă și rezultatele obținute. în 
contracte se prevede să -se acorde 
pentru munca prestată la prășit, re-

IN UNITĂȚI AGRICOLE 
DIN JUDEȚUL ARAD

coltare și transportul producției re
tribuții in bani și în natură, în ra
port de recolta obținută, așa cum a 
hotărit adunarea generală a coopera
tivei. Efectul a fost foarte bun. în 
momentul de față culturile sînt fără 
buruieni, bine întreținute.

Calitatea lucrărilor, menținerea 
densității după prașilă, curățenia la
nurilor sînt urmărite cu atenție in 
toate unitățile. La C.A.P. Caporal 
Alexe verificăm la fața locului, îm
preună cu ing. Aurelia Novăcescu, 
președinta unității, modul în care se 
execută prășitul culturilor. Terenul 
era curat și doar la ferma condusă 
de ing. Zoe Nițoi s-a găsit o parcelă 
cu buruieni. Au fost luate imediat 
măsuri pentru executarea neîntir- 
ziată a lucrărilor de întreținere.

Evitarea tasării terenului prin tre
ceri repetate cu mașinile, precum și 
a tăierii plantelor constituie preocu
pările de bază ale specialiștilor din 

rativa se angajează să le asigure 
plata muncilor efectuate în acord 
global, cu tarif stabilit pe tona de 
porumb realizată.

Am urmărit și modul concret de 
realizare a acestei acțiuni. La Au
tobaza 6 Calafat a întreprinderii de 
transporturi auto Dolj discutăm cu 
tovarășul Nicolae Vasilescu, șeful 
autobazei :

— Avem repartizate 20 hectare cu 
porumb. Am încheiat contract cu 
cooperativa agricolă pentru a efec
tua toate lucrările indicate și siniem 
hotăriți să realizăm producția plani
ficată de 4 700 kg boabe la hectar. 
Pentru aceasta, in timpul liber, 130 
dintre lucrătorii noștri vor executa 
lucrările prevăzute, desigur sub a- 
sistența tehnică a specialiștilor din 
cooperativă, fără ca activitatea au
tobazei să fie perturbată.

Ne-am referit mai mult la acest 
caz deoarece el dovedește modul 
concret in care poate fi soluționată 
problema deficitului de forță de 
muncă in unitățile agricole si
tuate în zone orășenești sau pre
orășenești. Important este ca, pre
tutindeni, in spiritul prevederilor 
Legii retribuirii muncii în agricultu
ră, să se acționeze pentru folosirea 
deplină a forței de muncă din uni
tățile care au excedent. I.A.S.1 Mo- 
țăței este o unitate care, in pe. j- 
dele de virf, cum este acum lak Și- 
treținerea culturilor și apoi ia re
coltare, are nevoie de o forță de 
muncă sezonieră' de aproape 2 200 de 
oameni. „întotdeauna am avut greu
tăți cu asigurarea acestei forțe de 
muncă — ne spune tovarășul Pache 
Catană, directorul Întreprinderii. 
Anul acesta am Încercat să înche
iem contract cu cooperativa din co
mună pentru a ne asigura, in mod 
organizat, forța de muncă de care 
avem nevoie. Pînă acum însă toate 
demersurile noastre au rămas în 
stadiu de intenții, deoarece nici co
operativa nu iși asigură o partici
pare la muncă pe măsura cerințe
lor". De ce, vine întrebarea fireas
că, cînd comuna Moțăței are aproa
pe 12 000 de oameni și ar putea asi
gura ușor 6 000 de brațe de muncă, 
cu mult peste necesarul celor două 
unități agricole 7 Explicația constă 
in faptul, după cum ne spunea di
rectorul întreprinderii agricole de 
stat, că aici nu au fost dezbătute 
temeinic, cu toți cetățenii comunei, 
prevederile Legii retribuirii, muncii 
in agricultură, din care cauză cei 
mai mulți iși văd de loturile perso
nale și neglijează munca in cele 
două unități agricole. Această situa
ție, ca și altele din județ, ce explică 
— dar nu motivează — răminerea 
in urma la întreținerea culturilor 
din unele' unități agricole, impune 
intervenția energică a Organelor lo
cale de partid și agricole, a consili
ilor unice agroindustriale, a consili
ilor populare pentru mobilizarea tu
turor locuitorilor de la sate la pră
șitul culturilor.

Aurel PAPADIUC 
Nicolae PETOLESCU

cooperativele agricole ale consiliului 
agroindustrial Sintana. La C.A.P. 
Comlăuș, prima prașilă mecanică și 
manuală, inclusiv rări tul, au fost 
executate pe întreaga suprafață cul
tivată cu sfeclă de zahăr. Cultura era 
curată și buruienile tăiate se usca
seră. „De acum înainte — ne-a spus 
tovarășul Dumitru Petrișor, președin
tele cooperativei — se va lucra cu 
sapa sau cu combinatorul numai cînd 
va fi nevoie, iar cooperatorii vor pu
tea participa la întreținerea altor 
culturi". Președintele calculează den
sitatea și constată că sînt între 
78 000 și 81 000 de plante la hectar.

în toate cooperativele s-a stabilit 
ca soia să fie lucrată în acord global 
de mecanizatori, de la semănat la re
coltat. Tot ei vor executa manual, 
acolo unde apar vetre de buruieni, 
prașilele de corecție. 22 de mecani
zatori de la secția C.A.P. Caporal 
Alexe răspund de 150 de hectare de 
soia. Ne-am oprit lingă o formație 
de trei cultivatoare conduce de me
canizatorii Eugen Tudoran. Ariton 
Moț și loan Costea. în spatele fiecă
rei mașini era cite un cooperator 
care urmărea ca ascuțișul cuțitelor 
să nu taie nici o plantă. Tot in aceas
tă unitate sint lucrate complet me
canizat 100 de hectare cu porumb, 
suprafață prășită mecanic în totalita
te de formația de mecanizatori.

Peste tot in județul Arad, prin 
buna organizare a activității meca
nizatorilor și cooperatorilor, prin 
participarea la muncă și a altor 
locuitori de la sate, lucrările de în
treținere a culturilor se intensifică 
de la o zi la alta.

lucian CIUBOTARU 
Tristan MIHUȚA
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din Întreaga țară, unanime aprecieri fată de rezultatele
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TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
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în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se arată : 
Vedem în această nouă solie de pace 
și bună înțelegere un remarcabil mo
ment al afirmării înaltelor principii 
ale politicii interne și externe a 
României socialiste, strălucit susți
nută și promovată de către dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, eminent conducător poli
tic, personalitate proeminentă a vie
ții politice internaționale, pe toate 
meridianele globului. Acest bogat 
dialog la cel mai înalt nivel, cuprin
zătorul schimb de păreri asupra pro
blemelor de largă rezonanță politică 
cu care se confruntă omenirea în e- 
tapa actuală constituie un nou și re
marcabil moment în cronica bunelor 
relații de prietenie și colaborare care 
s-au stabilit intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Baas Arab Socia
list, intre România și Siria, o nouă 
și strălucită dovadă a statorniciei cu 
care România socialistă acționează, 
sub conducerea dumneavoastră, pen
tru triumful păcii, securității și des
tinderii internaționale, pentru o lume 

ai bună și mai dreaptă.
în telegrama COMITETULUI JU

DEȚEAN ARAD AL P.C.R. SI CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN 
se spune : Comuniștii, toți oamenii 
muncii arădeni — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
infrâtiti în muncă si idealuri, au ur
mărit cu viu interes și profundă mîn- 
drie patriotică noua dumneavoastră 
solie de pace, prilejuită de vizita pe 
care ați efectuat-o în Siria, și își 
exprimă deplina satisfacție și recu
noștință față de rezultatele înregis
trate. care garantează dezvoltarea 
amplă, multilaterală a raporturilor 
de prietenie și cooperare rodnică 
dintre cele două țări. Primirea cor
dială, sărbătorească ce vi s-a făcut 
pretutindeni de către poporul sirian 
prieten constituie o nouă și elocven
tă dovadă a prețuirii și prestigiului 
de care vă bucurați pe arena mon
dială, ca personalitate proeminentă 
a contemporaneității, luptător neobo
sit pentru triumful raporturilor de 
largă colaborare dintre toate statele 
lumii.

Am urmărit cu justificată mîndrie 
patriotică primirea sărbătorească, 
emoționantele manifestări de caldă 
prețuire cu care ați fost înconjurat 
pe pămintul Siriei, văzînd în aceste 
manifestări o nouă și elocventă 
mărturie a înaltei considerații de 
care vă bucurați pe plan internațio
nal, ca personalitate distinsă a con
temporaneității, strălucit exponent 
al idealurilor de pace și colaborare 
intre popoare, luptător neobosit 
pentru triumful cauzei destinderii 
în întreaga lume — se evidențiază 
în telegrama MINISTERULUI A- 
PĂRĂRII NAȚIONALE. Exprimîn- 
du-ne deplina aprobare față de re
zultatele fructuoase ale acestei vizi
te. vă încredințăm, și de această 
dată, mult stimate tovarășe coman
dant suprem, că ne vom consacra 
toate forțele, priceperea și energia 
îndeplinirii exemplare a sarcinilor 
ce ne revin din documentele Con
gresului al XII-lea al partidului, din 
Directiva privind pregătirea militară 
și politică a armatei.

Comuniștii, toți oamenii muncii — 
români, maghiari și de alte naționa
lități de pe aceste străvechi melea
guri românești ale Bihorului — ase
meni întregului nostru popor. își ex
primă, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. profun
da mindrie patriotică și deplina sa
tisfacție față de rezultatele fructuoa
se ale vizitei pe care ați întreprins-o 
in Siria — se arată în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN BIHOR AL P.C.R. Exprimîn
du-ne întregul atașament față de po
litica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, sentimentele și 
dragostea față de dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, 
comuniștii, toți oamenii muncii biho- 
reni, fără deosebire de naționalitate, 
ne angajăm cu toată fermitatea și 
responsabilitatea comunistă să înfăp
tuim neabătut hotăririle celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, sarci
nile ce ne revin în actualul cincinal, 
spre binele și fericirea poporului 
român, pentru progresul și prosperi
tatea României socialiste.

Noul dialog româno-sirian s-a con
stituit și de această dată, conform 
unei fericite tradiții, într-o expresie 
elocventă a voinței comune ce carac
terizează cele două popoare ale noas
tre, de a conferi colaborării bilatera
le dimensiuni și mai largi, ansamblul 
relațiilor româno-siriene devenite 
exemplare, fiind un model -de 
prietenie sinceră, bazată pe egalita
te deolină in drepturi, respectul in
dependentei și suveranității naționa
le. neamestecul in treburile interne și 
avantajul reciproc — relevă telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
BISTRIȚA-NASAUD AL P.C.R. ȘI 
A CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.. Cu inimile pline de bucurie 
pentru rodnicia acestei solii a păcii, 
prieteniei, colaborării și cooperării, 
vă adresăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. sincera 
urare de „Bun venit" pe pămîntul 
scumpei noastre patrii și ne rein- 
noim angajamentul ca. urmîndu-vă 
exemplarul stil de muncă și viață, să 
nu precupețim nici un efort, să fa
cem totul pentru transpunerea în 
practică a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XII-lea al partidului.

Primirea deosebit de călduroasă 
care v-a fost rezervată, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. spiritul constructiv ce 
a caracterizat convorbirile oficiale 
și discuțiile ce le-ați avut cu pre
ședintele Hafez Al-Assad, concluziile 
la care s-a ajuns de comun acord 
constituie o nouă și trainică bază 
pentru dezvoltarea colaborării ro
mâno-siriene — se arată în telegra
ma adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R, Ex- 
primindu-ne totala adeziune față și 
de această nouă solie a prieteniei, 
înțelegerii, colaborării și păcii ce ați 

purtat-o pe pămîntul Republicii 
Arabe Siriene, susținînd din adîncul 
ființei noastre strălucitul program 
de politică externă pe care l-ați pus 
și-l puneți la temelia relațiilor inter
naționale ale partidului și statului, 
vă încredințăm, stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face tot ce depinde de noi pentru 
înfăptuirea mărețelor sarcini ce ne 
revin din istoricele hotărîri ale celui 
de-al XII-lea Congres al partidului.

In telegrama adresată de CONSI
LIUL DE CONDUCERE AL MINIS
TERULUI AFACERILOR EXTERNE 
se spune : Activitatea dumneavoastră 
neobosită pusă în slujba păcii și co
laborării între popoare, a realizării 
unei lumi mal drepte și mai bune, e- 
forturile generoase și constante dedi
cate realizăi-ii unei păci trainice și 
juste în Orientul Mijlociu, bazată pe 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in urma războiului din 
1967, pe soluționarea problemei po
porului palestinian, prin exercita
rea dreptului său la autodeterminare 
și la constituirea unui stat propriu 
independent, pe asigurarea indepen
denței și integrității tuturor statelor 
din zonă, evidențiază plenar năzuin
țele de pace ale poporului român, 
contribuția dumneavoastră de o ex
cepțională valoare consacrată opririi 
agravării situației în lume, elimină
rii din viața internațională a politicii 
de forță, de dominație și amestec în 
treburile interne ale popoarelor, so
luționării problemelor complexe cu 
care este confruntată lumea de as
tăzi exclusiv pe cale politică, prin 
tratative. Primirea deosebit de căl
duroasă ce v-a fost rezervată pe pă
mintul ospitalier al Siriei prietene 
pune cu putere în lumină sentimen
tele de stimă și prețuire de care se 
bucură poporul român în lume. înal
tul prestigiu pe care dumneavoastră, 
conducătorul iubit al poporului ro
mân, eminent om de stat al lumii 
contemporane, vă bucurați pe plan 
internațional.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. se 
arată : Toți locuitorii acestor stră
vechi meleaguri românești, fără deo
sebire de naționalitate, dau o înaltă 
apreciere convorbirilor pe care le-ați 
avut cu secretarul general al Parti
dului Baas Arab Socialist, Hafez Al- 
Assad, președintele Republicii Arabe 
Siriene, documentelor semnate cu 
prilejul vizitei, care pun în evidență 
voința comună de a conferi dimen
siuni și mai largi rodnicei colabo
rări bilaterale, de a intensifica con
lucrarea pe plan internațional pentru 
a aduce o contribuție și mai activă 
la realizarea unei păci globale, trai
nice și juste în Orientul Mijlociu, la 
cauza destinderii și înțelegerii in 
lume, a independentei și dezvoltării 
libere a popoarelor, a păcii și cola
borării multilaterale. Ne vom con
sacra, pe mai departe, întreaga ener
gie, pricepere și putere de muncă 
îndeplinirii integrale și la înalt nivel 
calitativ a sarcinilor ce ne revin din 
documentele Congresului al XII-lea 
al partidului.

Convinși de importanța înțelegeri
lor convenite cu prilejul dialogului 
româno-sirian la nivel înalt, oame
nii muncii din județul Călărași ex
primă deplina aprobare față de toa
te documentele încheiate, față de 
orientările și pozițiile exprimate, 
sprijinul principial și multilateral 
acordat popoarelor arabe în lupta 
pentru libertate, suveranitate și pro
gres — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN CALA- 
RAȘI AL P.C.R. SI A CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN. Sînțem mîn- 
dri de uriașul prestigiu șie care vă 
bucurați pe toate meridianele glo
bului, știind bine că acest prestigiu 
al conducătorului României socialis
te constituie un inestimabil serviciu 
adus patriei noastre, cauzei socialis
mului în lumea întreagă. Vă adu
cem, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, un vibrant omagiu, îm
preună cu sentimentele noastre de 
nețărmurită dragoste și stimă față 
de dumneavoastră, conducătorul iu
bit și înțelept al partidului și po
porului.

Dialogul la nivel înalt româno-si
rian, convorbirile dumneavoastră cu 
președintele Hafez Al-Assad, schim
bul de vederi în probleme actuale 
ale situației internaționale. docu
mentele încheiate, comunicatul co
mun dat publicității, toate celelalte 
manifestări au demonstrat. încă o 
dată, înaltele virtuți ce caracteri
zează personalitatea dumneavoastră 
de om politic de prim rang al lumii 
contemporane — se spune în tele
grama COMITETULUI CENTRAL 
AL UNIUNII TINERETULUI CO
MUNIST. Dînd glas sentimentelor 
de dragoste nețărmurită, profund 
respect și adîncă admirație pe care 
vi le poartă toți tinerii patriei — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, născuți și crescuți în 
anii luminoși ai socialismului — ne 
reafirmăm și cu această ocazie în
tregul atașament față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, angajindu-ne să o slu
jim neabătut, cu toată energia noas
tră de tineri revoluționari comu
niști, să-i sporim necontenit presti
giul prin fapte vrednice de numele 
patriei noastre, de încrederea pe 
care dumneavoastră, cel mai iubit 
și stimat fiu al său, cîrmaciul des
toinic și neobosit al înaintării dem
ne și libere a României pe drumul 
socialismului și comunismului, o 
arătați tineretului.

Stăpîniți de alese gînduri de stimă, 
respect și prețuire pe care vi le pur
tăm noi. toți oamenii muncii — ro
mâni și maghiari — din județul Co- 
vasna, vă rugăm să primiți, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, acum, la reîntoarcerea 
pe pămîntul străbun al patriei, după 
noua și strălucita solie de pace și 
prietenie pe care. în numele întregii 
națiuni române, ați întreprins-o în 
Siria, cele mai sincere și vii senti
mente de apreciere și deplină satis
facție față de rezultatele fructuoase 

cu care s-a încheiat această vizită — 
se arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN COVASNA AL P.C.R. 
Omagiem, în același timp, grija și 
preocuparea statornică pe care dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o aveți pentru 
ca în întreaga lume să triumfe idea
lurile progresului, civilizației, păcii, 
pentru ca tot ce a creat mai de preț 
geniul uman să fie pus în slujba 
omului, a împlinirii nobilelor sale 
năzuințe de bunăstare și fericire.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GIURGIU AL P.C.R. se 
arată : Ambianta plină de căldură, 
respectul si stima cu care ați fost 
înconjurat în Republica Arabă Si
riană constituie pentru noi dovezi 
grăitoare ale respectului și admira
ției de care vă bucurați Pe toate 
meridianele lumii, o nouă si eloc
ventă dovadă a prețuirii de care se 
bucură politica externă a României, 
la elaborarea și promovarea căreia 
aportul dumneavoastră este decisiv. 
Multumindu-vă din inimă pentru 
minunata activitate ce-o desfășurati 
în vederea dezvoltării și înfloririi 
continue a patriei noastre, pentru 
lărgirea și consolidarea raporturilor 
de prietenie si colaborare cu toate 
popoarele lumii, reafirmăm din nou 
adeziunea noastră deplină la politi

• Deschizind perspective și mai largi relațiilor
prietenești, de cooperare multilaterală intre 
cele două țări, noul dialog la nivel inalt 
româno-sirian constituie, in același timp, un 
aport de seamă la cauza păcii in Orientul Mijlociu, 
la promovarea țelurilor destinderii și înțelegerii 
internaționale /

• Viguroasă ilustrare a justeței politicii externe 
a partidului și statului nostru, a înaltului prestigiu 
de care se bucură pe toate meridianele 
președintele României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, proeminentă personalitate 
a contemporaneității, luptător neobosit pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă

ca internă șl externă a partidului șl 
statului nostru/ asigurîndu-vă că toți 
cei ce trăiesc și muncesc în jude
țul Giurgiu nu vor precupeți nici un 
efort, vor munci cu hotărîre Si abne
gație pentru a se achita cu cinste 
de marile îndatoriri ce le revin.

Primirea caldă, sărbătorească și 
înaltele onoruri cu care v-au intîm- 
pinat locuitorii milenarului Damasc 
și întregul popor sirian constituie o 
nouă și grăitoare confirmare a pres
tigiului de care România se bucură 
în lume, a respectului profund, sti
mei și admirației pe care dumnea
voastră, strălucită personalitate a 
vieții internaționale, luptător stator
nic și neobosit pentru triumful pri
eteniei, înțelegerii și conlucrării în
tre națiuni, vi le-ați cîștigat pe toa
te meridianele globului — se afirmă 
în telegrama MINISTERULUI DE 
INTERNE. Unindu-și gîndurile și 
simțămintele cu cele ale întregului 
nostru popor, personalul Ministeru
lui de Interne își exprimă deplina 
satisfacție pentru rezultatele deose
bite ale acestei noi solii de pace și 
prietenie și vă asigură, mult iubite 
și stimate tovarășe comandant su
prem. de profundul său devotament, 
de recunoștința și dragostea fierbin
te pe care vi le poartă, angajîndu-se 
solemn în fața dumneavoastră să-și 
facă cu înaltă răspundere si vigi
lentă datoria. z

Dînd glas sentimentelor de ne
țărmurită dragoste și profundă admi
rație ale comuniștilor, ale tuturor lo
cuitorilor acestei străvechi vetre ro
mânești, COMITETUL JUDEȚEAN 
GORJ AL P.C.R. ȘI CONSILIUL 
POPUI.AR JUDEȚEAN exprimă cu 
entuziasm înalta apreciere și deplina 
satisfacție față de rezultatele vizitei 
oficiale de prietenie întreprinse în 
Republica Arabă Siriană — o nouă 
și remarcabilă contribuție la dezvol
tarea colaborării rodnice dintre 
România și Siria, la adîncirea prie
teniei și solidarității militante a 
țării noastre cu popoarele arabe, la 
cauza generală a destinderii, păcii și 
înțelegerii internaționale. Declarîn- 
du-ne totalul acord cu remarcabila 
activitate desfășurată pe parcursul 
vizitei în Siria, vă încredințăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din 
județul Gori, în frunte cu comu
niștii, sînt puternic mobilizați și ho- 
tărîți să facă totul pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin din hotăririle 
Congresului al XII-lea. a indicațiilor 
prețioase date de dumneavoastră, 
pentru a contribui tot mai substanțial 
la asigurarea bazei energetice, de 
materii prime, la progresul multila

teral și creșterea prestigiului Româ
niei socialiste.

Ne exprimăm satisfacția în legă
tură cu fructuoasele dialoguri și 
schimburi de opinii, cu documentele 
semnate în timpul vizitei, care a 
permis analiza aprofundată a sta
diului relațiilor româno-siriene pe 
multiple planuri, stabilirea de mă
suri care să asigure dezvoltarea pe 
mai departe a raporturilor priete
nești dintre România și Siria, în in
teresul ambelor țări și popoare — 
se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN HARGHITA AL 
P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN. Vă asigurăm, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, alături de întregul 
nostru popor, noi, comuniștii, toți 
cei care trăim si muncim în de
plină unitate și frăție pe meleagu
rile harghitene vom susține și în 
viitor, cu toată energia și pricepe
rea noastră, politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL 
P.C.R. se exprimă deplina satisfac
ție pentru rezultatele deosebit de 
fructuoase ale noului dialog româno- 
sirian la cel mai înalt nivel. Vă sîn- 
tem profund recunoscători — se spu- 

ne tn telegramă — pentru faptul că, 
prin întreaga dumneavoastră activi
tate, ați făcut ca patria noastră să se 
afirme ca o forță activă in lupta pen
tru pace și progres în întreaga lume, 
să dobîndească și să se bucure de 
prietenia sinceră, de stima și respec
tul tuturor popoarelor lumii. Ne ex
primăm speranța că recentul dialog 
româno-sirian va aduce o importantă 
contribuție la soluționarea construc
tivă, în interesul popoarelor, al între
gii omeniri, a situației din Orientul 
Mijlociu. Exprimîndu-ne totala ade
ziune la rezultatele recentei vizite, la 
întreaga politică internă și interna
țională a partidului și statului nos
tru, al cărei strălucit ctitor sînteti, 
vă asigurăm de hotărîrea nestrămu
tată de a acționa cu și mai multă 
fermitate pentru transpunerea ei în 
viață, pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective ale Programului P.C.R.

Convorbirile desfășurate într-o 
atmosferă de cordialitate, deplină 
înțelegere și stimă reciprocă au 
relevat satisfacția pentru aplicarea 
acordurilor convenite, pentru rezul
tatele în domeniul cooperării eco
nomice și tehnico-știintifice și re
prezintă o nouă contribuție la dez
voltarea relațiilor româno-siriene. 
în interesul ambelor țări și popoare 
— se spune în telegrama MINISTE
RULUI1 INDUSTRIEI CONSTRUC
ȚIILOR DE MAȘINI. Asemenea în
tregului nostru popor, exprimăm 
deplina adeziune fată de rezultatele 
acestei vizite, care stabilesc pe mai 
departe direcțiile de bază ale dez
voltării cooperării economice, indus
triale și tehnico-știintifice între 
România și Siria. Vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărîrea noastră 
fermă de a îndeplini exemplar sar
cinile ce ne revin din hotăririle și 
înțelegerile stabilite, de a face to
tul pentru ca întreaga noastră acti
vitate să asigure traducerea neabă
tută în viată a politicii înțelepte a 
partidului și statului nostru.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. ȘI CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN se 
spune : Asemenea întregului nostru 
popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii de pe înfloritoarele meleaguri ale 
județului Mureș — români, maghiari, 
germani — au urmărit cu profund in
teres și deplină satisfacție vizita ofi
cială de prietenie pe care ați efec
tuat-o în Republica Arabă Siriană — 
eveniment de importantă deosebită 
pentru amplificarea relațiilor româ
no-siriene pe multiple planuri. Rezul
tatele rodnice ale vizitei. înțelege
rile și acordurile convenite cu 
această ocazie se constituie ca un 

moment de referință în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre po
poarele român și sirian. Rezultatele 
vizitei constituie o nouă expresie a 
prestigiului României socialiste, care 
vă are în frunte pe dumneavoastră, 
personalitate politică proeminentă a 
lumii contemporane.

Desfășurate sub semnul voinței 
comune de a conferi dimensiuni și 
mai largi rodnicei colaborări bila
terale, de a continua dialogul în 
problemele păcii în Orientul Mijlo
ciu și în întreaga lume, vizita între
prinsă va determina continua dez
voltare a raporturilor politice, eco
nomice, tehnico-științifice. conlu
crarea și cooperarea dintre cele 
două țări în producția industrială și 
agricolă, în transporturi ca și în 
alte sfere de activitate, pe temeiul 
deplinei egalități, în folosul și spre 
binele ambelor țări și popoare, al 
progresului și prosperității lor, pre
cum și în interesul cauzei generale 
a păcii — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ 
AL P.C.R. Vă asigurăm și cu acest 
prilej, mult stimate și iubite tovară
șe secretar general, că vom acționa 
cu toată abnegația și dăruirea pen
tru realizarea tuturor sarcinilor ce 
ne revin din hotăririle conducerii 
partidului și statului, pentru aplica

rea în viată a prețioaselor dumnea
voastră indicații și orientări.

împreună cu întregul popor, oa
menii muncii din MINISTERUL IN
DUSTRIEI DE MAȘINI-UNELTE, 
ELECTROTEHNICA ȘI ELECTRO
NICĂ au urmărit cu deosebit interes 
și profundă satisfacție vizita oficială 
de prietenie efectuată în Republica 
Arabă Siriană de către dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Căldura, aleasa 
ospitalitate, prietenia, stima și con
siderația cu care a fost întîmpinată 
solia poporului român la cel mai 
înalt nivel ne umplu inimile de 
mîndrie patriotică și pun din nou în 
evidentă prestigiul de care se bucură 
țara noastră și conducătorul său 
iubit, proeminenta dumneavoastră 
personalitate politică și de stat, pro
motor al celor mai înaintate idea
luri ale umanității, autoritate inter
națională recunoscută pentru inesti
mabila contribuție la soluționarea 
marilor probleme ale contempora
neității. Ne exprimăm deplina ade
ziune față de rezultatele convorbiri
lor și înțelegerilor stabilite, care re
prezintă un moment de deosebită 
importanță în întărirea și dezvol
tarea relațiilor bilaterale, găsirea de 
noi căi de conlucrare, de diversifi
care și adîncire a relațiilor econo
mice și de prietenie pe plan inter
național.

Vizita pe care ați efectuat-o, sti
mate tovarășe secretar general, ilus
trează bunele raporturi pe care țara 
noastră le întreține cu țările arabe, 
cu toate statele angajate pe drumul 
unei dezvoltări proprii, bazate pe 
principiile colaborării reciproc avan
tajoase — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN OLT AL 
P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN. Gîndurile și sentimen
tele ce le-ați transmis poporului si
rian. în consens cu marile idealuri 
ale României socialiste, reprezintă un 
vibrant și emoționant elogiu adus 
vieții, libertății popoarelor, politicii 
de destindere, de eliminare a forței 
din arena internațională. Exprimîn
du-ne deplina adeziune fată de poli
tica internă și .externă a partidului 
și statului nostru, al cărei înțelept 
arhitect sînteti. ne angajăm, totodată, 
să nu precupețim nici un efort în 
vederea îndeplinirii sarcinilor ce ni 
le-ați trasat.

Profunda admirație și stimă cu 
care ați fost întimpinat de către ofi
cialitățile și poporul sirian constituie 
o remarcabilă afirmare a justeței po
liticii externe a partidului și statului 

nostru, a înaltului prestigiu de care 
vă bucurați pe arena internațională, 
ca o personalitate proeminentă a 
contemporaneității, eminent condu
cător de stat, luptător clarvăzător și 
neobosit pentru triumful păcii și în
țelegerii internaționale, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă — se 
arată în telegrama COMITETULUI- 
JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R.

Cu sentimente de profund atașa
ment, de dragoste și prețuire, permi- 
teți-ne, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să vă mulțumim din 
adîncul inimii pentru modul magis
tral în care ne reprezentați țara, pen
tru activitatea neobosită, cu totul re
marcabilă, pe care o depuneți în gă
sirea unei soluții globale, juste și 
durabile în Orientul Mijlociu, pe ca
lea tratativelor, pentru respectarea 
drepturilor legitime ale tuturor po
poarelor din zonă, inclusiv dreptul 
poporului palestinian de a-și consti
tui un stat propriu, independent.

Prestigiul international, aprecierea 
de om al păcii de care vă bucurați 
sînt indispensabil legate de activi
tatea neobosită pe care o desfășu
rati pentru promovarea înțelegerii 
și colaborării între toate popoarele 
lumii, pentru eliminarea stărilor de 
încordare și conflict din viata inter
națională. pentru realizarea unei 
păci trainice și drepte în Orientul 
Mijlociu — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN SU
CEAVA AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN. Vă asigu
răm. și cu acest prilej, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că, urmînd înaltul dum
neavoastră exemplu de luptător în
flăcărat pentru realizarea năzuin
țelor națiunii noastre — de pace, în
țelegere și colaborare între popoare, 
vom milita cu toată dăruirea pentru 
înfăptuirea politicii interne șl inter
naționale a partidului și statului 
nostru, pentru aplicarea în viată a 
hotăririlor Congresului al XII-lea, 
pentru înflorirea continuă a scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

Ca oameni ai muncii care execu
tăm lucrări de construcții în străi
nătate și avem prilejul să remar
căm în fiecare zi marele prestigiu 
de care se bucură țara noastră da
torită politicii interne și externe 
promovate de partidul nostru, sub 
înțeleaptă dumneavoastră conducere, 
mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — exprimindu-ne 
încă o dată deplina aprobare și ade
ziune la rodnicele rezultate ale vizi
tei oficiale de prietenie pe care ați 
efectuat-o în Republica Arabă Siri
ană — vă asigurăm că nu vom pre
cupeți nici un efort, că vom face to
tul pentru transpunerea în viață a 
sarcinilor ce ne revin din documen
tele Congresului al XII-lea al P.C.R.. 
din indicațiile prețioase pe care ni 
le-ați dat pentru amplificarea și 
sporirea eficienței activității de con- 
strucții-montaj în străinătate — se 
arată în telegrama DEPARTAMEN
TULUI PENTRU CONSTRUCȚII ÎN 
STRĂINĂTATE.

Noua solie de prietenie pe care 
ați purtat-o cu înaltă demnitate în 
numele națiunii noastre socialiste se 
înscrie că un moment de o deosebită 
însemnătate în cronica relațiilor tra
diționale de prietenie și colaborare 
româno-siriene — se spune în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
TELEORMAN AL P.C.R. Dînd glas 
recunoștinței nețărmurite, admirației 
profunde pentru vasta și neobosita 
dumneavoastră activitate consacrat^ 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism, creșterii con
tinue a prestigiului internațional al 
patriei, vă asigurăm solemn că vom 
face totul, urmînd mobilizatorul e- 
xemplu pe care ni-1 oferiți, pentru 
înfăptuirea mărețelor sarcini trasate 
de Congresul al XII-lea al partidu
lui, pentru ridicarea patriei noastre 
pe noi culmi de progres și civili
zație.

Convorbirile fructuoase purtate în
tr-o atmosferă de aleasă cordialitate 
și prietenie, noile înțelegeri conveni
te, precum și documentele semnate 
cu acest prilej dau o largă perspecti
vă dezvoltării și adîncirii neconteni
te a raporturilor prietenești dintre 
România și Siria, în interesul ambe
lor țări și popoare — se arată în te
legrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. Ex- 
primînd încă o dată adeziunea noas
tră deplină față de întreaga politică, 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, vă asigurăm, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii ‘de pe 
meleagurile timișene, români, ger
mani, maghiari, sîrbi și de alte na
ționalități nu vor precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor deosebit de mobilizatoare 

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, au mai sosit numeroase telegrame din partea 
unor comitete municipale, orășenești, comunale și organizații de bază ale 
P.C.R., organizații sindicale, de tineret și de femei, alte organizații de 
masă și obștești, ministere, instituții centrale, colective de muncă din 
mari combinate și întreprinderi industriale, șantiere de construcții, insti
tute de cercetări și proiectări, întreprinderi agricole de stat, cooperative 
agricole de producție, stațiuni de mecanizare a agriculturii, uniuni de 
creație, instituții de invățămint și cultură, de ocrotire a sănătății, unități 
militare, personalități ale vieții politice, economice, culturale și științifice, 
activiști de partid și de stat, oameni ai muncii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, tineri și vîrstnici din toate domeniile de activitate.

în toate aceste vibrante mesaje, venite de pe întreg cuprinsul țării, 
se exprimă, într-o puternică unitate de gîndire, deplina aprobare și via 
satisfacție pentru rezultatele deosebit de fructuoase ale vizitei oficiale 
de prietenie efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Republica Arabă 
Siriană și convingerea că noile întîlniri și convorbiri la nivel înalt ro
mâno-siriene vor conferi dimensiuni tot mai largi raporturilor bilaterala 
de colaborare economică, tehnico-științifică și culturală, în folosul po
poarelor român și sirian, al cauzei generale a păcii și colaborării in lume. 
Oamenii muncii din întreaga țară, fără deosebire de naționalitate, dau 
glas, în, același timp, angajamentului lor ferm de a nu precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea in condiții de inaliă calitate și eficiență a pre
vederilor înscrise in actualul plan cincinal, pentru prosperitatea continuă 
a țării, pentru înfăptuirea exemplară politicii partidului de ridicare a 
României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație. (Agerpres)

ce ne revin din hotăririle Congresu
lui al XII-lea al partidului, din indi
cațiile și orientările date de dumnea
voastră. asigurînd astfel sporirea con
tribuției județului Timiș la creșterea 
avuției naționale, la dezvoltarea și 
înflorirea multilaterală a scumpei 
noastre patrii. România socialistă. •

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN VASLUI AL 
P.C.R. se arată: Comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Vaslui, 
dind glas sentimentelor de profundă 
stimă și prețuire pentru activitatea 
neobosită pe care o desfășurați in 
slujirea cu înalt devotament patrio
tic a intereselor vitale ale națiunii 
române socialiste, vă adresează cele 
mai vii mulțumiri și își exprimă de
plina satisfacție față de rezultatele 
deosebite ale vizitei oficiale de prie
tenie pe care ați efectuat-o în R.A. 
Siriană.

Deplin angajați în înfăptuirea 
programului partidului, a directive
lor Congresului al XII-lea, a sarci
nilor și indicațiilor date de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe secre
tar general, la recenta consfătuire 
de lucru de la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, vă ra
portăm că oamenii muncii din jude
țul nostru au obținut rezultate bune 

.în activitatea industrială, reușind 
să îndeplinească și să depășească 
sarcinile de plan pe primele 5 luni 
ale anului la toți indicatorii.

Primirea călduroasă, stima și res
pectul, înaltele onoruri cu care ați 
fost înconjurat în timpul vizitei la 
Damasc, străvechea capitală a Siriei, 
reprezintă o nouă și elocventă dova
dă a admirației de care dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
vă bucurați în lume, ca luptător 
neobosit pentru pace, prietenie și 
conlucrare rodnică între nopoare, 
confirmă, o dată mai mult, imensul 
prestigiu al scumpei noastre patrii. 
România socialistă, pe toate meridia
nele globului — se arată în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN VÎL- 
CEA AL P.C.R. ȘI A CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN.

Exprimîndu-ne și cu acest prilej a- 
dînca recunoștință pentru tot ce ați 
făcut și faceți spre binele și fericirea 
patriei, pentru triumful păcii în 
lume, vă încredințăm, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri, ase
menea întregului pppor, nu-și vor 
precupeți eforturile pentru realizarea 
sarcinilor economico-sociale ce ne re
vin, pentru sporirea contribuției 
noastre la măreața operă de edificare 
a socialismului și comunismului pe 
pămîntul scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

împreună cu întregul popor, ne ex
primăm deplina satisfacție pentru 
convorbirile și înțelegerile deosebit 
de fructuoase cu prilejul vizitei în 
Siria, pentru documentele semnate 
prin care se amplifică și mai pu
ternic bunele raporturi existente în
tre cele două partide și țări ale 
noastre — menționează telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN VRAN- 
C'EA AL P.C.R.

Urmîndu-vă neabătut minunatul 
dumneavoastră exemplu . de dăruire 
și pasiune revoluționară, ne angajăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că, alături de în
tregul nostru popor, strîns unit în 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
să ne intensificăm eforturile nentru 
îndeplinirea neabătută a sarcinilor ce 
ne revin în acest an și pe întregul 
cincinal, sporindu-ne, astfel, contri
buția la înaintarea scumpei noastre 
patrii pe culmile socialismului și co
munismului.

în telegrama adresată de CONSI
LIUL DE CONDUCERE SI COMITE
TUL DE PARTID DIN MINISTERUL 
SĂNĂTĂȚII se arată : întreaga des
fășurare a vizitei, rezultatele deose
bit de fructuoase ale convorbirilor 
prilejuite de noua întîlnire la nivel 
înalt româno-siriană, înțelegerile la 
care s-a ajuns conferă un nou și bo
gat conținut relațiilor de strinsă prie
tenie și colaborare statornicite între 
țările, partidele și popoarele noastre, 
conlucrării lor tot mai strînse pe are
na internațională pentru a aduce o 
contribuție cît mai importantă la 
cauza luptei popoarelor pentru liber
tate, independentă, progres, prospe
ritate și pace. în același timp, ma
nifestările entuziaste de caldă priete
nie cu care populația siriană v-au 
întimpinat, mult iubite și stimate con
ducător. înaltele onoruri ce v-au fost 
rezervate au dat expresie simpatiei 
și stimei deosebite de care vă bucu
rați în Siria și în celelalte țări arabe, 
ca și pretutindeni în lume, datorită 
neobositei activități pe care o desfă
șurati pentru cauza păcii, securității 
și progresului în lume.
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DIVERS
A carat un deal
la... vale

S-au împlinit 25 de ani de 
cînd Gheorghe Mișincă, din 
Baia, județul Tulcea, conduce zi 
de zi trenulețul care transportă 
minereu de la Exploatarea Al- 
tin-Tepe la flotația din Baia. 
Tot el a fost primul mecanic 
care a inaugurat, in urmă cu un 
sfert de veac, noua cale ferată 
de la mină la flotație. De atunci, 
a parcurs cu locomotiva sute de 
mii de kilometri, iar trenulețul 
lui a transportat milioane 
tone de minereu. Știți ce 
seamnă asta ? Înseamnă un deal 
întreg cărat la vale !

I
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in- ,
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Cine le urmează 
exemplul ?

Cititorul nostru Alexandru 
Cristea din Capitală, str. Secui
lor 13, bloc 19, ne relatează :

„Zilele trecute, am văzut pe 
ușa blocului următorul anunț ’• 
«Stimați cetățeni ! Noi, elevii 
Școlii generale 190, vă rugăm să 
nu mai aruncați hirtiile Si car
toanele de care nu mai aveți 
trebuință, ci să le puneți la ușa 
apartamentului. Noi venim în 
fiecare miercuri și vineri să le 
ridicăm. Vă mulțumim pentru 
sprijinul dat și vă promitem că 
vom fi mai cuminți!». îmi 
face o deosebită plăcere să vă 
spun că, începind chiar de a 
doua zi, elevii s-au ales cu o 
«recoltă» bogată de maculatură.

O acțiune lăudabilă, un exem
plu de urmat.

Grădina 
din... groapă

ba-Exista la Brașov un fel de 
zin pentru reținerea apelor plu
viale ale orașului. Mai bine zis, 
o groapă mare. După executa
rea, cu ani in urmă, a unor am
ple lucrări de canalizare, folosul 
acestei gropi a încetat. Năpădi
tă de bălării, groapa devenise 
groapă de gunoaie.

— Ce-ar fi s-o luăm noi în 
primire ? — și-a dat intr-o zi 
cu părerea un muncitor de la o 
unitate a Întreprinderii mecani
ce, aflată în apropiere. De aici a 
pornit totul... Adică, muncitorii 
au pus mina pe sape și pe caz
male în timpul lor liber și au 
transformat groapa intr-o grădi
nă de legume ae toată frumu
sețea.

Apropo ; n-or mai fi și alte 
gropi pe undeva ?

Dialog autentic
moș

îmi 
spi-

spi-

— Cum te mai simți, 
Vasile 1

— De, taică, așa și așa. 
îndrept și eu oasele. Ca la 
tal.

— Cine te-a adus aici, la 
tal ?

— Vasile. E și tiz cu mine, 
mi-e și ginere.

— Bun ginere ai, dacă...
— Nu, nu m-a adus el. El 

m-a băgat în spital.
Și uite-așa am aflat că moș 

Vasile din Tocilenii Botoșanilor 
fusese bătut zdravăn de tizul și 
ginerele său. E de așteptat cu- 
vintul legii.

La „Rozmarin"
Procurorul Ștefan Bocăneț, de 

la Procuratura județeană Pra
hova, ne prezintă cazul lui C. 
Gheorghe din Băicoi. După ce a 
băut cit a băut în restaurantul 
„Rozmarin", la un moment dat, 
văzindu-l în starea in care se 
află, ospătară i-a spus că nu-l 
mai servește. In clipa ur
mătoare a lovit-o, iar ca „taci- 
mul“ să fie complet, a răs
turnat două mese, a spart pa
hare, farfurii și tot pe ce-a mai 
pus mina. In timpul cercetări
lor a declarat că a făcut ce-a 
făcut pentru că ospătară s-ar 
fi uitat „urit" la el. Dar nici nu 
se terminase ancheta asupra is
prăvii sale, că tot la restauran
tul respectiv, și tot beat, a 
aruncat cu sticle și pahare in
tr-un alt consumator, motivind, 
ca și prima dată, că bietul om 
s-ar fi uitat „urit" la el.

Judecătoria din Cimpina l-a 
condamnat la doi ani închisoa
re. Recursul a fost respins.

Cînd doi se 
ceartă...

De cind lumea, zicala comple
tează : „al treilea cîștigă". Dar 
nu totdeauna. O dovedește și 
disputa dintre Întreprinderea 
județeană de constructii-montaj 
Botoșani și Fabrica de
din Bucecea. O dispută care 
rează de 4 (patru) ani de 
in legătură cu termenul de 
nere in funcțiune a stației 
epurare a apelor uzate. Și

anun- 
un cîștigătâr. Dim- 

două

zahăr 
du- 
zile 
pu- 

de 
tot

de atita vreme nu s-a 
țat nici 
potrivă, din cearta celor 
unități pierde al treilea : Șire
tul. Mai bine 
așteaptă să 
și curate....

zis apele 
redevină

lui. care 
limpezi
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POPA

Rubrică
Petre
și corespondenții „Sclnteii

de I
d

PREOCUPĂRILE ACTUALE 

IN DOMENIUL ECONOMIC - 

substanța de idei a învățămintului politico-ideologic

Recent. Za Buzău a avut loc e amplă dezbatere organizată de 
secția de propagandă a C.C. al P.C.R. pe problemele sporirii capacității 
formative a învățămintului politico-ideologic de partid, creșterii contri
buției sale la înfăptuirea sarcinilor economice ce revin colectivelor de 
muncă, cu participarea directorilor de cabinete județene pentru activita
tea politico-ideologică, a altor activiști și propagandiști din 11 județe. 
Experiența adusă în discuție s-a axat cu precădere pe aspectele de ordin 
metodic ale pregătirii propagandiștilor, pe acele forme și procedee în 
măsură să asigute un caracter activ dezbaterilor, să le orienteze către 
problemele esențiale ale locurilor de muncă. Asupra cîtorva din aceste 
aspecte vom stărui in cele ce urmează.

Pregătirea temeinică 
a propagandiștilor

Orice analiză privitoare la eficien
ța învățămintului politico-ideologic 
trebuie să înceapă... cu începutul, 
adică cu pregătirea temeinică a pro
pagandiștilor. In mod firesc deci, 
intervențiile au insistat asupra unor 
metode mai eficiente de pregătire 
a acestora. De pildă, la Con
stanța și Tulcea s-a extins practica 
pregătirii diferențiate a propagandiș
tilor, în funcție de domeniile -unde 
activează (industrie, agricultură, 
transporturi, turism), ceea ce asigură 
posibilitatea dezbaterii mai ample a 
acelor aspecte specifice, particulare 
care se ridică în sectoarele respecti
ve. Concomitent, aproape în fiecare 
județ, pregătirea propagandiștilor se 
face chiar în marile unități, cu par
ticiparea cadrelor de conducere, ceea 
ce creează un cadru optim pentru 
dezbaterea problemelor care con
fruntă colectivele respective.

O experiență demnă de atenție în 
domeniul pregătirii temeinice a pro
pagandiștilor are și cabinetul jude
țean de partid Buzău. Așa cum spu
nea tovarășul Gheorghe Miricâ, ac
tivist în cadrul cabinetului, aici s-a 
iiîstituit practica organizării perio
dice a unor dezbateri pe probleme 
cardinale ale activității economico- 
sociale, cu participarea unor propa
gandiști — cadre de conducere de la 
nivelul județului și unităților econo
mice, cercetători, în cadrul cărora 
sint clarificate o serie de aspecte 
teoretice, dar mai ales căile de ac
țiune practică pentru traducerea în 
viață a principiilor autoconduceril 
și autoaprovizionării. In sprijinul 
pregătirii propagandiștilor, se folo
sesc și o serie de filme documenta
re pe diferite probleme deosebit de 
actuale în domeniul economic : uti
lizarea judicioasă a materiilor pri
me, economisirea energiei etc. Cu 
ajutorul peliculei se prezintă com
parativ nivelurile consumurilor pe 
plan mondial și în țara noastră. In 
unele cazuri, asemenea date suges
tive sint completate cu studii efec
tuate la nivel local. De pildă, cu 
privire la creșterea indicelui de uti
lizare a metalului, cabinetul jude
țean a întreprins un studiu compa
rativ între două unități buzoiene, 
diferențele existente și în general 
concluziile desprinse formînd obiec
tul unor dezbateri Soldate cu pro
puneri de ordin practic pentru îm
bunătățirea activității.

Metode de activizare 
a dezbaterilor

Cea mai bună metodă de a acti
viza dezbaterile — sublinia propa

gandista Petra Negru — șefa punc
tului de documentare de la între
prinderea „Electroaparataj" București 
— este aceea de a pune în discuție 
probleme cu care se confruntă zil
nic oamenii. Experiența acumulată 
la unitatea menționată arată că 
punctul de documentare poate să-și 
aducă o contribuție de seamă la 
sporirea eficienței dezbaterilor, dacă 
el răspunde prin diferite materiale, 
date, calcule, cerințelor cursanților. 
Recent, întreprinderea bucureșteană 
a încheiat un contract de export 
pentru întrerupătoare automate cu 
filet de 25 de amperi — prima li
vrare trebuind să fie făcută în luna 
iunie. Este vorba despre un contract 
cu valoare ridicată, de realizarea 
căruia depinde înfăptuirea planului 
la export și, implicit, realizarea be
neficiilor. De prisos să arătăm că 
termenul scurt a solicitat eforturi 
deopotrivă tehnice, organizatorice 
ș.a. Punctul de documentare a 
realizat cu operativitate planșe, 
grafice, care arătau avantajele pe 
care le prezintă pentru personalul 
muncitor realizarea în condiții opti
me a contractului respectiv. Invăță- 
mîntul politico-ideologic, colectivele 
de agitatori au preluat această pri
oritate tehnico-economică. transfor- 
mînd-o într-o prioritate a muncii 
politice.

In mod asemănător stau lucrurile 
și la punctul de documentare al în
treprinderii de geamuri Buzău, 
unde zilnic se înregistrează consu
murile de materii prime, de energie 
etc. orice depășire regăsindu-se apoi 
cu operativitate în propaganda vi
zuală, in materialele documentare 
puse la dispoziția propagandiștilor.

Cum sînt urmărite 
și rezolvate propunerile 

cursanților
De multe ori dezbaterile din învă- 

țămîntul de partid devin plate, lip
site de culoare și datorită faptului 
că unii propagandiști și chiar unele 
organizații de partid manifestă puțin 
interes față de propunerile pe care 
le fac. cunsanții, nu urmăresc ce se 
îniîmplâ cu ele. Ni s-a părut, de 
aceea, judicioasă inițiativa adoptată 
în această privință de cabinetul ju
dețean de partid Călărași. Cum spu
nea tovarășul Dumitru Sandru, di
rectorul cabinetului, aici s-a insti
tuit un sistem de evidență și do ur
mărire a modului in care sînt re
zolvate propunerile formulate in 
cercurile învățămintului politico- 
ideologic. în ce constă el : propa
gandiștii dispun de trei fișe de cu
lori diferite, cu ajutorul cărora con

semnează și ordonează propunerile 
făcute de cursanți privitoare la per
fecționarea activității economico-so- 
Ciale, îmbunătățirea muncii de par-, 
tid și cunoașterea, aplicarea și res
pectarea hotăririlor de partid și de 
stat, a legilor țării. Fișele ce con
semnează diferitele propuneri sint 
înaintate biroului organizației de 
bază sau comitetului de partid, care 
stabilesc termenele de rezolvare, iar 
la următoarea dezbatere, cursanții 
sînt informați cu privire la stadiul 
realizării propunerilor respective. 
Introdus in mod experimental în 128 
de cercuri din mari unități industri
ale și 6 comune, sistemul de ținere 
a evidenței și urmărire a rezolvării 
propunerilor a stimulat gindirea oa
menilor, fapt atestat de numărul 
mare de propuneri înscrise în fișele 
de evidență pînă la începutul lui 
mai : circa 831, din care aproximativ 
jumătate au fost deja rezolvate. O 
realitate care impuhe intensificarea 
preocupărilor în acest domeniu din 
partea tuturor organizațiilor de par
tid, identificarea unor modalități 
simple de stimulare a gîndirii 
cursanților, de preluare operativă a 
propunerilor și de rezolvare a lor în 
timpul optim.

Subliniind toate acestea, se cuvi
ne relevat că o serie de aspecte im
portante ale problemelor de meto
dică au fost palid tratate la recen
tul schimb de experiență organizat 
la Buzău ; acest lucru se datorează 
în principal faptului că în ca
drul învățămintului de partid pro
blemele de ordin metodic ocupă 
încă un loc secundar. Or, ab
sența acestor preocupări contribuie 
într-o măsură importantă la persis
tența unor aspecte de formalism și 
monotonie în cadrul dezbaterilor. A 
constituit o surpriză că la acest schimb 
de experiență nu s-au conturat, de 
pildă, modalități specifice de desfă
șurare a dezbaterilor axate pe pro
bleme economice și pe cele ale edu
cației materialist-științifice. pentru 
că asemenea dezbateri nu pot și nu 
trebuie să se desfășoare identic.

Cabinetele pentru activitatea ideo
logică și politico-educativă, punctele 
de documentare dispun de o serie 
de aparate moderne a căror utiliza
re presupune, în mod firesc, și anu
mite schimbări în desfășurarea în- 
vățămîntului de partid. Cum releva 
tovarășul Ion Drăgulin, directorul 
cabinetului județean de partid Brăi
la — insuficienta atenție acordată 
problemelor de ordin metodic ali
mentează tendința de a transforma 
uneori învățămîntul de partid, dez
baterile ideologice în general, în 
simple ședințe de partid. Or. natura 
acestor forme de activitate politică, 
scopul lor — aprofundarea unor idei 
și teze, .însușirea activă a politicii 
partidului în vederea traducerii ei 
în viață impun ca ele să fie gîndite 
diferit, optimizate sub raportul du
ratei, modului de desfășurare, a for
melor sub care au loc dezbaterile șl 
a contribuției lor la clarificarea pro
blemelor de interes major ce se ri
dică în cadrul acestor dezbateri.

Paul DOBRESCU 
Stelian CHIPER
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Printre noutățile oferite în ac
tualul sezon estival de stațiunea 
Slănic-Moldova : vile modernizate, 
o policlinică, un dispensar, spații 
comerciale, restaurante-cantină și 
altele.

De la tovarășul Mihai Ghibilic,

directorul Întreprinderii balneare, 
am aflat că pentru noul sezon esti
val multe dintre cele 20 de izvoare 
cu apă minerală recomandate 
in tratarea unor afecțiuni ale apa
ratului digestiv au fost amenajate 
și modernizate. Pentru efectuarea

tratamentelor, stațiunea dispune la 
ora actuală de instalații de apă mi
nerală ptsntru cură internă, instala
ții pentru pneumoterapie și fizio
terapie, saună, bazine cu apă în
călzită pentru kinetoterapie, sală 
de gimnastică și un sanatoriu sub
teran în mina de la Tg. Ocna pen
tru tratarea astmului bronșic și 
bronșitei cronice. Zilnic, la noua 
bază de tratamente se fac cîte 
10 000 de proceduri, acestora adău- 
gîndu-li-se și cele efectuate la ba
zele amenajate la hotelul Perla și 
la pavilionul sindicatelor. Nu de 
mult a fost dată în folosință și o 
mofetă pentru tratarea afecțiunilor 
circulatorii periferice. Au fost, de 
asemenea, Îmbunătățite condițiile 
de confort, masă și agrement. Au 
fost modernizate vilele ..Miorița", 
„Zorile" și ..Dobru", spațiile de ca
zare au sporit cu circa 300 de 
locuri, atit în vile, cit și in popasul 
turistic din Poiana Slănicului.

Tovarășul Gicu Manolache, di
rectorul O.J.T. Bacău, ne spunea 
că vor mai fi înălțate aici încă 
două hoteluri turistice moderne, 
prevăzute cu baze proprii de tra
tamente, precum și unități de ali
mentație publică. Pentru comple

Din noua arhitectură a orașului Tg. Neamț

AUTOAPROVIZIONAREA:
inițiative, experiențe,

In spiritul orientărilor și indicațiilor conducerii parti
dului, organizațiile de masă, organismele obștești 
acordă o importanță tot mai mare aplicării principiilor 
autoaprovizionării. In acest sens, se cuvine relevată 
recenta inițiativă a CONSILIULUI NAȚIONAL AL 
FEMEILOR - schimb de experiență pe teme de legu
micultura, organizat in colaborare cu Comitetul jude
țean al femeilor Teleorman. Participante au fost pre
ședintele și vicepreședintele cu probleme de agricultură 
ale comitetelor județene ale femeilor.

Neindoielnic, antrenarea maselor de femei in aceste

De ce s-a ales, in cazul schimbului 
de experiență pe teme de legumicul
tura, Teleormanul ? Pentru rezulta
tele deosebite, obținute și datorită 
inițiativei comitetelor și comisiilor 
de femei de la sate.

înainte de orice, important era ca 
experiența să fie... văzută. Primul 
punct pe ordinea de zi l-a constituit, 

C.A.P. Drăgănești-așadar, o vizită la 
Vlașca. Temă fiind 
legumicultura — 
unul din do
meniile de bază 
ale autoaprovizio
nării. „Legumi
cultura folosește 
din plin forța de 
muncă feminină, 
oferă tărim de a- 
firmare spiritului 
gospodăresc al fe
meilor 
Radu Riciuj 
ședințele 
unități 
fruntașe, 
tele) cu titlul

spunca 
pre- 

acestei 
agricole 

distinsă 
de

acțiuni gospodărești
acțiuni este cu atit mai importantă cu cit ele, ca 
gospodine, sint primele și in mod direct interesate in 
avantajele autoaprovizionării - precum și avind in 
vedere faptul că ele constituie ponderea principală a 
forței de muncă din agricultură.

De altfel, schimbul de experiență amintit face parte 
dintr-un ansamblu de acțiuni inițiate de Consiliul 
Național al Femeilor ; chiar ieri a inceput la Buzni' 
un nou schimb de experiență, respectiv pe teme i 
sericicultura.

lucrătoare ale ogorului, ele îșl do
vedesc și în această privință spiritul 
gospodăresc. Iar această deprindere 
se materializează în tot felul de so
luții practice. De pildă, astă iarnă, 
pe îngheț, au adunat o mare canti
tate de trestie, din care au 
garduri protectoare pentru straturile 
de legume timpurii și araci pentru 
roșii; au economisit astfel circa 1.2

făcut

prafețelor disponibile din curți, gaz
de au fost... toate gospodinele, vizi
tate in grupuri de oaspete.

Intrăm în gospodăria Elenei Barbu. 
Terenul de pe lingă casă constituie 
lotul personal — al ei și al soțului, 
adică 30 de ari. în afară de o potecă 
pietruită, de la poartă pină in casă, 
nu există, efectiv, centimetru de pă- 
mînt necultivat.

„Cu adevărat convingător
este ceea ce vezi cu ochii tăi"

Schimb de experiență pe teme de legumicultura 
organizat de Consiliul Național al Femeilor

(ca și președin- 
__ , __ ___  _ Erou ai Muncii 
Socialiste,. Din cele 6 echipe ce 
lucrează 
proprie, 5 sînt conduse 
Recoltele bune 
legumicolă se datoresc în mare mă
sură celor peste 260 de cooperatoare, 
în 1981, cele 200 ha cultivate cu 
legume au adus venituri de peste 
4 milioane lei și un beneficiu net de peste 1,7 milioane Iei.' '

In acest an sînt prevăzute a se ob
ține 3195 tone de legume, cea mai 
mare parte fiind destinate aprovizio
nării centrelor muncitorești. Capita
lei, precum și exportului. Femeile 
sînt nu numai harnice și pricepute

cu gestiune economică 
de femei, 

obținute de ferma

tarea fondului de marfă la canti- 
nele-restaurant, întreprinderea și-a 
organizat o gospodărie anexă cu 
crescătorii de vaci de lapte, porci, 
iepuri, precum și sere pentru le
gume și zarzavaturi. A fost dată 
in funcțiune, de asemenea, o secție 
industrială care asigură pe plan 
local produsele zaharoase și răco
ritoarele.

Noutăți și în ceea ce privește pe
trecerea timpului liber : edilii sta
țiunii au amenajat o casă de cul
tură cu sală de spectacole, biblio
tecă, club, popicărie etc. Aici iși 
desfășoară activitatea un teatru 
popular cu stagiune permanentă 
și un cinematograf. Prezintă, de 
asemenea, spectacole colectivele 
Teatrului dramatic Bacovia și or
chestrei simfonice din Bacău, pre
cum și ansamblul folcloric Doina 
Trotușului, al muncitorilor din 
Borzești. Terenurile de sport, plaja 
din Poiana Cherecheș, cabanele de 
pe masivurile Pufu și Cerbu, păs- 
trăvăria, cascada Slănicului — sint 
alte puncte de atracție pentru cei 
care vin să viziteze sau să-și în
grijească sănătatea la „Perla Mol
dovei". (Gh. Baltă, corespondentul 
„Scînteii").

milioane lei. In această primăvară, 
un grup de cooperatoare pensionare 
au venit cu următoarea idee: să cul
tive cu căpșuni spațiul dintre pomii 
allați in livada din vatra comunei. 
Așa s-a născut căpșunăria, recoltîn- 
du-se cam 5 000—6 000 kg de pe fiecare 
din cele 6 ha.
30 000 lei la 
lui realizat 
telor.

Oaspetele 
acestea. 
care este, concret, rolul comisiei de 
femei din cooperativă în obținerea 
acestor rezultate bune?" Le răspunde 
inginera Clarisa Ganea. președinta 
comisiei, care, printr-o fericită co
incidență, este și șefa fermei legu
micole:

— Ca să muncească bine și cu spor, 
femeile au nevoie de anumite con
diții specifice. In primul rind, am 
acordat atenție ușurării muncii la 
fermă. In afară de semănat, aproape 
toate lucrările sînt mecanizate. 
Transportul pînă la cîmp și spre 
casă le este asigurat ; de asemenea 
s-au amenajat umbrare unde iau 
masa și chiar o mică bucătărie de 
vară, spre a-și putea pregăti minca- 
rea de prînz. Datorită grijii comisiei 
de femei, s-a asigurat funcționarea 
a trei grădinițe sezoniere, astfel incit 
mamele sînt eliberate de grija co
piilor mici.

Explicațiile sînt date din mers : 
vedem, concret, toate amenajările 
despre care se relatează. Notăm, de 
asemenea, că munca femeilor este 
bine retribuită — circa 80 de Iei nor
ma, că plata se face la tona de pro
duse, astfel incit fruntașele ajung să 
încaseze și 3 000 de lei pe lună. Tot 
ca un stimulent, anul trecut s-a or
ganizat pentru ele o excursie într-o 
țară vecină.

Schimbul de experiență continuă 
în sudul județului, în comuna Bra- 
gadiru. De ce aici ? Pentru că — așa 
cum arăta Valeria Mitroi, președinta 
comitetului comunal al femeilor — 
in toate cele 2 200 de gospodării se 
cultivă legume, majoritatea avind și 
solarii ; dq pe cele circa 90 ha din 
curți sînt prevăzute a se livra cel 
puțin 1 500 tone de produse. Obiecti
vul urmărit fiind, deci, folosirea su-

Ciștigul prevăzut — 
hectar! — se adaugă ce- 
prin valorificarea frue-

notează cu interes toate 
,Dar se ridică o intrebare :

(Urmare din pag. I)
tii și conducătorii auto, care au venit 
în bazinul carbonifer cu mașini a- 
flate în- dotarea unităților de unde 
provin, iși aduc contribuția la lucră
rile de descopertare și pregătirea li
niilor de front ale noilor capacități 
de producție, la amenajarea drumu
rilor în cariere.

— în prezent, în unitățile din 
bazinul nostru carbonifer lucrează 
circa 2 600 muncitori de cele mai 
diferite profesii — electricieni, me
canici, sudori, mineri — din 31 de 
județe și municipiul București, ur
mi nd ca in lunile iulie-august în 
această acțiune să fie cuprinși circa 
6 000 de oameni, ne precizează Ing. 
Costică Soare, director general ad
junct al C. M. Rovinari. Cu forțele 
care ne-au venit în ajutor am acope
rit deficitul de forță de muncă exis
tent la începutul anului, cei mai 
multi muncitori fiind repartizați în 
cariere și mine pentru completarea 
personalului pe liniile tehnologice și 
organizarea de noi formații de lu
cru. Astfel, peste 900 de muncitori 
au fost repartizați în formațiile de 
lucru de pe liniile tehnologice si 
service din cariere. 370 muncitori au 
completat și format noi brigăzi în 
subteran. 430 de oameni participă la 
activarea propriului nostru parc de 
autovehicule și utilaje de construc
ții. De remarcat că. în avans fată 
de programul stabilit, unele județe 
au trimis un mare număr de buldo- 
zeriști, excavatoriști. mecanici și 
autobasculante, care lucrează la des
copertare. în felul acesta, am asigu

rat condițiile necesare pentru func
ționarea în regim de „foc continuu" 
a liniilor tehnologice din cariere, 
am sporit capacitatea formațiilor de 
întreținere și reparare a utilajelor. 
Sprijinul primit, celelalte măsuri pe 
care le-am luat se concretizează in 
creșterea cu peste 60 la sută a pro
ducției medii zilnice in această lună 
față de începutul anului. Cu forțele 
care ne vor sosi In continuare vom 
dezvolta activitatea de descopertare. 
In acest an fiind prevăzut a se rea
liza un volum de peste 12 milioane mc 
masă minieră excavată și transpor
tată.

Sint numeroase secvențele care e- 
vidențiază ritmul intens în care se 
muncește în aceste zile în bazinul 
carbonifer Rovinari. Ne aflăm pe 
una din viitoarele trepte de lucru 
ale excavatorului 1 400-02 din cariera 
Rovinari-est, la punctul de lucru al 
coloanei de autobasculante din ju
dețul Sibiu. Ritmul de muncă este 
intr-adevăr impresionant și nu e bine 
să stai prea aproape de uriașele 
basculante, care, odată încărcate, de
marează în mare viteză. Reușim to
tuși să strîngem cîteva impresii de la 
acești tineri și inimoși conducători 
auto, care se vede că au venit aici să 
muncească zdravăn, nu să piardă 
timpul.

Pavel Flutur, de la autobaza 5 
Agnita: „Eu. de fapt, continui lucrul 
pe care l-am început anul trecut, 
cînd am mai fost aici timp de 6 luni 
și am muncit tot la descopertarea a- 
cestui deal. Anul acesta, am cerut 
din nou să fiu detașat aici pentru că 
îmi place munca de șantier. Zilnic

fac 35—40 de curse, cu mult peste 
sarcinile care mi s-au dat".

Adrian Fakesch, tot de la autobaza 
Agnita: „Am venit aici, la Rovinari. 
imediat după efectuarea stagiului mi
litar. Am fost detașat pentru trei 
luni, dar acum, după două săptămîni 
de muncă, m-am hotărît să cer să 
rămîn pină la încheierea acțiunii. 
Condițiile de cazare sint bune, masa 
la fel și îmi place cum se muncește

dc metri. Munca pe șantier rămîne 
însă frumoasă. Dealtfel, noi am ve
nit aici la chemarea partidului să 
îndeplinim o sarcină de mare im
portantă, să asigurăm mai mult căr
bune, mai multă energie pentru ca 
în întreprinderile de unde am venit 
să se poată munci fără întrerupere, 
fără pierderi de producție".

Secvențele de muncă adunate în 
carnetele de reporter sînt. desigur.

SPORIREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE
___________________________ \_________

în cariere. Zilnic Îmi depășesc sar
cina de transport".

De aceleași gînduri sînt animați 
multi, foarte multi muncitori, majo
ritatea tineri, care, alături de mi
nerii din bazinul Rovinari, depun 
eforturi stăruitoare pentru a da tării 
cit mai mult cărbune. „Lucrez la 
cariera Gîrla de la 15 martie. într-o 
formație de depanare a instalațiilor 
electrice. împreună cu patru munci
tori din Alexandria și 9 localnică ne 
spune maistrul electrician Gheorghe 
Dumitrache, venit aici de la o între
prindere din Craiova. Utilajele din 
carieră sînt complexe și solicită o 
stăpînire perfectă a meseriei. Am 
făcut în această perioadă numeroase 
intervenții, am muncit și duminica, 
am răspuns tuturor solicitărilor. 
Uneori am reparat instalații elec
tronice, alteori am fost pus în situa
ția să trag cu brațele cabluri de zeci

mult mai numeroase. Spiritul mun
citoresc de întrajutorare se face 
simțit pretutindeni. Este un motiv în 
plus ca factorii coordonatori ai a- 
cestei ample acțiuni să ia toate mă
surile necesare pentru eliminarea 
unor neajunsuri care, așa cum am 
constatat, îngreunează sau dimi
nuează eficienta eforturilor făcute 
pentru mobilizarea acestor importan
te forțe în bazinul Rovinari.

Unul din principalele neajunsuri se 
referă la perioada pentru care 
au fost detașați unii muneitori. „De 
la Caraș-Severin, spre exemplu, au 
venit muncitori detașați pe o perioa
dă de numai 15 zile, ne spune 
ing. Luca Dijmărescu. directorul 
I.M. Urdari. în această perioadă 
abia dacă reușim să facem instruc
tajul, iar oamenii să se acomodeze 
cu utilajele și munca în subteran. 
Iată de ce, pentru ca acțiunea să

Călcăm cu grijă să 
' nu strivim răsa
durile abia plan
tate, straturile a- 
finate. „Iată — 
explică ea — aici 
am avut o ră
sadniță pentru 
roșii. După 
le-am scos, ani 
pus pepeni. Din-. 
coace am semănat 
niște praz, vreo 
sută de cuiburi de 
cartofi, citeva rîn- 
duri de varză, 
apoi salată verde, 
pus și porumb, ca 

solar

ce

ceapă, usturoi. Am __  . ___
să avem pentru animale. • In 
am pus vreo 1 100 fire de roșii tim
purii, din care am contractat cu sta
tul 300 kg".

Este întrebată ce venituri ii aduce 
grădina. „Numai de la roșiile timpu
rii scot anual vreo 30 000 lei. Dar ciș
tigul cel mare este că nu cumpăr ni
mic din toate acestea". Cu mare inte
res este cercetată și „ferma" familiei 
Smîrcea. Au plantat 20 de ari cu varză 
timpurie, contractată cu statul in în
tregime, preliminind un venit de cir
ca 20 000 Iei, dacă recolta va fi bună ; 
după varză vor semăna porumb.

în toate gospodăriile vizitate au 
fost consemnate nenumărate suges
tii, tot atit de prețioase și utile pen
tru fiecare din reprezentantele jude
țelor venite în vizită. După îndelun
gate ceasuri de discuții, partici
pantele au plecat cu convinge
rea că folosirea intensă a terenului 
de lingă casă depinde in foarte mare 
măsură de femei.

...Scurt și util 
Asociației de stat 
Zimnicea. Aici se 
de cultură : 
apoi două de răsaduri pentru unifâ- 
țile de stat și cooperatiste, dar șl 
pentru gospodăriile populației (s-au 
dat vreo 5 milioane de fire cetățe
nilor, cererea fiind însă mai mare) și 
un ciclu de castraveți. Incit de pe un 
hectar de seră se obțin venituri de 
aproximativ două milioane lei.

Aceste vizite au constituit, de fapt, 
primele puncte de pe ordinea de 
zi a acestui schimb de experien
ță, care s-a încheiat, firește^ cu dis
cuții interesante, pasionante și, 
îndoielnic, fructuoase. Avind 
proaspăt imprimate pe retină 
văzute, experiența bogată a 
leormănenilor, împărtășită cu 
generozitate, dezbaterile au fost mal 
vil, avind, totodată, un caracter 
foarte aplicat. Această acțiune, bine 
gindită, bine organizată, este de aș
teptat să rodească — la propriu și la 
figurat — în toată țara, prin grija 
comitetelor județene ale femeilor, a 
tuturor comitetelor comunale, a co
misiilor din unitățile economice din 
agricultură.

Rodica ȘERBAN

popas la serele 
și cooperatiste din 

_ realizează 5 cicluri 
două de salată

’ ’ ‘ unita-

ne- 
încă 
cele 
te- 

atita
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fie eficientă, detașarea muncitorilor 
trebuie făcută pe o perioadă mai 
mare, de șase luni".

Desigur, sînt de apreciat eforturile 
făcute de județe pentru a trimite la 
Rovinari un mare număr de oameni 
și utilaje. Numai că sprijinul acordat 
nu trebuie să fie formal, ci concret 
și consistent. Or. iată că, la I.M. Ro
vinari, de pildă, din cele două exca
vatoare sosite din județul Bistrita- 
Năsăud. unul este defect; județul 
Buzău a trimis, de asemenea, un ex
cavator cu mari defecțiuni. Mai mult, 
excavatorul trimis din județul Alba 
nu numai că este defect, dar 
cîteva zile la rind nu a fost de găsit 
nici excavatoristul. Așa că excava
torul stă și acum, după două săp- 
tămîni de la sosirea lui. abandonat 
pe undeva prin cariera Rovinari-est, 
Totodată, după cum ne-a relatat di
rectorul tehnic al combinatului, se 
impune ca județele să expedieze la 
termenele stabilite utilajele progra
mate. »Pînă acum, din 78 de excava
toare prevăzute s-au primit, numai 
50, restanțiere fiind județele Dolj, 
Mureș, Giurgiu, Arad, muncipiul 
București și altele. Aceasta face ca 
la unele puncte de lucru autobas
culantele să nu poată fi folosite la 
întreaga capacitate, să se piardă 
timpul.

— Organizarea acestei acțiuni so
licită un mare efort uman șl material 
din partea Întregii țări, ne spunea 
în încheierea documentării tovarășul 
Nicolae Bodescu, secretar al Comite
tului județean Gorj al P.C.R. Cu 
toate că la început au fost unele ne

înțelegeri privind durata integrării 
muncitorilor detașați, precum și unele 
necorelări în expedierea utilajelor, 
acțiunea din acest an a demarat in 
bune condiții, iar eficienta ei se ma
terializează de pe acum in ritmul 
mai dinamic de activitate din mine 
și cariere, in creșterea producției de 
cărbune. Aș vrea să relev că pro
ducția de lignit a combinatului a 
crescut de la o lună la alta, iar 
de citcva zile planul de producție, 
inclusiv sarcina suplimentară, se rea
lizează chiar cu unele depășiri. Am
ploarea acestei participări ridică, de
sigur, o serie de probleme privind 
cazarea și asigurarea mesei în con
diții cit mai bune, organizarea muncii 
în fiecare punct de lucru pentru va
lorificarea cit mai deplină a forțe
lor tehnice și umane existente in 
bazin. în continuare, corespunzător 
programului stabilit de conducerea 
partidului pentru creșterea producției 
de cărbune în bazinul minier al 
Gorjului, vor sosi noi forțe și un 
volum mai mare de mașini și utilaje, 
care vor participa, cu precădere, la 
activitatea de descopertare. ca și în 
anii precedent:. Pe parcurs, cu spri
jinul ministerelor, vor fi soluționate
— așa cum se prevede în program
— o serie de probleme pentru îmbu
nătățirea calității covorului de cauciuc 
și a soluției de vulcanizare, asigura
rea pieselor de schimb și altele. Se 
poate spune cu certitudine că acțiu
nea de întrajutorare organizată la in
dicația conducerii partidului contri
buie substanțial la sporirea produc
ției de cărbune.
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Cronica
Vineri la amiază, delegația mili

tară a R.D. Germane, condusă de 
generalul de armată Heinz Hoff
mann. membru al Biroului Politic al 
C.C, al Partidului Socialist Unit din 
Germania, ministrul apărării națio
nale al R.D. Germane, care a efec
tuat o vizită oficială în țara noas
tră, a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții din R.D. Germană au fost 
salutați de generalul-locotenent Con
stantin Olteanu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste Româ
nia, de generali și ofițeri' superiori.

Au fost prezenți Siegfried Bock, 
ambasadorul R.D. Germane in țara 
noastră, colonelul Joachim Schroter, 
atașat militar, aero și naval al 
R.D. Germane Ia București, membri 
ai ambasadei.

★
Vineri după-amiază, tovarășul Ni* 

colae Constantin, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, a primit pe Yusuf Aii 
Osman, adjunct al ministrului plani
ficării naționale al Republicii Demo
cratice Somalia, președintele părții 
somaleze in Comisia mixtă guverna
mentală româno-somaleză de coope
rare economică și tehnică.

Cu acest prilej au fost analizate 
noi posibilități de dezvoltare a coo
perării dintre țările noastre în dome
nii de interes reciproc.

La primire a fost de față tovarășul 
Ion M. Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, șef al Departamentului 
cooperării economice internaționale.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației orașului Amman, la 
București a fost semnat, vineri după- 
amiază, un Protocol pentru stabili
rea de relații directe de prietenie și 
colaborare intre capitalele Republicii 
Socialiste România și Regatului Ha- 
șemit al Iordaniei.

Documentul, semnat de tovarășul 
Gheorgl- ■ iPană, președintele Comi
tetului .ecutiv al Consiliului popu
lar al : anicipiului București, pri
marul general al Capitalei, și de 
Isam Al-Ajlowni. primarul orașului 
Amman, vizează promovarea de 
schimburi economice,, culturale, teh
nice, turistice, științifice și sociale în 
vederea mai bunei cunoașteri și în
țelegeri reciproce intre cetățenii din 
cele două municipalități, a lărgirii re
lațiilor de prietenie și cooperare din
tre popoarele român și iordanian.

La semnare au fost prezenți metn- 
bri. ai Comitetului executiv al Con
siliului popular al municipiului Bucu
rești, precum și. dr.‘Nasir Batayneh, 
ambasadorul Regatului Hașemit al 
Iordaniei la București.

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada Republicii Turcia
In legătură cu încetarea din viață 

a lui Cevdet Sunay, fost președinte 
al Republicii Turcia, la ambasada 
acestei țâri la București a avut loc, 
vineri dimineața, prezentarea de 
condoleanțe.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a Consiliului de Stat și 
a Guvernului Republicii Socialiste 
România au transmis condoleanțe 
Gheorghe Petrescu, viceprim-minis-

cinema
■ Un echipaj pentru Singapore î
SCALA — 9; 11,15; 13.30; 15,43; 18;
20,13. FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30: 
17.45; 20. GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
B întoaree-te și mai privește tf dată; 
TIMPURI NOI — 9; 11.39; 14; 17;
19,39, COTROCENI — 15,30; 17,45; 20.
■ Calculatorul mărturisește ; VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,15;
18; 20, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
H Grăbește-te încet : BUZEȘTI — 
15; 17; 19, la grădină — 20,45.
■ tnghițitorul de săbii : DRUMUL
SĂRII — 16; 18; 20, MUNCA — 16;
18; 20.
■ Orgolii î VIITORUL — 15,30; 17,30; 
19,30.0 ■
B riișii („Zilele filmului norve
gian^ : STUDIO — 10; 12.30; 15; 17,30; 
20.
■ Angela merge mai departe : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
■ Roberto Carlos cu 30 km pe oră :
PATRIA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. EXCELSIOR — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.15. FLAMURA — 9; 11; 
13,15; 15,30; 18.45; 20.
■ Drumul oaselor : CENTRAL —• 9; 
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.B Comoara din lacul de argint î PA
CEA — 10,30; 15.30; 17.30; 19,30, GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 20,45.
B Bunul meu vecin Sam ; PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII (75 77 20) — 15: 19.
B Un marinar rămine pe țărm 3 
ARTA — 15,30; 17,30; 19,30.
B La Est de Java : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,30; 14; 16,45; 19.15.
B Ziua gloriei : CAPITOL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 20,45. 
B Bonner fiul ; BUCUREȘTI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ME
LODIA. — 9; 11.13; 13,30: 15.43; 18:
20.15.
B Pilot de formula I : FESTIVAL — 
9,30; 12; 14,30; 17: 19,30, FEROVIAR
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 20, 
la grădină — 20,45.
B Cinci pentru infern ; DACIA •- 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20, la gră
dină — 21.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 29 

mai ora 21 — 1 iunie ora 21. în țară: 
Vreme caldă. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în nordul și 
estul țării, unde, pe alocuri, vor cădea 
ploi sub formă de averse, însoțite de 
descărcări electrice. în rest, averse

zilei
In timpul șederii în țara noastră, 

delegația orașului Amman a vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din Capitală și din municipiul 
Brașov.

♦
Rodrigo Carazo Odio, fost președin

te al Republicii Costa Rica, care ne 
vizitează țara la invitația Consiliului 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, a fost primit 
vineri de Tamara Maria Dobrin, 
președinte executiv al Consiliului Na
țional al F.D.U.S. Cu acest prilej, au 
fost prezentate principalele activități 
ale F.D.U.S. pentru traducerea in 
viață a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru. A fost 
exprimată, totodată, dorința comună 
de a se dezvolta și diversifica relați
ile de colaborare dintre cele două țări 
și popoare.

în aceeași zi, Biroul Consiliului Na
țional al F.D.U.S. a oferit un dineu 
în cinstea oaspetelui.

A fost prezent Victor Sanchez, 
Însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii 
Costa Rica la București,

★
în cadrul unei intîlniri cu campo- 

nenți ai loturilor naționale ale țării 
noastre, desfășurată la Centrul de 
pregătire olimpică de la Snagov, 
piloților cosmonaut! căpitan Dumi
tru Prunariu și maior Dumitru De- 
diu le-au fost acordate titlul de 
maestru internațional al sportului la 
disciplina zbor cu motor, și „Diploma 
de onoare a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport“, 
pentru gradul de înaltă pregătire, 
precum șl pentru caracterul deosebit 
al performanței aviatice de valoare 
internațională.

Distincțiile au fost inmînate de 
general-locotenent Marin Dragnea, 
președintele C.N.E.F.S.

★
în zilele de 27 și 28 mai. la 

Cimpulung Moldovenesc s-au desfă
șurat lucrările consfătuirii pe țară 
de neurologie și ale celei de-a opta 
consfătuiri a neurologilor din Moldo
va pe tema „Actualități în neuroin- 
fecții", la care au luat parte repu- 
tați specialiști și cercetători din toa
te centrele universitare, medici de la 
secțiile de profil ale spitalelor jude
țene.

Cele peste 100 de comunicări pre
zentate, precum și dezbaterile ce 
le-au urmat au pus în evidență as
pectele și preocupările actuale în 
neurologie, prilejuind conturarea 
unor concluzii deosebit de utile pen
tru medicii neurologi și de alte spe
cialități, în vederea diagnosticării 
precoce a afecțiunilor specifice, pen
tru scăderea morbidității și incapaci
tății temporare de muncă a bolna
vilor.

(Agerpres)

tru al guvernului, Vasile Bulucea, 
ministrul transporturilor și telecomu
nicațiilor, Aurel Duma, ministru se
cretar de stat Ia Ministerul Afaceri
lor Externe, Silviu Curticeanu, se
cretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere in fața portretului în
doliat al defunctului și au semnat în 
cartea de condoleanțe.

(Agerpres)

B Benji — 9: 11; 13, Grănicerii — 18; 
17,30: 20 : DOINA.a Cei 7 fantastici î GRĂDINA AU
RORA — 20,45.
B Hello Dolly J EFORIE — 9; 12;
16; 19.

teatre
B Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Filumena 51 ar tur an o — 16;
Cheile orașului Breda — 20. (sala 
Atelier) : Gimnastică sentimentală
— 13,30; (sala mică a Palatului) : Ido
lul și Ion Anapoda — 19.
B Filarmonica „George EneRcu* 
(16 00 60, Ateneul Român) : „Primă
vara culturală bucureșteană". Ciclul 
„Muzica și poezia". Recital extraor
dinar cu ion Caramitru și Dan Gri- 
gore — 19,30.
B Teatrul de operetă (13 98 48) : Bă
iatul și paiele fermecate — 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : O 
zi de odihnă — 15; Ferma — 19,30; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Cum 
se numeau cei patru Beatles ? — 18; 
Anecdote provinciale — 19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Nebuna din 
Chaillot — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Stop 
pe autostradă — 20.
B Teatrul de comedie (16 64 60) : Don 
Juan — 19,30.
B Teatrul „Nottara** (59 31 03) sala 
Magheru) : Pensiunea doamnei Olim
pia — 15; Jocul vieții și al morții — 
19,30: (sala Studio) : Sărbătoarea
princiară — 15; Scoica de lemn — 19. 
B Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Opinia publică — 15; Jean, 
fiul lui Ion — 19.30.
fl Teatrul satirie-muzical ,.C. T& na
șe" (sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui 
Tănase — 20; (Grădina Boema) : Fru
mosul din pădurea zăpăcită... — 20. 
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70); 
Somnoroasa aventură — 18,30.
B Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La fintîna dorului — 19.
B Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45): 
Joc dublu — 19,30.
B Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) î 
Anotimpurile minzului — 17.
B Circul București (110120) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova*
— 16; 19,30.
B Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(13 72 59) : Gustul miere! — 19,30.

izolate. Vîntul va sufla slab, pînă la 
moderat, cu intensificări locale de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
cele maxime între 20 și 28 de grade, 
local mai ridicate. în București : Vre
me caldă. Cer variabil, favorabil ploii 
sub formă de, averse. Vînt slab, pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 14 și 16 grade, iar 
cele maxime între 24 și 28 de grade. 
(Ileana Mihăilă, meteorolog de servi
ciu).

Telegrame de felicitare adresate
tovarășu I ui Constantin Dascăl eseu

In numele Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate 
Coreene și al meu personal vă adresez felicitări călduroase eu ocazia alegerii 
dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România.

Convins că relațiile de prietenie și colaborare dintre popoarele țărilor 
noastre care se dezvoltă excelent vor continua să se întărească și să se 
dezvolte și în viitor, folosesc această ocazie pentru a vă adresa sincere 
urări de succese tot mai mari în activitatea dumneavoastră de răspundere 
pentru transpunerea în viață a hotărârilor Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român.

LI GIONG OK
Premierul Consiliului Administrativ 

al Republicii Populare Democrate Coreene
+■

Cu același prilej, tovarășul Con
stantin Dăscălescu a mai. primit te
legrame de felicitare din partea pri
mului ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a primului ministru al Fili- 
pinelor, Cesar Virata, a primului 
ministru al Kampuchiei Democrate, 
Khieu Samphan, precum și din 
partea ambasadorului Republicii 
Cuba la București, Humberto Cas
tello, și a ambasadorului Indiei la 
București, Kanwar Gajendra Singh,

CU PRIVIRE IA CONVOCAREA SESIUNII C. A. E. R.
La 8 iunie a.c., în capitala Repu

blicii Populare Ungare — Buda
pesta — se va deschide ședința a 
XXXVI-a a sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

tv
PROGRAMUL 1

11.00 Telex
11.05 Centre muzicale ale țării : Craio

va — Teatrul liric
11,55 Film artistic
13.30 La sfîrșit de săptămină
16.40 Mai, cronica evenimentelor poli

tice
17,00 Fotbal : Dinamo București — Uni

versitatea Craiova, in divizia na
țională A. Transmisiune directă de 
la Stadionul Dinamo

18.50 loot de seri
19,00 Telejurnal
19.40 Teleenciclopedla
20.30 Virtuozi ai Instrumentelor popu

lare
20.50 Film serial „Lumini și umbre- — 

episodul 13
21.40 Telejurnal ■ Sport
22,00 Intilnirea de slmbătă seara. Va

rietăți muzical-distractlve și core
grafice
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19.30 Cintarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran
20,1(1 Călătorie prin țara mea. Răsplă

ti hărniciei
20.30 Portret componistic — Mircea 

Cbiriac
31.40 Telejurnal ■ Sport

Știri sportive
FOTBAL : Azi, derbiul 

campionatului: Dinamo — 
Universitatea Craiova

Astăzi sint programate meciurile 
celei de-a 30-a etape a diviziei A la 
fotbal. In centrul atenției se situea
ză meciul derbi dintre echipele Di
namo și Universitatea Craiova, care 
va începe la ora 17,00 pe stadionul 
Dinamo.

Celelalte intîlniri ale etapei se 
vor desfășura de la ora 18,00 după cum 
urmează : KC. Olt — Chimia Hm. 
Vilcea ; Corvinul — Sportul studen
țesc ; Progresul Vulcan — C.S. Tîr- 
goviște (stadionul Progresul) : F.C. 
Constanta — Politehnica Timișoara; 
U.T.A. — S.C. Bacău ; Jiul — 
Steaua ; Universitatea Cluj-Napoca 
— F.C. Argeș și F.C.M. Brașov — 
A.S.A.

BASCHET : Victorie a echipei 
României

La Lisabona. în prima zi a tur
neului final al campionatului mascu
lin european de baschet grupa „B“, 
selecționata României a învins cu 
scorul de 96—88 (60—43) echipa Sue
diei. Florin Ermurache (24) și Ro
man Opșitaru (43) au fost cei mai 
buni jucători, români. Alte rezultate: 
Grecia — Finlanda 96—93 (47—45) ; 
R.F. Germania — Turcia 94—83 
(52—38), Olanda — Ungaria 78—73 
(40—37).

Sesiunea C.I.O.
ROMA 28 (Agerpres). — In pre

zenta șefului statului italian, San
dro Pertini, la Teatrul Argentina 
din Roma a avut loc deschiderea 
celei de-a 85-a sesiuni a Comitetului 
Internațional Olimpic, pe agenda de 
lucru fiind Înscrise diverse proble
me ale mișcării 1 olimpice, intre care 
și o rezoluție adresată O.N.U., prin 
care se cere ca țările din întreaga 
lume să se angajeze în mod solemn 
să respecte și să protejeze jocurile 
olimpice și mișcarea olimpică.

în alocuțiunea rostită tn prima zi 
a lucrărilor, președintele C.I.O., 
Juan Antonio Samaranch, a subli
niat ca mișcarea olimpică este mai 
puternică și mai unită ca oricînd, fapt 
ce a rezultat Îndeosebi cu prilejul 
congresului C.I.O. de la Baden- 
Baden.

TENIS t Roland Garros
PARIS 28 (Agerpres). — Pe tere

nurile arenei pariziene de la „Ro
land Garros" au continuat Campio
natele internaționale de tenis ale 
Franței. în turul 3 al probei de sim
plu feminin, jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici a învins-o cu 6—4, 
6—2 pe Paula Smith (S.U.A.).

♦
prin care i se adresează călduroase 
felicitări, urări de sănătate, fericire 
și succese în îndeplinirea înaltei 
funcții de prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
de prosperitate pentru poporul ro
mân. în telegrame se exprimă con
vingerea că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre România și țările 
respective se vor dezvolta și adinei 
în folosul popoarelor noastre.

In conformitate cu înțelegerea re
alizată, ședința sesiunii se va desfă
șura la nivelul șefilor de guverne 
din țările membre ale C.A.E.R.

Consfătuire interjudețeană pe probleme 
ale activității politico-educative

La Sibiu a avut loc, în organizarea 
Secției de propagandă a Comitetului 
Central al P.C.R. și a comitetului 
județean de partid, o consfătuire 
interjudețeană cu tema „Trăsăturile 
caracteristice ale noii calități în ac
tivitatea politico-educativă. în spri
jinul realizării sarcinilor economico- 
sociale, al formării omului nou".

Au participat secretari și șefi ai 
secțiilor de propagandă, cadre cu 
munci de răspundere ale organiza
țiilor de masă. și obștești din jude
țele Alba, Argeș, Brașov, Cluj, Co- 
vasna, Dolj, Harghita, Hunedoara, 
Mureș, Sibiu și Vilcea.

Dezbaterile au scos in evidență 
modalități eficiente ale activității 
politico-educative menite să impri
me o nouă calitate activității în acest 
atît de important domeniu al muncii

Consfătuire în domeniul sericiculturii
Consiliul Național al Femeilor, In 

colaborare cu Comitetul județean 
Buzău al P.C.R.. a organizat, vineri, 
o consfătuire privind activitatea co
mitetelor și comisiilor pentru mobili
zarea femeilor la realizarea sarcini
lor de plan în sericicultură pe anul 
1982. Consfătuirea — veritabil schimb 
de experiență — 8-a desfășurat în 
comunele Pîrscov și Cislău.

Au participat membre ale Biroului 
Executiv al Consiliului Național al 
Femeilor, președinte și vicepreședin
te ale comitetelor județene ale femei
lor, activiste ale Comitetului jude
țean al femeilor Buzău, specialiști 
din domeniul sericiculturii, alte ca
dre care Iși desfășoară activitatea în 
acest sector.

Cu ocazia vizitării sectorului seri
cicol al cooperativei agricole de pro
ducție din satul Robești,'., comuna 
Pîrscov, a complexului sericicol Cis
lău, a unor gospodării individuale, 
participantele au cunoscut, la fața 
locului, metodele moderne de ame
najare a spațiilor de creștere. Îngri
jire, de prevenire și combatere a bo
lilor la viermii de mătase, asigura
rea bazei furajere.

în cadrul consfătuirii care a urmat 
au fost evidențiate experiența valo
roasă în acest domeniu, preocupările 
actuale și de perspectivă ale comite
telor șl comisiilor femeilor tn vede
rea extinderii sericiculturii in unită
țile agricole de stat și cooperatiste, 
în gospodăriile populației, în școli și

TELEORMAN s Festivalul-concurs interjudețean 
de creație literară „Marin Preda"

Ieri, In citeva localități teleormă- 
nene au debutat manifestările cul
turale prilejuite de prima ediție a 
Festivalului-concurs interjudețean 
de creație literară „Marin Preda", 
înscris in cadrul generos al Festi
valului național „Cintarea Româ
niei", concursul este organizat de 
Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă Teleorman, in 
colaborare cu Uniunea scriitorilor, 
Muzeul literaturii române, Editura 
„Cartea românească" ți Radiotele- 
viziunea română. Avind drept scop 
descoperirea și stimularea de noi Și 
autentice talente din rindul creato
rilor amatori, festivalul constituie 
un omagiu adus marelui scriitor 
Marin Preda.

In programul bogat al zilei inau
gurale, la loc de frunte s-au în
scris tntilnirile oamenilor muncii Și 
ale elevilor din Alexandria, Zimni- 
cea, Drăgănețti Vlașca, Videle, Ro
șiori de Vede cu personalități ale 
vieții noastre literare fi culturale : 
Dumitru Radu Popescu, Ion Lăn- 
crănjan, Alexandru Oprea, George

LOTO
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Extragerea I : 64 90 10 29 82 11 18 52 36
Extragerea a Il-a : 16 12 37 67 34 17 72 13 24

Industria județului Vrancea 
a îndeplinit planul pe 5 luni

Oamenii muncii din unitățile Indus
triale ale județului Vrancea raportea
ză că in ziua de 23 mai a.c. au reali
zat planul producției-marfă pe cele 
cinci luni ale acestui an, creindu-și 
astfel condiții ca pină la sfîrșitul 
lunii să obțină suplimentar o pro
ducție de 80 milioane lei, concretizată 
în importante cantități de produse de 
mecanică fină, materiale de construc
ție, confecții textile, bunuri ale in
dustriei alimentare șl altele. Conco
mitent, comuniștii, oamenii muncii 
vrânceni și-au concentrat eforturile 
asupra realizării în bune condiții a 
celorlalți indicatori de plan.

In telegrama trimisă cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Comite
tul județean Vrancea al P.C.R. se 
spune intre altele : Așa cum ați in
dicat la recenta consfătuire de la 
C.C. al P.C.R., în fiecare unitate eco
nomică din județul nostru se acțio
nează pentru a pune în valoare 
toate resursele care să conducă la 
reducerea cheltuielilor materiale de 
producție, la creșterea, pe această 
cale, a rentabilității și eficienței 
economice.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că orga
nizația județeană de partid, toți oa
menii muncii vor face totul ca re
zultatele bune din anul trecut să fie 
întregite cu altele noi, superioare, 
astfel ca. la finele anului 1982, să 
ne situăm pe locuri de frunte in 
marea întrecere socialistă dintre ju
dețele patriei.

organelor șl organizațiilor de partid, 
a organizațiilor de masă și ’obștești.

Pornindu-se de la conceptul de 
calitate in viziunea partidului nostru, 
personal a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în acti
vitatea politico-educativă de masă, 
participanții au făcut o amplă ana
liză a preocupărilor din județele res
pective pentru realizarea unei cali
tăți noi in activitatea politico-educa
tivă de masă, pentru îmbunătățirea 
formelor și metodelor folosite în 
procesul de cultivare a sentimentelor 
de dragoste și' devotament față de 
patrie, partid și popor, în dezvoltarea 
viziunii revoluționare, a unui înalt 
simț al datoriei și mîndriei patrioti
ce, în formarea și dezvoltarea gîn- 
dirii economice în strinsă legătură 
cu cerințele producției și cu înfăp
tuirea sarcinilor economico-sociale.

alte instituții, avantajele încheierii 
contractelor cu unități beneficiare. 
Au fost evidențiate modalități pri
vind asigurarea materialelor necesa
re creșterii viermilor de mătase, în
tărirea colaborării cu ceilalți factori 
locali pentru realizarea producției de 
gogoși de mătase planificate pe acest 
an și pe întregul cincinal.

în cuvîntul lor, participantele s-au 
angajat să acționeze cu toată hotări- 
rea pentru înfăptuirea indicațiilor și 
orientărilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al par
tidului, la Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. din 14—15 mai a.c. To
varășul Vasile Carolică, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Buzău 
al P.C.R., a înfățișat realizările 
oamenilor muncii buzoienl, preocu
pările existente pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin tn actualul cin
cinal. In Încheierea consfătuirii, to
varășa Ana Mureșan, președinta Con
siliului Național al Femeilor, a sub
liniat rolul important ce revine co
mitetelor și comisiilor femeilor în în
făptuirea indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind înfăptuirea obi
ectivelor economice ale acestei pe
rioade, insistind asupra prevederilor 
programului de dezvoltare a serici
culturii tn perioada 1982—1985.

(Agerpres)

Bălăiță, Emil Mânu ș.a. La Casa de 
cultură a sindicatelor din Alexan
dria, in prezența unui numeros pu
blic, a avut loc vernisajul expozi
ției „Marin Preda", reunind lucrări 
ale artistului fotograf Vasile Bten- 
dea. Noua și moderna Casă de cul
tură din orașul Zimnicea a găzduit 
o masă rotundă cu tema „Marin 
Preda — azi". Tot aici s-a desfă
șurat conferința județeană a ce
naclurilor literare.

Astăzi, simbită, au loc noi ma
nifestări. La Alexandria se desfă
șoară sesiunea de comunicări „Is
torie și realități naționale in opera 
lui Marin Preda" la care vor parti
cipa cunoscuți scriitori și critici li
terari. In continuare, la căminul 
cultural din comuna Siliștea Nouă, 
localitate unde s-a născut autorul 
„Moromeților", se va inaugura ex
poziția muzeală „Marin Preda". 
După evocarea unor momente' sem
nificative din viața și activitatea 
prozatorului, va avea loc festivita
tea de premiere a ctșttgătorilor 
Concursului de proză scurtă „Ma
rin Preda". (Stan Ștefan).

Luni se deschid la București lucrările unei
importante reuniuni a „Grupului celor 77"
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- o importantă problema pentru lichidarea subdezvoltării, 

pentru făurirea noii ordini economice internaționale
Luni se deschid la București lu

crările reuniunii „Grupului celor 
77“ consacrate dezvoltării cooperă
rii între țările în curs de dezvoltare 
în domeniul promovării și perfec
ționării de cadre pentru industrie. 
Intilnirea se înscrie în seria reu
niunilor convocate în baza „Progra
mului de acțiune de la Caracas", 
adoptat de conferința ministerială 
a „Grupului celor 77", din mai 1981, 
pentru dezvoltarea cooperării econo
mice între țările in curs de dezvol
tare.

în actuala situație internațională, 
caracterizată prin perpetuarea ve
chilor raporturi de inegalitate și 
inechitate. adîncirea decalajelor 
dintre țările bogate și cele sărace, 
accentuarea crizei economice mon
diale. accelerarea cursei înarmări
lor, este necesar, mai mult ca ori
cînd, așa cum subliniază în perma
nentă România, să se acționeze pen
tru promovarea unei politici noi, 
democratice, bazate pe principiile 
deplinei egalități in drepturi, pen
tru întărirea solidarității și cola
borării între țările în curs de dez
voltare in vederea instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
menite să asigure condiții de dez
voltare tuturor statelor, rezolva
rea justă și durabilă a problemelor 
grave și complexe care confruntă 
omenirea. Pornind tocmai de la 
aceste realități, „Programul de ac
țiune". amintit mai sus. a pus în 
evidentă importanța tot mai mare 
care revine conlucrării, sprijinului 
reciproc și unității de acțiune a aces
tor țări — care alcătuiesc marea 
majoritate a omenirii — ca parte 
integrantă a strategiei lor de dezvol
tare economico-socială indepen
dentă. Prin același program au fost 
stabilite, totodată, modalități con
crete de cooperare între țările tn 
curs de dezvoltare într-o serie de 
domenii, între care o importanță deo
sebită o au pregătirea și perfecționa
rea cadrelor.

Formarea și pregătirea cadrelor 
reprezintă, așa cum se știe, un ele
ment hotărâtor pentru dezvoltarea 
economică și socială independentă 
a fiecărei națiuni. Subliniind în
semnătatea acestei probleme, ca o 
componentă organică a făuririi noii 
ordini economice internaționale, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „Un rol important are în 
această direcție formarea cadrelor 
naționale — incepind de la munci
tori calificați pînă la specialiști — 
pentru diferite domenii de activi
tate. Problema formării cadrelor 
proprii constituie factorul primor
dial al dezvoltării economico-so
ciale independente, al lichidării sub
dezvoltării".

De asigurarea cu cadre calificate 
se leagă in mod nemijlocit valorifi
carea eficientă a resurselor unei 
țări in interesul propriei propășiri, 
al dezvoltării sale economice, so
ciale șl culturale. Cu atît mai mult 
pentru țările angajate recent pe ca
lea dezvoltării economice libere, de 
sine stătătoare, interesate în mod 
vital în făurirea unei industrii pro
prii. în modernizarea agriculturii, 
în introducerea tehnologiilor înain
tate. a cuceririlor științei, intr-un 
cuvînt in recuperarea marilor ră- 
mîneri în urmă față de țările avan
sate pe plan economic. Pregătirea 
de cadre cu nivel înalt de compe
tență se înscrie ca o componentă de

I.T.B.: Legitimații de călătorie diversificate
Pentru a înlesni 

procurarea legitima
țiilor de călătorie și a 
economisi timpul ce
tățenilor, întreprinde
rea de transport in 
comun din Capitală a 
luat măsuri pentru a 
pune la dispoziția pu
blicului — incepind 
de la data de 1 iu
nie a.c. — legitimații 
de călătorie-abona- 
ment valabile pe luate 
liniile de transport in 
comun, diversificate 
pe perioade :

• abonamente ne
nominalizate pentru 
o zi. valabile numai 
între orele 5—24, in 
valoare de 10 lei ;

• abonamente ne
nominalizate pentru 
7 zile, în valoare de 
45 lei ;

• abonamente no
minalizate pentru 15 
zile — 90 lei.

Noile abonamente se 
vor pune in vinzare 
la toate centrele de 
distribuire a abona

Irigații, cu toate mijloacele
(Urmare din Pag. I)
65 la sută. în acest scop, trebuie 
folosite toate sistemele de adminis
trare a apei ; aspersiune, brazde lungi 
și altele.

finind seama că nevoia de apă a 
plantelor — atît la legume, cit și la 
celelalte culturi — este mare, tre
buie puse în valoare toate mijloa
cele și sursele de apă pentru efectua
rea irigațiilor pe suprafețe cit mai 
mari. După cum se știe, in anii pre
cedent!, in multe județe s-a contu
rat o experiență bună în ce privește 
utilizarea unor surse variate de apă. 
care trebuie reluată și amplificată. 
In această privință, cadrele de con
ducere și specialiștii din unitățile 
agricole, cu sprijinul organelor și or
ganizațiilor de partid de la sate, ău 
datoria să identifice și să folosească 
toate sursele de apă existente : rîuri, 
piraie, bălți, lacuri, pînza freatică 
etc., executîndu-se in acest scop 
baraje simple pentru acumulări de 
apă, canale de aducțiune, foraje etc. 
Pentru administrarea apei este in
dicat ca, pe lingă mijloacele existen
te, să fie folosite cisterne, butoaie, 
iar apa să fie dată plantelor — în

însemnătate hotăritoare a strategiei 
dezvoltării, a luptei pentru progres 
și bunăstare, pentru consolidarea in
dependenței lor economice.

Realitățile învederează că. drept 
rezultat al dominației imperialiste 
și colonialiste, al relațiilor de ine
galitate. statele „lumii a treia" au 
rămas, în bună parte, și în prezent 
dependente de specialiștii din fos
tele metropole, fapt ilustrat de per
petuarea în continuare a decalaje
lor in ce privește dotarea cu cadre 
a economiilor naționale. Astfel, nu
mărul de cadre cu calificare supe
rioară la 10 000 de locuitori este de 
numai 5,8 în Africa, 22 in Asia și 65 
în America Latină — fată de 112 in 
țările industrializate. în același 
timp, din numărul total al oamenilor 
de știință 86 la sută se află in ță
rile dezvoltate și abia 14 la sută in 
țările lumii a treia.

Desigur, și în acest domeniu rolul 
esențial revine eforturilor proprii 
ale fiecărei țări, preocupărilor sale 
la nivel național, deosebit de eloc
ventă fiind în acest sens însăși ex
periența României, țară socialistă 
in curs de dezvoltare, care tocmai 
datorită atenției prioritare acordate 
în planurile naționale dezvoltării în- 
vătămintului, pregătirii și perfec
ționării forței de muncă, în confor
mitate cu cele mai noi realizări ale 
științei și tehnicii a reușit să se în
scrie pe orbita progresului accele
rat, multilateral. Aceasta și explică 
de ce experiența românească in 
acest domeniu prezintă un real in
teres pentru țările în curs de dez
voltare.

Alături de efortul propriu, o im
portanță din ce în ce mai mare o 
au însă intensificarea conlucrării 
internaționale, întrajutorarea din
tre statele în curs de dezvoltare în 
asigurarea pregătirii cadrelor. în 
acest context, țara noastră oferă un 
exemplu concret, aducînd o contri
buție prețioasă la pregătirea și for
marea ca_drelor de specialiști nece
sari în țările in curs de dezvoltare. 
Este cunoscut, astfel, că în România 
învață peste 18 000 dc tineri din ță
rile în curs de dezvoltare, iar apro
ximativ 15 000 de specialiști români 
se află in 60 de țări în curs de dez
voltare pentru a acorda asistentă 
tehnică în diferite domenii — țările 
respective dînd o înaltă apreciere 
acestui ajutor efectiv și compe
tent.

Examinând și evaluînd stadiul ac
tual al cooperării dintre țările în 
curs de dezvoltare tn domeniul pre
gătirii de cadre pentru industrie, 
reuniunea de la București a „Gru
pului celor 77“ este chemată să dis
cute și să perfecteze noi măsuri de 
natură a întări și diversifica această 
cooperare pe plan bilateral, regional 
și interregional.

Această reuniune este a doua în- 
tilnire a „Grupului celor 77“ pe care 
tara noastră o găzduiește de la in
trarea sa. în 1976.. în acest grup. 
Participind activ la activitatea 
„Grupului celor 77" România dă ex-, 
presie dorinței sale de a'întări soli
daritatea și colaborarea cu toate ță
rile în curs de dezvoltare, de a con
lucra activ cu aceste țări pe tărâmul 
vieții internaționale, pentru rezol
varea in interesul tuturor popoare
lor a problemelor complexe ale o- 
menirii, pentru instaurarea noii or
dini economice internaționale.

Radu BOGDAN

mentelor și tichetelor 
din Capitală. Introdu
cerea acestora nu mo
difică sistemul de fo
losire a actualelor ti- 
chete și abonamente.

în același timp, 
I.T.B. anunță și des
chiderea a două noi 
centre de vinzare a 
legitimațiilor de călă
torie : la aeroportul 
Băneasa, capătul li
niei de troleibuze, și 
la Dămăroaia, capătul 
liniei 24.

deosebi la legume — cu găleata. La 
această acțiune de udare a plantelor 
cu mijloace simple este necesar să 
fie atras un număr cit mai mare de 
elevi și alți tineri de la sate.

Eforturile care se fac în aceste zile 
pentru aplicarea neintirziată a udări
lor în grădinile de legume și la alte 
culturi agricole trebuie să fie însoțite 
și de aplicarea altor metode de ordin 
agrotehnic pentru menținerea apei in 
sol. Este bine ca aceste măsuri, cu
noscute de oamenii muncii din agri
cultură — afînarea solului prin prășit 
ș.a. — să fie aplicate neintirziat. în 
acest fel vor fi create condiții optime 
pentru dezvoltarea culturilor și obți
nerea de recolte sporite- /

Organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare, organizațiile de 
tineret, consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole au' datoria să 
inițieze și să organizeze largi acțiuni 
de masă, la care să participe cit mai 
mulți locuitori ai satelor, tineri și 
vîrstnici. pentru a se asigura iriga
rea culturilor pe suprafețe cit. mai 
mari. Bătălia pentru recoltă în aceas
tă perioadă înseamnă -bătălia pentru 
a asigura la timp apa necesară cul
turilor I

• RADARUL IN ME
TEOROLOGIE. Direc*la’ 
forța și viteza curenților de aer 
la înălțimi între 1 și 20 km sint 
înregistrate cu ajutorul unui sis
tem complex de antene radar, 
construit in apropierea orașului 
vest-german Rosenheim. Aceste 
observații formează o parte a 
unui vast program de cercetări 
meteorologice, la care participă 
15 institute științifice din R.F. 
Germania. Cercetările sint desti
nate să stabilească in ce constă 
influența sistemului muntos al 
Alpilor asupra climei.

• TUNEL GIGANT.
Unde se află cel mai lung tunel 

din lume 7 Finlandezii spun câ 
în țara lor, intre capitala Hel
sinki și orașul Lahti. Aici, timp 
de aproape zece ani, a fost scobit 
terenul stîncos. construindu-se 
un tunel dat în exploatare re
cent. El este mal lung cu 100 km 
decît tunelul Simplon (care leagă 
Italia .de Elveția). Dar prin tu
nelul finlandez nu vor trece nici 
trenuri, nici automobile, ci... apâ 
potabilă destinată capitalei.

• PENTRU OCROTI
REA SĂNĂTĂȚII SUGA
RILOR. 20 la sută din decese 
la copiii mici — de la o lună 
pină la un an — au drept cauză 
ceea ce medicii au denumit 

„moartea subită neexplicată a 
sugarului". Fenomenul a format 
tema centrală a „Zilelor națio
nale de neonatalogie", care s-au 
desfășurat recent la Paris, cu 
Care prilej a fost respinsă teza 
că nu se poate face nimic pen
tru împiedicarea unor asemenea 
accidente. S-a arătat că descope
rirea din timp a unor anomalii 
poate duce la prevenirea dece
sului subit. între altele, a fost 
conceputa o instalație de „mo- 
mitoraj". care permite suprave
gherea in permanentă a respira
ției și ritmului cardiac ale copi
lului : în cazul unor iregulari
tăți, aparatul dă alarma și pă
rinții pot intei-veni salutar, de 
la caz la caz.

DE,

• ÎN PROIECT: CEL 
MAI MARE STADION 
DIN LUME. încă nu a Înce
put campionatul mondial de 
fotbal din Spania, dar presa bra
ziliană scrie de pe acum despre 
următorul campionat mondial, 
din 1986. Tricampioni ai lumii ia 
fotbal, brazilienii speră că ediția 
viitoare a competiției se va des
fășura în tara lor, iar pentru a- 
ceasta, spun ziarele, există mo
tive serioase. între altele, s-a 
hotărît ca în orașul Sao Paulo

'ÎNDE
să se construiască cel mai mare 
stadion din lume, cu 200 000 de 
locuri. De fapt, nu cu mult mai 
mare decît tradiționalul „tem
plu" al fotbalului — „Marocana" 
din Rio de Janeiro, dar. desigur 
dotat la nivelul pretențiilor de 
azi : în afară de terenurile spor
tive propriu-zise, stadionul va 
avea și cinematograf, platformă 
de aterizare pentru elicoptere, 
precum și o stație de metrou.

• țesături din...
PÎNZA DE PĂIANJEN.
Asemenea țesături erau cunoscu

te încă de pe vremea domniei 
lui Ludovic al XlV-lea. dar 
principiul confecționării lor era 
ținut, se zice, de „Regele Soare" 
fn cel mai strict secret. La sfîr
șitul veacului trecut, un misio
nar francez, pribegind prin pă
durile Madagascarului, a dat de 
o pînză de păianjen de mărime 
neobișnuită. Era rezultatul „ac
tivității" păianjenului „șalabe", 
mai precis a femelei din această 
specie, capabilă să Întindă fire 
foarte lungi gi rezistente. In 
1897, misionarul a deschis pri
mul „atelier", unde „lucrau" de 
zor 30 000 de insecte. Astăzi, a- 
ceastă rentabilă Îndeletnicire a 
trecut la... producția de serie. 
Din firele produse de păianjeni, 

specialiștii confecționează artico
le textile cu nimic mai prejos 
celor făcute din mătase. Nevop- 
sită. o astfel de țesătură are 
nuanța crem-aurie. dar ea poate 
primi ușor orice altă culoare, cu 
ajutorul acelorași vopsele între
buințate la prelucrarea mătăsii.

• CEASUL FILOLOG.
O- firmă japoneză a pus în vin
zare un nou tip de ceas electro
nic de mină, avind in memoria 
sa un dicționar angio-japonez cu 
1 666 de cuvinte și lista verbelor 
neregulate. Ceasul s-a vîndut ca 
plinea caldă, fiind solicitat de 
amatorii de a învăța limba en
gleză, inclusiv tinerii pe cale de 
a da examene de admitere în 
universități. Conducătorii institu

telor de tnvățămînt superior au 
detectat repede motivul „prefe
rinței" și ca atare le-a interzis 
candidaților să intre în sălile de 
examen cu ceasul-fituică.

• CALDERON INE
DIT. La Madrid a fost publi
cată o lucrare necunoscută pină 
acum a marelui dramaturg spa
niol din secolul al XVII-lea, 
Pedro Calderon de la Barca. Este 
vorba despre o piesă de teatru 
inspirată dintr-un traditional • 
spectacol folcloric. Textul, pe 
care cercetătorii ii situează la 
Începutul primei perioade de 
creație a lui Calderăn, a fost 
descoperit în urmă cu un an.
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SE INTENSIFICĂ LUPTA POPOARELOR
PENTRU PACE Șl DEZARMARE

„Totul în lupta pentru pace" — apelul lansat 
de 1 400 de organizații din R. F. Germania

Peste 1 400 de organizații politice, obștești, culturale și cu caracter 
religios din R.F. Germania au lansat o chemare intitulată „Totul In lupta 
pentru pace". Pronunțîndu-se împotriva intensificării cursei înarmărilor, 
puternic stimulată de acum prin hotărîrea privind amplasarea în diferite 
țări vest-europene a rachetelor cu rază medie de acțiune, documentul 
subliniază că „în aceste condiții popoarele Europei trebuie să-și afirme 
cerința de pace și dezarmare". Organizațiile semnatare cheamă forțele 
păcii să se opună cursei înarmărilor, armelor chimice și bombei cu neu
troni, să ceară transformarea Europei in zonă denuclearizată.

Se prevede organizarea la Bonn a unei ample demonstrații antirăzboi
nice, la care vor participa luptători pentru pace din Danemarca, Olandcș, 
Marea Britanie, Spania, Italia și S.U.A.

Demersul oamenilor de știință japonezi la O.N.U.
Este necesar să fie 

apărată pacea, să fie 
salvată omenirea de 
pericolul distrugerii — 
se arată intr-o decla
rație semnată de un 
mare număr de oameni 
de știinfă japonezi și 
adresată O.N.U. In do
cument se subliniază 
că „nu poate fi asigu
rată securitatea po

poarelor pe calea acu
mulării continue de 
armament". Declara
ția, adoptată la o șe
dință a Consiliului ști
ințific al Japoniei, rea
firmă necesitatea ca 
guvernul acestei țări, 
singura care a suferit 
grozăviile unui bom
bardament atomic, să

prezinte inițiative con
crete de dezarmare 
nucleară.

Savanții japonezi 
cheamă, in același 
timp, pe toți oamenii 
de știință din lume 
să-și intensifice acțiu
nile in vederea salvă
rii păcii și înfăptuirii 
dezarmării.

„Să oprim instalarea de noi rachete nucleare 
în Europa"

OSLO — Președintele Partidului 
Liberal (Venstre) din Norvegia, 
Hans H. Rossbach, a atras atenția 
într-o declarație făcută la Oslo 
asupra pericolului pe care îl pre
zintă proiectele de amplasare în 
unele țări vest-europene de noi 
rachete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune. El a subliniat 
că partidul său se pronunță împo
triva înfăptuirii acestor planuri și 
a construcției de instalații de lan
sare a noilor rachete. Această po
ziție — a declarat Rossbach — se 
bucură astăzi în Norvegia de un 
sprijin tot mai larg. în prezent, a 
adăugat președintele Partidului 
Liberal, este mai necesară ca ori- 
Cînd o politică de destindere, de 
consolidare a păcii în lumea în
treagă.

★
într-un interviu acordat ziarului 

vest-berlinez „Die Wahrheit", von 
Maienfeldt, cunoscut activist pe tă- 
rim obștesc din Olanda? s-a pro
nunțat pentru intensificarea acțiu-

„Profesorii pentru 
dezarmare nucleară" — 

în acțiune
OTTAWA 28 (Agerpres) — Intr-o 

scrisoare dată publicității, 263 de 
cadre didactice universitare, mem
bri ai organizației antirăzboinice 
„Profesorii pentru dezarmare nu
cleară", s-au pronunțat împotriva 
experimentării de rachete america
ne „Cruise" și a altor tipuri de ar
mament pe teritoriul Canadei. Au
torii scrisorii cer guvernului să de
clare Canada zonă liberă de arme 
nucleare.

nilor pentru pace în Europa occi
dentală, declarînd : „Intr-un mo
ment cînd această zonă a lumii 
este amenințată cu amplasarea de 
noi rachete nucleare, este necesar, 
mai mult ca oricînd, să milităm 
pentru a determina guvernele să 
renunțe la aceste planuri".

„Vrem școli,
Purtînd pancarte cu această lo

zincă, elevii și cadrele didactice din 
orașul Californian San Jose au or
ganizat o demonstrație in fata pri
măriei. Participanții au protestat 
energic împotriva politicii de pre-

„Este necesar 
să se treacă cu hotărîre 

la oprirea cursei 
înarmărilor"

tn Franța se desfășoară pregătiri 
în vederea unui mare Marș al păcii 
prevăzut pentru 20 iunie la Paris. 
Zeci de personalități ale vieții poli
tice, obștești și culturale au semnat 
un apel prin care îndeamnă toate 
organizațiile sindicale, politice și 
de altă natură sd susțină inițiativa 
organizării acestei acțiuni pentru 
a-i conferi o amploare cit mai mare.

Cursa înarmărilor a atins pro
porții înspăimântătoare — se arată 
în apel. Puterea totală a armamen
tului nuclear acumulat depășește 
de un milion de ori puterea bom
bei explodate la Hiroshima. Aceasta 
ne privește pe fiecare, intrucit sint 
amenințate pacea, însăși existența 
popoarelor. Semnatarii apelului cer 
să se pună capăt escaladării nu
cleare ruinătoare și periculoase, să 
se treacă la tratative pentru de
zarmare.

Poziția sindicatelor 
din Noua Zeelandă

WELLINGTON — Conferința a- 
nuală a Federației Muncii din 
Noua Zeelandă — cea mai mare 
uniune sindicală din țară — a 
chemat torțele democratice neo
zeelandeze să-și intensifice lupta 
pentru menținerea păcii și destin
derii, pentru realizarea dezarmării 
generale și totale. Federația s-a 
pronunțat, de asemenea, pentru 
transformarea Oceanului Pacific în 
zonă liberă de arme nucleare și a 
cerut ieșirea Noii Zeelande din 
blocul ANZUS — informează agen
ția T.A.S.S.

nu bombe!“
gătire a unul război pustiitor șl au 
cerut municipalității să insiste pe 
lingă Administrația americană să 
înceapă tratative pentru reducerea 
înarmărilor.

In ultima vreme, în S.U.A. au avut loc numeroase demonstrații pentru 
dezarmare și pace la care au participat zeci de mii de oameni de diferite 
profesii și convingeri politice. Fotografia de mai sus redă un aspect de la 
una din aceste acțiuni de masă, desfășurată sub lozinca „Opriți cursa 

înarmărilor I"

RAPORTUL ANUAL AL S.I.P.R.I. RELEVA;

Cursa înarmărilor atinge niveluri 
fără precedent

• Anul trecut, totalul sumelor irosite s-a ridicat la aproape 
650 miliarde dolari • Raportul citează exemplul pozitiv al 

României, care și-a redus cheltuielile militare
STOCKHOLM 28 (Agerpres). — Cel 

de-al 13-lea raport anual al Institu
tului Internațional de la Stockholm 
pentru Studierea Păcii (S.I.P.R.I.) — 
dat publicității în capitala Suediei — 
apreciază că perioada care a trecut 
de la prima sesiune specială a Adu
nării Generale a O.N.U„ în problema 
dezarmării (1978) a fost mai degrabă 
o perioadă de regres, neinregistrîn- 
du-se progrese nici în domeniul 
dezarmărilor, nici in al controlului 
armamentelor — relatează agențiile 
U.P.I. și France Presse. Exprimîn- 
du-și regretul în legătură cu acest 
fapt, autorii raportului menționează 
că, în anul care a trecut, carența cea 
mai periculoasă a constituit-o ab
sența negocierilor asupra armamen
telor strategice nucleare.

Potrivit raportului, în pofida crizei 
economice mondiale, anul trecut 
cheltuielile militare în lume s-au ri
dicat la aproape 650 miliarde dolari, 
în ultimii patru ani, cheltuielile mi
litare au crescut într-un ritm ce in

dică o accelerare considerabilă in ra
port cu mijlocul deceniului trecut, 
cînd creșterea anuală era de aproape 
2 la sută.

„în ultimul deceniu — se mențio
nează în raportul S.I.P.R.I. — cînd 
comerțul mondial a crescut. In an
samblu, cu 70 la sută, volumul vin- 
zărilor de armament greu către 
țările in curs de dezvoltare a sporit 
cu peste 300 la sută".

Prezentînd raportul, directorul 
S.I.P.R.I., Frank Barnaby, a reliefat 
creșterea îngrijorării opiniei publice, 
în special în legătură cu armele nu
cleare. „Este poate pentru prima oară 
de la cel de-al doilea război mondial 
încoace — a declarat Frank Bamaby 
— cînd opinia publică începe să aibă 
o influentă reală asupra negocierilor 
privind controlul armamentelor" — 
arată agenția U.P.I.

Raportul menționează că, anul tre
cut, România și R.P. Chineză și-au 
redus cheltuielile militare.

HELSINKI

Apel adresat conducătorilor II.R.S.$. și S.U.A.
de Biroul Internaționalei Socialiste

HELSINKI 28 (Agerpres). — Biroul 
Internaționalei Socialiste, ale cărui 
lucrări s-au încheiat la Helsinki, a 
adoptat o rezoluție în care se adre
sează un apel conducătorilor U.R.S.S. 
și S.U.A. pentru a angaja o nouă 
fază a procesului de dezarmare si a 
se întîlni „cit mai grabnic posibil 
și la nivelul cel mai înalt" — rela
tează agenția France Presse. Docu
mentul apreciază că obiectivul urmă
rit trebuie să-1 constituie „reducerea 
considerabilă a tuturor armelor nu
cleare și Instituirea controlului efec
tiv asupra evoluțiilor calitative ulte
rioare". Totodată, se adaugă că. deși 
devenit. în ultimul timp, mal dificil, 
dialogul Est-Vest „rămlne indis
pensabil".

„Internaționala Socialistă — arată 
rezoluția — respinge cate'goric con
ceptul unui război limitat, deoarece, 
chiar limitat, un conflict nuclear 
ar atrage după sine o distrugere ne
limitată". Totodată. Internaționala 
Socialistă sprijină „cererea tot mai 
intensă a popoarelor în favoarea 
unor măsuri imediate si concrete de 
natură să pună capăt cursei înarmă
rilor".

Conducătorii partidelor socialiste si 
social-democrate reprezentate la re
uniunea de la Helsinki au lansat, 
totodată, un nou apel Națiunilor Uni
te de a ajunge la o dezarmare nu
cleară „prin intermediul creării de 
zone denuclearizate". De asemenea, 
a fost reînnoit apelul de a se rati
fica imediat acordurile „SALT-2".

Critici la adresa politicii economice a S.U.A.
„Nivelul înalt al dobinzilor bancare qmericane - o problemă 

cu largi implicații** - subliniază raportul anual al F.M.I.
WASHINGTON 28 (Agerpres) — 

Problemele economice globale sînt 
atit de complexe, incit nu vor putea 
fi soluționate fără sacrificii sau 
într-o perioadă scurtă de timp — 
subliniază raportul anual asupra eco
nomiei mondiale publicat joi, la 
Washington, de Fondul Monetar In
ternațional. Potrivit agenției Reuter, 
care transmite știrea. documentul 
face aprecieri critice la adresa po
liticii economice a S.U.A., care a 
avut drept rezultat ratele excesiv de 
înalte ale dobinzilor bancare, consi- 
derînd că nivelul înalt al dobinzilor 
bancare americane constituie o pro
blemă nu numai pentru S.U.A., ci șl 
pentru restul lumii. în prezent — se 
menționează — piețele financiare nu 
par să fie convinse că măsurile gu

vernului american vor duce la Inten
sificarea activității economice. Se 
atrage atenția asupra faptului că, 
pentru al treilea an consecutiv, sta
tele occidentale industrializate sînt 
confruntate cu perspective economice 
precare in 1982, rata medie de creș
tere economică fiind de numai 0,75 
la sută, fată de 1 la sută in 1980 
și In 1981. După declinul din prima 
jumătate a anului in curs, se va Înre
gistra numai o creștere modestă in a 
doua jumătate.

Documentul precizează că, ptnă 
recent, specialiștii F.M.I. anticipaseră 
o redresare economică moderată, cu 
o creștere de aproximativ 2 la sută, 
dar au trebuit să revină asupra eva
luărilor anterioare din cauza prelun
girii recesiunii din S.U.A.

IN CONTiNUa EXIIimE, MISCflBEA PENTRM PACE CIIPBINOE NOI fflBTE $1 MTECOBII SOCIALE
Oamenii de cultură — mereu mai activi 

în rîndurile militanților împotriva pericolului nuclear

încheierea vizitei ministrului afacerilor 
externe al României in R. A. Egipt

CAIRO 28 (Agerpres). — Vi
neri s-a încheiat vizita oficială 
pe care tovarășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a efectuat-o 
în Republica Arabă Egipt. în cursul 
convorbirilor cu vicepremierul și mi
nistrul afacerilor externe al R.A. E- 
gipt, Kamal Hassan Aii, s-a făcut un 
schimb de vederi cu privire la sta
diul raporturilor bilaterale. în legă
tură cu dezvoltarea lor în continuare 
și, îndeosebi, a relațiilor economice 
dintre cele două țări. în spiritul în- 
țîlnirilor și înțelegerilor la nivel înalt.

Totodată, cei doi miniștri au dis
cutat pe larg situația internațională, 
în acest context au fost discutate 
căile de instaurare a unei păci glo
bale în Orientul Mijlociu, soluționa
rea pe cale politică a tuturor stărilor 
de conflict și război din alte regiuni 
ale lumii, apropiata sesiune specială 
a Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării, precum și proble
me privind întărirea unității și soli
darității țărilor în curs de dezvoltare 
în lupta pentru eradicarea subdezvol
tării și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Ministrul român al afacerilor ex
terne a prezentat poziția României 
față de problemele securității și 
cooperării pe continentul european, 
oprirea amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune în Europa și 
retragerea celor existente, realizarea 
pe continentul european a unor re
lații noi, prin eliminarea definitivă a 
armelor nucleare, a tuturor arma
mentelor, importanța pe care o a- 
cordă România încheierii cu succes a 
reuniunii de la Madrid, astfel ca să 
se ajungă la convocarea unei confe
rințe consacrate întăririi încrederii și 
dezarmării în Europa, asigurarea 
continuității procesului început la 
Helsinki.

Subliniind importanta creșterii 
conlucrării dintre cele două țări pe 
arena internațională pentru o poli
tică de pace, destindere și respect al 
independenței naționale a tuturor po
poarelor, ministrul de externe egip
tean a acceptat invitația de a face o 
vizită oficială în România.

Convorbirile la care au participat 
Ion Iosefide. ambasadorul român la 
Cairo, și Wafic Hosnv, ambasadorul 
egiptean la București, s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială.

Evoluția conflictului anglo-argentinian
• Trupele britanice au declanșat o ofensivă în direcția locali
tăților Goose Green și Port Darwin • Riposta forțelor argentiniene 

• Contactele secretarului general al O.N.U.
BUENOS AIRES 28 (Agerpres). — 

Citind comunicate militare argenti
niene. agențiile internaționale de | 
presă informează că în zona Insule
lor Malvine (Falkland) au continuat 
joi operațiunile de luptă intre uni
tăți ale Argentinei și trupele brita
nice debarcate în raza portului San 
Carlos.

Acțiunile trupelor argentiniene 
urmăresc să împiedice înaintarea 
efectivelor britanice, care se depla
sează pe aliniamentul San Carlos — 
Port Darwin. Potrivit surselor mili
tare argentiniene citate de agenția 
EFE, în cursul zilei de vineri artile
ria navală britanică a executat 
atacuri asupra localității Port Dar
win, urmate de lupte între trupe de 
uscat ale celor două țări în zona res
pectivă. Datorită, unui aeroport aflat 
în apropiere de Port Darwin, această 
localitate capătă o importanță deose
bită atît pentru argentinieni, cît și 
pentru britanici, controlul ei fiind 
echivalent cu controlul aerian asu
pra regiunii.

Pentru prima dată de la începutul 
conflictului. Statul major argenti
nian a ordonat intrarea în luptă a 
bombardierelor „Canberra". Acestea 
au atacat pozițiile britanice. în timp 
ce trupe de comando argentiniene 
au pătruns în dispozitivul englez 
prin punga creată de infanteria ma
rină și de blindatele ușoare.

Alte informații consemnează a- 
tacuri ale aviației britanice asupra 
unor puncte de pe Insulele Malvine, 
împrejurare. în care două avioane 
de tip „Sea Harrier" au fost doborâ
te de aviația argentiniană.

LONDRA 28 (Agerpres). — Potri
vit informațiilor provenind de la co
respondenții militari aflați în zona 
de operațiuni din sudul Atlanticului, 
trupe britanice debarcate la Port 
San Carlos au înaintat vineri în di

recția localităților Goose Green și 
Port Darwin, unde se găsesc circa 
1 000—1 500 de militari argentinieni. 
Aceste poziții au fost supuse unor 
bombardamente navale și aeriene, 
acțiunile terestre ale britanicilor 
fiind susținute în principal %circa 
3 000 de infanteriști măririi ';s pa- 
rașutiști. Port Darwin se al mla 32 
kilometri sud de San Carlos, unde 
trupele britanice au stabilit un cap 
de pod.

Pe de altă parte, un comunicat al 
Ministerului Apărării a anuntat că 
avioane argentiniene au atacat joi 
acest cap de pod și că în timpul ata
cului au fost doborîte două avioane 
argentiniene „Skyhawk" ; a fost, de 
asemenea, lovit un avion britanic 
de tipul ..Harrier".

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Reprezentanții Marii Britanii șl 
Argentinei au prezentat secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, pozițiile guvernelor acestor 
state și răspunsurile la chestiunile 
ridicate de secretarul general In 
noua tentativă a acestuia de a ob
ține acordul celor două părți pentru 
o încetare a focului în conflictul mi
litar din sudul Atlanticului.

Javier Perez de Cuellar a analizat 
cu reprezentanții britanic și argenti
nian perspectivele unei încetări a 
focului în Insulele Malvine (Falk
land). în cadrul intîlnirilor separa
te. a declarat secretarul general al 
O.N.U., au fost prezentate „anumita 
idei noi".
i

LIMA 28 (Agerpres). — în cadrul 
reuniunii Pactului Andin, care se 
desfășoară în aceste zile la Lima, 
țările membre ale organizației — 
Bolivia. Columbia. Ecuador. Peru și 
Venezuela — au hotărît să sprijine 
economic Argentina — transmite 
agenția E.F.E.

Receptivi, prin însăși natura pre
ocupărilor lor umaniste, la comanda
mentele istoriei, oamenii de cultură 
și artă se integrează, în număr tot 
mai mare, imensului flux al conștiin
țelor umane care se ridică împotriva 
primejdiei unui holocaust nuclear. 
Ințelegind că toate celelalte proble
me devin fără sens dacă nu este asi
gurată pacea, marea majoritate a slu
jitorilor culturii din toate țările trec 
peste deosebirile de concepții filozo
fice și estetice, implicindu-se tot mai 
profund in lupta pentru salvarea ci
vilizației și a creatorilor ei. oamenii 
Înșiși.

Scriitori șl artiști, pictori șl 
sculptori, compozitori și cineaști, fi
lozofi ai culturii și esteticieni, cadre 
didactice s-au afirmat și se afirmă ca 
factori dinamici in cadrul marilor ac
țiuni de masă desfășurate împotriva 
cursei înarmărilor nucleare. Este 
semnificativ că una din inițiatoarele 
impunătorului Marș al oăcii Copen
haga — Paris, Eva Nordiand, cunos
cut om de cultură norvegian, decla
ra : „Acțiunea noastră nu a fost un 
simplu marș al păcii, ci un marș al 
mîniei, al protestului împotriva ace
lor oameni politici care se joacă cu 
viețile noastre. Continuindu-și inter
minabilele lor discuții, ei nu au înce
tat să-și perfecționeze armele ucigă
toare ce amenință să transforme ma
rea noastră grădină europeană in
tr-un cimitir". Iar un om de litere 
francez, la fel de cunoscut. Herve 
Bazin, in mesajul adresat parti- 
cioanților la amintitul marș, re
leva lipsa de temeinicie a încer
cărilor de a justifica cursa înar
mărilor prin căutarea irațională a 
unui echilibru „in sus" : „Ce poate să 
însemne — scria el — a contabiliza 
rachetele de o parte și de alta, cind 
se știe că flecar” din părți poate să o 
anihileze pe cealaltă de mai multe

ori ? Escaladarea trebuie oprită cu 
orice preț".

Oprirea escaladării înseamnă. în 
primul rînd, oprirea instalării de noi 
rachete nucleare în Europa. Tocmai 
acest obiectiv îl urmăresc și oamenii 
de cultură din Italia, angajați in 
campania pentru strângerea de sem
nături pe o petitie care, urmînd să 
fie inmînată parlamentului țării, cere 
să se renunțe la proiectul privind 
amplasarea de rachete nucleare la 
Comiso, in Sicilia. într-o scrisoare 
deschisă adresată compatriotilor săi, 
celebrul pictor Renato Guttuso subli
nia : „Trebuie să demonstrăm lumii 
întregi că sintem gata să luptăm pen
tru a împiedica lucrările de amena
jare a bazei de rachete americane de 
la Comiso". în același sens, scriitorul 
Leonardo Sciascia, adresîndu-se unei 
reuniuni desfășurate zilele trecute la 
Ragusa, in sudul Siciliei, arăta : „Si
cilia nu are nevoie de rachete, ea are 
nevoie mai degrabă de apă pentru 
a potoli setea oamenilor și a pămin- 
tului ei".

Presa europeană a remarcat iniția
tiva scriitorului britanic Christopher 
Farley, care a creat, la Geneva, 
„FUNDAȚIA INTERNAȚIONALA 
PENTRU PACE". Pornind de la ade
vărul că omul de cultură nu se poate 
izola de istoria epocii sale, că nu
mai pacea, respectul pentru 'iată și 
demnitatea vieții pot constitui cli
matul in care se aoate lezvolta :rea- 
ția autentică, jariicipanții la 'undatie 
— profesori universitari, sociologi, 
juriști și scriitori lin iiferite ări ju- 
ropene — și-au tropus să iesfășoare 
o amplă și Trulltiformă activitate îm
potriva pericolului de război și a ar
melor nucleare.

Multi oameni de artă și cultură de
monstrează șubrezenia teoriei pri
vind ' „războiul atomic limitat" și 
atrag atentia asupra mensului peri
col pe care-1 comportă încercările 
de a convinge popoarele să accente o 
asemenea „perspectivă". Peste 150 da 
literati din diferite țări europene au 
lansat un apel, care, prezentat în ca
drul unei conferințe de presă la Miin- 
chen de către Berndt Engelmann, 
președintele Uniunii scriitorilor din 
R.F. Germania. și scriitorul brita
nic James Aldridge avertizează : 
„Cu arme nucleare, un război limitat 
nu este posibil, acesta ar distruge în
treaga lume. Chemăm opinia publică

mondială să nu se resemneze, ci să 
se angajeze cu energie sporită in 
lupta pentru pace. Să acționăm îm
preună pentru ca Europa să nu de
vină cîmpul de luptă atomic al unui 
nou și, deci, ultimului război mondial. 
Nimic nu e mai important acum decît 
apărarea păcii". Printre semnatarii 
apelului, care întrunește, in conti
nuare, adeziunea unui număr din ce 
în ce mai mare de oameni de litere, 
se află Max Frisch (Elveția), Robert 
Jungk (Austria), Ingeborg Drewitz 
(Berlinul occidental), Louise Rinser 
(Italia), Johannes Mario Simmel (Mo
naco). La rîndul lor, 534 de oameni 
de litere din Japonia au adresat pri
mului ministru Zenko Suzuki un do
cument prin care-i cer să prezinte, 
la apropiata sesiune specială a 
O.N.U., în calitate de șef de guvern al 
singurei țări ce a suferit un bombar
dament atomic, initiative concrete 
menite să ducă la dezarmare nu
cleară. Ei au declanșat, în același 
timp, o vastă campanie pentru res
pectarea de către laoonia a celor 
„trei principii nenucleare" — „a nu 
poseda", „a nu .ntroduce" si „a nu 
produce" arme atomice. Din Grecia 
au -ăzhătut :u cutere vocea celebrei 
artiste Melina Mercouri, care înde
plinește și *uncția de ministru al 
culturii. împotriva amplasării de noi 
rachete nucleare In Europa, pentru 
denuclearizarea militară a întregului 
nostru continent, orecum și ’nflăcă- 
ratele declarații tntirăzboinice ale ce
lebrului compozitor Wikis Theodora- 
kis, mul din militanții de seamă ai 
mișcării mondiale centru pace.

în *mensa lor majoritate, oamenii 
de cultură al lumii au 31ăvit și slă
vesc cacea și condamnă fără reti
cente cursa înarmărilor. Participînd 
activ la lupta generală a popoarelor 
împotriva pregătirilor de război, ei 
îmbogățesc această luptă prin mijloa
ce specifice de expresie — literară, 
artistică, cu caracter educativ. în con
știința lor a pătruns adînc adevărul 
că, spre deosebire de trecut, cînd se 
puteau dedica descrierii războaielor, 
de data aceasta literatura și arta, în 
numele propriei lor supraviețuiri, tre
buie să se consacre preîntâmpinării 
unei catastrofe nucleare. Căci nicioda
tă nu a fost mai adevărat adagiul : 
„Cînd armele vorbesc, muzele tac". 
împărtășindu-și impresiile despre o 
recentă întilnire a oamenilor de li

tere consacrată păcii, cunoscutul 
scriitor vest-german Peter Hărtling 
arăta că „poeții Europei au început 
să scrie poezii adevărate, poezii ale 
vieții", adine pătrunse de conștiința 
pericolului de război și necesități! de 
a apăra pacea. în poezia „Bomba 
cu neutroni", poetul danez Karl 
Schrenberg, elogiind marele progres 
științific al zilelor noastre, lși În
dreaptă Ironia către aceia care, dena- 
turînd sensul lui, intenționează ,să 
„rezolve" marile racile ale vremurilor 
noastre — șomajul, foametea, subdez
voltarea — prin această nouă armă. 
Ilustrativă este poezia învățătoarei 
americane Clara C. Lyon ' in care 
descrie plînsetul Statuii libertății in 
fața perspectivei ca fiii Americii și. 
In general, ai planetei, să fie privați 
de dreptul la viată. Ea își îndeamnă 
concetățenii ca. prin forța unității 
lor. să se opună forței armelor, sin
gura modalitate de a reda statuii din 
portul newyorkez surîsul ce simbo
lizează voința de pace și progres a 
poporului american. Iar poeta cana
diană Dorothy Morrison face in poe
zia sa „Un vis de aur" un apel la 
unirea popoarelor pentru a impune 
pacea : „Noi sîntem suficient de pu
ternici I Pentru a face să triumfe 
această voință".

în diferite țări apar tot mal multe 
cărți consacrate aăcii. Atrage atentia 
volumul „PACE PE PAMlNT", pres
tigioasă antologie apărută sub auspi
ciile UNESCO, care Include vi
brante demersuri întreprinse de-a 
lungul istoriei împotriva războiului 
de asemenea titani al culturii ca Di
derot și Voltaire, Eluard și Neruda și 
mulți alții. La rîndul lor, un grup de 
40 de scriitori japonezi și alti oameni 
de cultură editează, incepînd din ia
nuarie a.c., revista „Siagon", ceea ce 
înseamnă, în traducere liberă. „De
clarațiile martorilor oculari" — publi- 
cînd mărturii ale supraviețuitorilor 
bombardamentelor atomice asupra 
Japoniei, lucrări artistice dedicate 
tragediilor de la Hiroshima și Naga
saki, cum sînt binecunoscutele „Pa
nouri ale Hiroshimei", create de pic
torii Toshl Akamatsu și Iri Mamukf, 
care și-au consacrat întreaga viată 
pentru a reprezenta pe pinză convul
siile orașului ’ pulverizat în august 
1945.

Lucrările de literatură și artă dedi
cate luptei împotriva pericolului de

război se înmulțesc In asemenea mă
sură incit o revistă italiană apreciază 
că a apărut de-acum „o cultură a 
păcii". într-adevăr, nu este zi ca 
undeva pe glob să nu apară cărți, 
picturi, sculpturi consacrate acestei 
probleme fundamentale a zilelor 
noastre Ideea că inamicul numărul 
unu al omenirii este astăzi pericolul 
de război a dominat și expoziția de 
la Paris la care au prezentat lucrări 
pictorii Jean-Louis Clemenceau, Cle- 
ro, Colomer, Effel, Pignon, sculptorii 
Burette și Salmon, tn total 50 de ar
tiști plastici. în același spirit, nu
meroși pictori și sculptori austrieci 
pregătesc o expoziție comună consa
crată imperativului păcii și dezar
mării.

O interesantă acțiune au Întreprins 
87 de personalități din lumea artelor 
din S.U.A. — intre care regizorii de 
cinema Robert Altman, Arthur Penn, 
actrițele Meryl Streep și Collen 
Dewhrust — care, constituindu-se in 
„GRUPUL DE ARTIȘTI PENTRU 
DEZARMAREA NUCLEARA", orga
nizează spectacole în diferite loca
lități pentru a colecta fonduri desti
nate mișcării antinucleare. „Doresc 
să-mi folosesc talentul pentru a 
sprijini tampania îndreptată împotri
va armelor nucleare" — a declarat 
unul din membrii grupului, popularul 
cîntăreț Harry Belafonte.

Cinematografia s-a angajat, de 
asemenea. în marea luptă pentru pace 
și dezarmare. 200 de pelicule docu
mentare lin 60 de țări au fost trimise 
la recentul Festival al filmului pen
tru pace, desfășurat la Leipzig. In Ja
ponia, după prezentarea peliculei 
„Supraviețuitorii", in care regizorul 
Fumyo Kamey înfățișează consecin
țele exploziilor de la Hiroshima și Na
gasaki, a fost declanșată o acțiune 
în cadrul căreia in zeci de orașe sînt 
prezentate filme antirăzboinice.

Angajîndu-se activ in marea bătălie 
a popoarelor pentru preîntimpinarea 
războiului, participînd din plin la ac
țiunile pentru pace și dezarmare, slu
jitorii culturii înscriu o pagină uma
nistă în patrimoniul civilizației, aduc 
o contribuție de seamă la înfăptuirea 
acelei solidarități olanetare a oame
nilor care poate deveni o forță cu 
mult mai puternică decît forțele 
oarbe ale distrugerii.

Al. CAMPEANU

Peste 10 000 de persoane au participat la o demonstrație la Londra cerînd 
„Negocieri - nu război I" in legătură cu diferendul anglo-argentinian privind 
Insulele Malvine (Falkland). Demonstrații asemănătoare au mai avut loc la 
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PRIMIRE LA PRAGA. După cum 
informează agenția C.T.K., Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C.C., președintele R. S. Ceho
slovace, l-a primit pe Hă Dam, vi-

niug — părțile au subliniat exis
tența unor largi posibilități de 
promovare a cooperării dintre Iu
goslavia și Grecia în toate dome
niile.

cepremier al Consiliului Adminis
trativ, ministrul afacerilor externe 
al R. P. D. Coreene, aflat în vizită 
oficială de prietenie la Praga. In 
cadrul convorbirii au fost examina
te probleme ale relațiilor bilatera
le și posibilitățile dezvoltării lor în 
continuare, precum și unele proble
me internaționale actuale.

LA UNIVERSITATEA GREGO
RIANĂ DIN ROMA a fost prezen
tat volumul „România modernă in 
documentele Vaticanului (1860— 
1866)“, semnat de istoricul român 
dr. Ion Dumitriu-Snagov și apărut 
in prestigioasa serie de cercetări is
torice „Monumenta historiae ponti- 
ficiae". tn alocuțiunile lor, profeso
rii Vincenzo Monachino și Giacomo 
Martina de la Universitatea grego
riană, precum și prof. Angelo Tam- 
borra de la Universitatea de stat din 
Roma au subliniat importanta nu
meroaselor documente inedite care 
evidențiază lupta poporului român 
și necesitatea istorică a creării 
României moderne ca stat național 
unitar.

CONVORBIRI IUGOSLAVO-E- 
LENE. Primul ministru al Greciei, 
Andreas Papandreu, și-a încheiat 
vizita oficială de prietenie de trei 
zile efectuată in Iugoslavia. Vi
neri, el s-a întîlnit cu Petar Stam- 
bolici, președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia. în cadrul con
vorbirii — relatează agenția Ta-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

GUVERNUL GHANEI A STABI- I 
LIT O SERIE DE MASURI desti- | 
nate înlăturării dificultăților eco
nomice ale țării, a anunțat postul I 
de radio ghanez, citat de agenția I 
Reuter. Printre aceste măsuri, pre
zentate de Kwesi Botchway, mi- . 
nistrul pentru finanțe și planifica- I 
re, se află reducerea dobinzilor I
bancare percepute la împrumuturile 
destinate investițiilor in economie, I 
precum și realizarea de proiecte in | 
agricultură. De asemenea, guver
nul a hotărât ca importurile de pe- I 
trol să fie limitate pînă la 20 la I 
sută din valoarea veniturilor pro- 1 
venite din export. .

ACORD AMERICANO—MARO- I 
CAN. S.U.A. și' Maroc au semnat, 
la Washington, un acord in baza I 
căruia forțele americane au acces | 
la baze aeriene marocane — a a- 
nunțat Departamentul de Stat al ■ 
S.U.A. Acordul — informează I 
France Presse — este valabil pe o • 
perioadă de șase ani.

VASTA OPERAȚIUNE ANTI- |
DROG. în cadrul unei vaste opera
țiuni antidrog, poliția portugheză a 
arestat la Lisabona șase traficanți 
de heroină, informează agenția 
France Presse. Totodată, poliția a 
confiscat heroină în valoare de 1,6 
milioane escudos, precum și un nu
măr de pașapoarte false.
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