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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Sub semnul voinței comune de a dezvolta și mai puternic 

tradiționalele relații de prietenie și solidaritate dintre Partidul 

Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, de a amplifica 

necontenit conlucrarea multilaterală dintre țările și popoarele 

noastre, Constructoare ale socialismului, ieri a început

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE ÎN JÂRA NOASTRĂ 
A TOVARĂȘULUI HU YAOBANG

Primire 
călduroasă 
în Capitală
Ziua de joi, 5 mai, a consem

nat un nou și important mo
ment în bogata cronică, de în
delungate tradiții, a relațiilor 
româno-chineze. A început vizi
ta oficială de prietenie pe care, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, o efectuează in 
tara noastră tovarășul Hu Yao- 
bang, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Chinez.

Făcîndu-se purtătoarea senti
mentelor de aleasă prietenie pe 
care poporul nostru le nutrește 
față de harnicul și minunatul 
popor chinez, populația Bucu- 
reștiului a rezervat inalților 
oaspeți o primire deosebit de 
călduroasă, entuziastă, nutrind 
convingerea că reintilnirea din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Hu Yaobang va marca o nouă 
etapă, de cea mai mare însem
nătate, în dezvoltarea și adînci- 
rea relațiilor dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, noul 
dialog româno-chinez la cel mai 
înalt nivel ’contribuind, prin re
zultatele sale rodnice, la inten
sificarea conlucrării economice, 
tehnico-științifice și culturale, 
in interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii, independentei și 
colaborării internaționale.

Ceremonia primirii oficiale a 
avut loc pe aeroportul interna-
(Continuare in pag. a III-a)

începerea convorliirier oficiale intre tovarășei Nicolae Ceara si tovarășul Hu Yaobanu

.......

In timpul vizitei protocolare

.
■ 1 1 •

La, Palatul Consiliului de Stat 
au început, joi, 5 mai, convor
birile oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Hu Yaobârig, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Etnii Bobu, membru al: Comitetului 
Politic Executiv, secretar aLC.C. al 
P.C.R., Ion Dincă, membru al Comi
tetului Politic Executiv al. C.C, al 
’P.C.'R.', prim viceprim-ministru al 
guvernului, Mlu Dobrescii, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Silviu Curticeanu, membru ai C.C. al 
P.C.R., șeful secției Cancelarie a C.C. 
al P.C.R., Florea Dumitrescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., consilier al 
președintelui Republicii, ministru 
secretar de. stat, Olimpia Solomo- 
nescu, membru supleant al C.C.. al 
P.C.R., adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Angelo Miculescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ambasadorul țării 
noastre la . Beijing.

Din partea chineză— tovarășii Qin 
Jiwei, membra supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Chinez, Qiao 
Shi, membra supleant al Secretaria
tului C.C. al P. C. Chinez, șeful 
secției relații externe a C.C. al 
P. C. Chinez. Yang Dezhong, membra 
al C.C. al P. C. Chinez prim-adjunct 
al . șefului Cancelariei C.C. al 
P. C. Chinez, Li Shuzhieng. membru 
supleant al C.C. al P. C. Chinez, ad
junct al șefului secției relații ex
terne a C.C. al P. C. Chinez, Qian 
Qichen, membru supleant al C.C. al 
P. C. Chinez, adjunct al ministrului

afacerilor externe, Chen Daosheng, 
șet de sector la secția relații externe 
a C.C. al P. C. Chinez. Li Zewang, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al po
porului român și al său personal, to
varășul Nicolae Ceaușescu a adresat 
un salut călduros tovarășului Hu 
Yaobang. sublihiind că vizita secreta
rului general al C.C. al P. C. Chinez 
în România marchează un nou: mo
ment important in evoluția bunelor 
relații dintre partidele, țările și po
poarele noastre. Totodată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a expHmat satis
facția de a se reiritîlni cu tovarășul 
Hu Yaobang și de a continua convor
birile prietenești și rodnice purtate, 
în primăvara anului 1982, la Beijing, 
in probleme privind amplificarea 
conlucrării româno-chineze. cores
punzător dorinței și aspirațiilor am
belor popoare.

Tovarășul Hu Yaobang a adresat, 
din partea Comitetului Central el 
Partidului Comunist Chinez, a po
porului chinez și a sa personal, un 
cald salut tovarășului Nicolșie 
Ceaușescu. Totodată, secretarul gene
ral al C.C. al P. C. Chinez a mulțu
mit cordial pentru invitația de â vi
zita tara noastră, pentru calda ospi
talitate cu care a fost intimpinat. 
arătind că vede in aceasta o semnifi
cativă mărturie a stimei și prieteniei 
ce și le nutresc reciproc popoarele 
chinez și român. Tovarășul Ha 
Yaobang și-a manifestat, de aseme
nea, satisfacția de a se întilni din 
nou cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a examina și stabili împreună 
căile dezvoltării viitoare a relațiilor 
tradiționale dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a oferit, joi, la 
Palatul Consiliului de Stat, un di
neu oficial in onoarea tovarășului 
Hu Yaobang. secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc. Emil Bobu,

TOASTUL TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL TOVARĂȘULUI

HU YAOBANG
Dragă tovarășe Hu Yaobang, 
Dragi tovarăși și prieteni,Sintem bucuroși să ne reîntîlnim cu dumneavoastră, stimate tovarășe Hu Yaobang, cu ceilalți oaspeți chinezi și să vă adresăm, cu acest prilej, în numele partidului și poporului nostru, precum și al meu personal, un salut călduros și urarea prietenească de bun venit în România.Vizita pe care o faceți se înscrie în cursul ascendent al bunelor raporturi de prietenie și colaborare româno-chineze, însuflețite de nobilele idei și principii ale socialismului științific, în dezvoltarea cărora un rol hotărîtor îl au conlucrarea și contactele strîn- se dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez. Doresc să subliniez, șl cu aceas

Lina Ciobanu, Ion Coman. Nicolae 
Constantin. Ion Dincă. Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, Petre 
Lupu. Manea Mănescu. Paul 
Niculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan. Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu. Ilie 
Verdeț. Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
Ștefan Birlea. Miu Dobrescu, Petra 
Enache. Suzana Gâdea. Ana Mureșan, 
Ioan Totu, Richard Winter. Gheorghe 
Stoica, miniștri, conducători de in-

tă ocazie, importanța deosebită pe care au avut-o întîlnirile la nivel înalt — și, în primul rînd, convorbirile purtate cu tovarășii Mao Zedong și Zhou Enlai —, hotărîri- le și înțelegerile convenite cu a- ceste prilejuri. în acest context, îmi face plăcere să evoc întîlni- riie și convorbirile prietenești și rodnice avute cu dumneavoastră, cu ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat chineză, în cadrul vizitei pe care am făcut-o anul trecut în Republica Populară Chineză.Relațiile bune de colaborare și prietenie dintre țările și partidele noastre sînt rodul strădaniilor și eforturilor comune, desfășurate în decursul multor ani de zile. întemeiate pe stimă și respect reciproc, pe o profundă încredere în-
(Continuare în pag. a III-a)

stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, reprezentanți ai vieții 
noastre cultural-științifice. generali, 
alte persoane oficiale.

Au luat parte Qin Jiwei. Qiao Shi, 
Yang Dezhong, Li Shuzhieng, Qian 
Qichen. celelalte persoane oficiale 
care însoțesc pe secretarul general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez in vizita sa in țara 
noastră.

Au participat, de asemenea, amba

Dragă tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Dragă tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Dragi tovarăși,Mi-e inima plină de bucurie că am venit într-o vizită de prietenie în România frățească. Aceasta deoarece am putut să-mi îndeplinesc la termen promisiunea de a răspunde la invitația amabilă pe care mi-a adresat-o anul trecut tovarășul Nicolae Ceaușescu și, totodată, pentru că această vizită mi-a trezit amintiri deosebit de frumoase.încă în anul 1953, cînd am avut ocazia să fac o vizită în țara dumneavoastră în fruntea unei delegații a tineretului din China, am rămas adînc impresionat de imaginea unei vieți noi, socialiste, pe care poporul român, sub condu

sadorul României Ia Beijing și am
basadorul R.P. Chineze la București.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, priete
nească. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Hu Yaobang au rostit 
toasturi. Urmărite cu interes și 
subliniate cu aplauze, toasturile au 
fost marcate, la terminarea lor, de 
imnurile de stat ale Republicii 
Populare Chineze și Republicii So
cialiste România.

cerea partidului, și-o făurea cu un entuziasm neasemuit, imagine de neuitat pentru mine. Astăzi, după 30 de ani, am venit din nou în țara dumneavoastră, pentru a exprima sentimentele de profundă prietenie ale partidului nostru, ale poporului chinez față de partidul și poporul român, pentru a vedea noile și marile realizări ale dumneavoastră în construcția socialistă, pentru a învăța din experiența dumneavoastră prețioasă și pentru a face un schimb de păreri asupra unui larg cerc de probleme cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și cu ceilalți tovarăși din conducere. Este, într-adevăr, o mare cinste pentru mine și pentru tovarășii care au venit împreună cu mine să îndeplinim această misiune importantă încre-
(Continuare în pag. a III-a) înaintea dineului oficial
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OBIECTIVE ȘI SARCINI ACTUALE ÎN ECONOMIE

IRIGAȚII-pe suprafețe cit mai mari!
Răspunderea pentru recolta înseamnă

a asigura apa necesară culturilor
O zi prin unități agricole din județul Giurgiu

Datorită lipsei îndelungate a precipitațiilor, in unitățile agricole din 
județul Giurgiu ritmul irigării culturilor a crescut dc la o zi la alta. 
„Pină în prezent au fost aplicate udări pe 76 800 hectare, ceea ce re
prezintă peste jumătate din suprafața amenajată — ne spune tovarășul 
GHEORGHE NIȚU, directorul general al direcției agricole. Am acordat 

prioritate irigării cerealelor păioase. legumelor, furajelor și sfeclei de 
zahăr. Din săptămîna următoare vom trece cu toate forțele și la iri
garea florii-soarelvi, porumbului și soiei. în condițiile acestei primă
veri sărace în precipitații, la indicația comitetului județean de partid, 
au fost luate măsuri ca in toate unitățile agricole udarea culturilor să 
se facă neîntrerupt, ziua și noaptea, pe toate suprafețele amenajate. 
Folosim orice sursă de apă oricit de mică ar fi pentru a asigura plan
telor apa necesară. Menționăm, totodată, că, în perioada 30 aprilie-5 
mai, ritmul planificat de udare a culturilor a fost depășit, realizin- 
du-se în medie 5 400—5 500 de hectare zilnic".

ORGANIZAREA 
CONDIȚIONEAZĂ REUȘITA 

ÎNTREGII ACTIVITĂȚI
Am urmărit „pe viu", la fața 

locului, cum se desfășoară activi
tatea de irigare a culturilor. Timp 
de o zi. pe un traseu ce a cuprins 
mai multe unități agricole din 
zona „fierbinte" a județului, l-am 
însoțit pe tovarășul Vlad Galin, 
directorul întreprinderii județene 
de exploatare și întreținere a lu
crărilor de îmbunătățiri funciare.

Condiția de bază pentru folosi
rea la întreaga capacitate a siste- 
melo- de irigații o constituie asigu
rarea anei la nivelurile prevăzute 
pe rețelele de canale și conducte. 
Or, din acest punct de vedere, în
treprinderea de exploatare și în
treținere a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare își face pe deplin 
datoria. Pretutindeni pe unde am 
trecut, de la Adunații-Copăceni la 
Vedea, Putineiu și Izvoarele, cultu
rile erau irigate cu un număr mai 
mare de aripi de udare decît cel 
stabilit.

La Giurgiu, prin stația de pompa
re plutitoare și aceea de la Chiz- 
daru, în fiecare secundă 70 de me
tri cubi de apă sînt trimiși pe 
terasă pentru a potoli setea pă
mântului. „Avem condiții — aprecia 
directorul I.E.L.I.F. — să asigurăm 
apă, în cantitățile solicitate, pentru 
irigarea culturilor pe toate cele 
104 000 hectare amenajate în sis
temul Giurgiu — Răsmirești, ca 
dealtfel pentru toate sistemele din 
județ. Problema este ca și unită
țile agricole să fie 
pregătite pentru a 
mai judicios". Este 
s-a impus atenției 
tate agricolă : organizarea temeinb 
că a activității 
rilor.

în cele șapte 
le din consiliul 
tești — Braniștea, Oinacu, Gostinu, 
Frățești, Daia, Remuș și Cetatea — 
zilnic se irigă peste 1 000 hectare. 
„Acum'nu mai ținem seama de 
program — ne spune tovarășul 
Gheorghe Martlnescu, președintele 
consiliului. Plantele au nevoie mare 
de apă și am ieșit cu toate forțele 
la irigarea culturilor. Am asigurat 
cadrele necesare pentru ca activi
tatea să se desfășoare neîntrerupt, 
ziua și noaptea".

Sosit între timp la C.A.P. Daia, 
tovarășul Victor Ghidarcea, secre
tar ' al 
partid, 
măsuri 
dețean 
acestei 
muriele au fost constituite coman
damente locale de irigații, conduse 
de președinții consiliilor populare, 
care au sarcina de a asigura toate 
condițiile pentru realizarea pro
gramelor zilnice de udare a cultu
rilor. Personalul TESA, o parte din

șoferii, tractoriștii și mecanicii din 
unitățile agricole, în total peste 600 
de oameni, au fost mobilizați pen
tru a lucra la irigarea culturilor 
ca motopompiști și udători. De a- 
semenea, în toate unitățile agrico
le, colective formate din specialiști 
și cadre de conducere au sarcina de 
a urmări calitatea udărilor și apli
carea lor și pe timpul nopții.

tul sistemului. Situația făcea 
cesară o intervenție imediată, 
îndreptăm într-acolo. Echipa de 
tervenții se afla la fața locului și 
se apucase de lucru. După nici trei 
ore, activitatea de udare a culturi
lor a intrat în normal.

Episodul relatat are totuși o sem
nificație aparte. într-un sistem de 
irigații sînt inerente unele defec
țiuni accidentale. Important este 
ca ele să fie remediate în cel mai 
scurt timp. „Sîntem bine organizați 
— ne spune tovarășul Aurel Popa, 
șeful sistemului Giurgiu. La noi, 
ca dealtfel în toate sistemele din 
cadrul întreprinderii, există echipe 
de intervenție operativă, care pot 
înlătura repede orice defecțiune. 
Avem asigurat un stoc suficient de 
materiale și piese de schimb".

ne-
Ne 
in-

INIȚIATIVE GOSPODĂREȘTI

COMANDAMENTUL LOCAL 
ÎN ACȚIUNE

la fel de bine 
folosi apa cît 
tocmai ceea ce 
iii fiecare uhi-

de irigare a cultu-

cooperative agrico- 
agroindustrial Fră-

comitetului județean de 
ne-a vorbit despre unele 
stabilite de comitetul ju
de partid pentru reușita 
acțiuni. Astfel, în toate co-

Pe terenurile unităților agricole 
din comuna Vedea — asociația le
gumicolă, întreprinderea agricolă 
de stat și cooperativele agricole 
Vedea și Malu — ți se înfățișează 
o imagine feerică. Cît cuprinzi cu 
ochii, sute de aripi de udare îm- 
pinzesc cîmpul, iar jerbele de apă 
se țes parcă deasupra plantelor 
într-un imens păienjeniș. Este ora 
18. Adică ora cînd trebuie mutate 
aripile de udare. Pe primarul co
munei, Gheorghe Mihalcca, îl găsim 
la cîmp, printre udători. „Fiecare 
membru al comandamentului local 
de irigații — ne spune primarul — 
răspunde de cite o fermă sau mai 
multe. Momentele esențiale sînt di
mineața și seara, cînd trebuie 
schimbată poziția aripilor de udare. 
Pînă acum două zile, din cauza 
lipsei forței de muncă aripile erau 
mutate o singură dată pe zi, di
mineața, din care cauză nu reali
zam suprafața programată. Coman
damentul local a acționat imediat 
pentru a mobiliza încă 150 de oa
meni din rindul personalului TESA, 
șoferilor și chiar al pensionarilor, 
astfel incit să mutăm aripile de 
două ori pe zi, așa cum prevede 
regulamentul de exploatare al sis
temului de irigații".

Parcurgem terenurile I.A.S. Ve
dea. Sînt în funcțiune 248 de aripi 
de udare. Deci cîteva mii de as- 
persoare. Și totuși nu zărim nică
ieri vreun aspersor sărit sau con
ducte prost îmbinate pe unde să se 
scurgă apa și să se piardă din pre
siune. Directorul unității, Mihai 
Petcu, și inginerul-șef Gheorghe 
Chira tocmai se întorceau din con
trol. Păreau mulțumiți și aveau de 
ce. „Acordăm o mare atenție su
pravegherii aripilor de udare în 
funcțiune — ne spune tovarășul 
Mihai Petcu. Ca să facem udări de 
bună calitate trebuie să menținem 
presiunea apei la nivelul stabilit, 
iar pentru aceasta să nu pierdem 
apă pe coloanele de conducte. Am 
reușit acest lucru dînd în primire 
aripile de udare la cite un om. care 
are sarcina de a le supraveghea 
permanent".

Folosirea la întreaga capacitate a 
fiecărui sistem de irigații consti
tuie, desigur, principala cale de a 
asigura apă plantelor pe toate su
prafețele amenajate. Concomitent 
cu aceasta. în numeroase unități 
agricole există o preocupare susți
nută pentru folosirea tuturor po
sibilităților locale de irigare a 
culturilor pe suprafețe cît mai mari, 
în cooperativele agricole din Ghim
pați, Letca Nouă. Bucșani. Călugă- 
reni și altele au fost identificate 
toate sursele locale de apă. din 
riuri și bălți, pentru udarea unor 
suprafețe suplimentare cultivate cu 
plante furajere, legume și cereale. 
De asemenea, în alte unități agri
cole, cum sînt I.A.S. Toporu și Cio- 
rogîrla și cooperativele agricole 
Putineiu, Chiriacu și altele, s-a tre
cut la irigarea prin inundare a te
renurilor cultivate cu cereale pă
ioase, care nu sint amenajate încă 
pentru udarea prin brazde. Dato
rită unor asemenea inițiative gos
podărești, în unitățile agricole din 
județul Giurgiu se irigă în plus, 
față de suprafețele amenajate, încă 
peste 4 000 hectare, prin folosirea 
surselor de apă existente.

Din cele relatate se desprinde că 
oamenii muncii din agricultura ju
dețului Giurgiu, organele locale de 
partid și de stat acționează energic 
pentru realizarea riguroasă a pro
gramelor de irigații pe toate su
prafețele amenajate, pentru folo
sirea oricăror surse de apă în ve
derea extinderii suprafețelor iri
gate. Este o dovadă a înțelegerii 
imperativului că răspunderea pen
tru recoltă înseamnă, în aceste zile, 

asigura apa necesară culturilor.
Aurel PAPADIUC 
Petre CRISTEA

a

PROMPTITUDINE
IN INTERVENȚII

Prin stația radio instalată la bor
dul mașinii recepționăm un apel 
adresat dispeceratului din sistemul 
Giurgiu. „Avarie in sectorul A1. 
A apărut o demufare pe conducta 
principală. Afectează 70 de hectare. 
Interveniți urgent". Si, din nou, 
apelul este transmis de citeva ori, 
pină este recepționat la dispeceru-

Metalul este unul dintre materia
lele deosebit de solicitate în această 
perioadă in întreaga economie națio
nală. în pofida unor dificultăți ge
nerate de neritmicitatea aprovizio
nării cu anumite materii prime, me- 
talurgiștii depun eforturi susținute 
pentru fabricarea unor sortimente de 
oțeluri și laminate așteptate „ca pli
nea caldă" in multe întreprinderi. 
Prezentăm in cele ce urmează preo
cupările harnicului colectiv de slde- 
rurgiști de la oțelăria Siemens Mar
tin I din cadrul Combinatului side
rurgic Hunedoara pentru sporirea 
producției și asimilarea unor mărci 
superioare de oțeluri aliate.

Pe platforma acestei oțelării, acti
vitatea la cuptoare nu contenește nici 
o clipă. Oțelării, maiștrii, macaragii, 
muncitorii de Ia formarea trenurilor 
de turnare acționează cu pricepere și 
răspundere pentru încadrarea în tim
pii prevăzuți de încărcare a cuptoa
relor, pentru respectarea strictă a 
procesului de afînare și, apoi, de 
elaborare a oțelului. Aici îi întâlnim 
și pe ing. Antonie Popa, șeful sec
ției, și pe maistrul Tiberiu Pascu, 
secretarul comitetului de partid de la 
O.S.M. I. Urmăresc îndeaproape buna 
desfășurare a procesului de produc
ție, intervenind acolo unde este ne
voie.

— în acest an și pe întregul cinci
nal avem sarcini deosebit de impor
tante — ne spune, într-un moment de 
răgaz, șeful secției. în primul rînd 
trebuie să realizăm producția fizică 
de oțel, pentru ca, la rindul lor, la- 
minatorii să Doată satisface cerințe
le beneficiarilor. Tot atît de impor
tant este însă ca producția fizică de 
oțel să o realizăm în sortimentele 
prevăzute. în anul 1983, oonderea 
oțelului aliat crește cu 40 000 tone în 
producția secției noastre, ceea ce pre
supune o ridicare calitativă a muncii 
oțelarilor.

Aflăm că de la începutul anului, 
prin creșterea timpului efectiv de 
folosire a cuptoarelor, asigurarea în

cărcăturii metalice corespunzătoare 
și scurtarea duratei de elaborare a 
șarjelor, planul fizic a fost realizat 
ritmic, zi de zi. Acționînd cu precă
dere asupra creșterii productivității 
muncii in toate schimburile, oțelării 
de aici au redus. în medie, cu 
20 de minute durata elaborării șar
jelor.

Ne oprim la cuptorul nr. 3, unde 
în acest an s-au obținut cele mai

— Cele trei echipe ale noastre sînt 
formate din oțelari cu experiență, 
dar care se ocupă stăruitor de ri
dicarea necontenită a pregătirii lor 
profesionale. Cu toții acordăm în
treaga atenție îngrijirii corespunză
toare a cuptorului. întreținerii Iui „ca 
la carte". Cu un cuptor bun. cu o va
tră și boltă corespunzătoare poți să 
produci și oțel de calitate, și să și re
duci durata șarjelor. Respectarea cu

Mai mult oțel prin reducerea 
duratei de elaborare a șarjelor

La Oțelăria Siemens Martin I de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara

bune rezultate, realizîndu-se 1200 
tone de oțel peste plan. Prim-topi- 
torul Teofil Ștefoni, împreună cu 
echipa sa. dirijează întregul proces 
de plămădire a unei noi șarje de 
metal.

— în ultima perioadă a crescut 
mult ponderea otelurilor de inaltă 
calitate ce trebuie să le elaborăm in 
cuptoare Siemens Martin — ne spu
ne prim-topitorul. Dacă în urmă cu 
cîțiva ani ni s-ar fi spus că vom 
produce oțel aliat pe instalațiile 
noastre, multi dintre noi nu ar fi 
crezut că este posibil. Dar, iată, prin 
introducerea a noi tehnologii și prin 
perfecționarea pregătirii profesiona
le. am reușit să fabricăm aceste ti
puri de oteluri . deosebit de preten
țioase.

— Sînteți, ca formație, fruntași 
pe secție. Ce anume considerați că 
ați făcut în plus față de oțelării de 
Ia celelalte cuptoare 1

strictețe a graficelor de reparare la 
rece și de întreținere a cuptorului 
este pentru noi literă de lege. După 
fiecare evacuare a otelului din cup
tor. efectuăm un control foarte atent 
asupra stării interioare a agregatului 
și în special la pereții din spate, la 
stîlpi și bolta cuptorului. Orice de
fecțiune. cit de mică, este imediat 
înlăturată. Dacă o lași, pe motiv „că 
mai merge o șarjă sau două", riști 
mult, pierzi din producție. Repet, prin 
buna îngrijire și întreținere a cupto
rului, prin respectarea strictă a regi
mului termic, pe faze de elaborare, 
am reușit să realizăm metal de cali
tate, în sortimentele prevăzute și să 
dăm și producție peste plan.

De fapt, asemenea preocupări 
le-am găsit și la echipele de oțelari 
ce deservesc cuptoarele nr. 1 și 5. Șl 
aici ni s-a vorbit despre conlucrarea 
bună ce există între oțelari și tova-

rășii lor de la sectorul de aprovizio
nare cu materii prime, cu macaragiii 
și cu cei de la trenurile de turnare, 
in ambele faze 'importante ale pro
cesului de elaborare a metalului — 
încărcarea și perioada de alinare a 
oțelului in cuptor — se acționează 
pentru efectuarea unor lucrări de 
bună calitate, in condițiile reducerii 
pe cît este posibil a duratei de execu
ție a operațiilor. Și totul se petrece sub 
imperativul asimilării și producerii 
unor sortimente de oțeluri superioa
re. Concomitent cu acțiunile între
prinse pentru menținerea unui ritm 
susținut de producție, aici se depun 
eforturi pentru asimilarea „din mers" 
a noi sortimente de oțeluri intens 
solicitate de economia națională. Așa 
a fost posibil ca în luna aprilie să se 
producă 65 de mărci de oțeluri, din 
care 25 sint oțeluri aliate.

în discuția cu muncitorii a revenit 
adesea 
atît la 
vința 
gamei 
te, se 
re perfecționării pregătirii profesio- 
sale 
rie.
toții 
luni 
tirii 
și-au 
noștințe, au aflat despre cele mai 
noi și valoroase experiențe în în
treținerea la cald a cuptoarelor, des
pre tehnologii moderne de elaborare 
a șarjelor, despre procesele de ela
borare a oțelurilor de inaltă calitate.

Dovada bunei pregătiri profesio
nale. a mobilizării întregului colectiv 
de oțelari din această secție pentru 
depășirea planului și angajamentelor 
o reprezintă cele 3 000 tone de oțel 
produse peste prevederi în primele 
patru luni 
calitate, în

ideea că realizările obținute, 
producția fizică, cit și in pri- 
imbunătățirii substanțiale a 

de oțeluri superioare fabrica- 
datoresc in măsură hotăritoa-

a întregului personal din oțelă- 
Oțelarii, maiștrii inginerii, cu 
au urmat un curs de șase 
pentru perfecționarea pregă- 
profesionale, prilej cu care 

însușit cele mai noi cu-

ale anului, oțel de bună 
sortimentele prevăzute.
Sabin CERBU 
corespondentul „Scinteii"

INVESTIȚIE in funcțiune la termenul planificat!
Montorii solicită urgentarea livrării unor piese și echipamente
Ne aflăm din nou pe platforma 

petrochimică Teleajen. Aici 
acum în construcție alte 
obiective 
cele mai 
trare in 
semestru, 
muncește 
mai ales 
raturii de măsură și control, de in
stalații pentru rețele electrice și de 
izolații.

O parte din noile instalații au și 
fost preluate de către beneficiari, 
care au trecut imediat la pregătirea 
lor pentru începerea probelor teh
nologice. De pildă, la instalația de 
polistiren s-au și dat în funcțiune

Teleajen. Aici sînt 
construcție alte șapte 

de investiții, importante, 
multe cu termene de in- 
funefiune chiar in acest 

Pe șantierele acestora se 
cu sirguință, executîndu-se 
lucrări de montare a apa-

două linii de fabricație. Restul uti
lajelor și agregatelor urmează să 
intre în probe tehnologice cel mai 
tirziu pînă la 15 mai. „Am preluat 
de la constructor în întregime și 
instalația dc polipropilenă — ne 
spune șeful serviciului de investiții 
— iar operatorii, maiștrii șl tehni-

obligați ■ să înapoiem cîteodată părți 
din utilaje pentru rectificări, retu
șuri pe care n-avem cum să le facem 
noi. Așa e cazul și cu acest capac 
pe care-1 încărcăm acum..."

într-adevăr. într-un trailer se 
așeza un capac uriaș de la agrega
tul de reacție care n-a putut fi mon

Pe șantierele noilor instalații 
de la Combinatul petrochimic Teleajen

gflg

Pe terenurile Asociației legumicole din Vedea, Județul Giurgiu, se Irigă 
mazărea Foto : S. Cristian

cienii noștri au început lucrările de 
suflare și revizuire a conductelor, 
probele mecanice și tehnice. Aceste 
două instalații 
pentru 
menul 
iunie".

Și pe 
ducere 
intrat în faza finală. Activitatea 
decurge normal, oamenii lucrează 
în acord global, au o producti
vitate mare. Lucrările, așa cum 
arată controlul de calitate, sînt 
foarte bune. Am întâlnit echipe de 
lăcătuși, electricieni care și-au 
depășit cu mult sarcinile de plan 
prevăzute în grafice. Dar sînt și 
unele dificultăți. Anumite opera
ții se fac anevoios, se pierde mult 
timp. De ce 7 Din cauză că unele 
utilaje nu se îmbină perfect. Așa e 
cazul la etanșările de la turnul de 
reacție, unde lucrează cei 11 lăcătuși 
ai maistrului Nicolae Nicolae. Unele 
subansamble ale utilajelor’, produse 
de întreprinderea „Grivița roșie" din 
Capitală, au necesitat și necesită 
în continuare lucrări suplimentare 
înainte de a putea fi montate. Pe 
bună dreptate, maistrul spunea : 
„De ce furnizorul nu probează uti
lajul pe bancurile lui înainte de a 
ni le trimite ? N-am mai fi nici noi

au condiții optime 
a intra în funcțiune la ter- 
flxat, adică Ia finele lunii
șantierul instalației de pro- 
a stirenului lucrările au

tat, avînd alte dimensiuni decit cele 
normale. Pe lîngă faptul că se 
cheltuiește combustibil cu „plimba
tul" lui, zilele trec fără rost, iar in
stalația nu poate fi pusă la termen in 
funcțiune. Dar graficele zilnice de lu
cru ale montorilor sint date peste cap 
și din lipsa unor armături, flanșe, 
prezoane etc., care.lipsesc pe șantier. 
Este adevărat, in atelierele de 
prelucrări mecanice ale combinatu
lui, al căror șef este ing. Enache 
Butunoiu, s-a executat o mare can
titate de armături și fitinguri. Ca 
urmare, ritmul de lucru pe șantiere 
s-a accelerat. Montorii proiectează 
și realizează mii de prezoane. flanșe. 
inele de etanșare, garnituri metalo- 
plastice și multe altele. Dar nu pot 
totuși să acopere intru totul restan
țele mari ale unor unități furnizoa
re. cum ar fi întreprinderea de 
utilaj chimic Făgăraș sau I.M.U.T. 
— Moreni. Șeful de secție, ing. Ilie 
Mirea, arăta că in ultimul timp ser
viciile dc aprovizionare au făcut 
eforturi deosebite și au reușit — 
mai ales pentru instalația de benzen, 
unde lucrările sînt mult rămase în 
urmă față de grafice — să asigure 
cele necesare montajului de utilaje. 
„Numai că aici parcă e un făcut, 
ne spune inginerul, Cînd asigurăm 
noi armăturile. nu există țevăria

necesară, a cărei procurare intră în 
obligația constructorului, 
motiv, montorii nu prea 
muncă".

Dacă mai adăugăm la 
faptul că tot pe acest șantier n-a 
sosit de la întreprinderea de utilaj 
tehnologic Buzău nici reactorul 
DC-901, cu termen de livrare încă 
din luna martie anul trecut, putem 
trage concluzia că montajul la in
stalația de benzen merge 
De aici decurge necesitatea 
lua măsuri urgente pentru 
tarea lucrurilor.

Cum spuneam la început.
din noile instalații constructorii și 
montorii au terminat lucrările, lă- 
sind loc de acțiune beneficiarului și 
unui mic număr de specialiști din 
Trustul de instalații pentru automa
tizări și Trustul de lucrări speciale 
București, pentru lucrări de finisare, 
de pregătire a instalațiilor pentru 
probe tehnologice.

— Indiscutabil, spunea directo
rul combinatului, ing. Ion Apos- 
tolache, acum punerea în funcțiune 
la termenele fixate a obiectivelor se 
află în puterea noastră. Printr-o ur
mărire atentă, zilnică, pe poziții și 
pe lucrări, printr-o serie de măsuri 
operative luate în comun de către 
proiectant, constructor și beneficiar, 
ritmurile de lucru pot fi mult acce
lerate. Este nevoie însă să fim spri
jiniți mult mai mult ca pină acum 
și de centrala noastră industrială, dc 
ministerul de resort, mai ales în 
privința lichidării restanțelor și li
vrării la termen a unor piese, ar
mături, echipamente de măsură și 
control de către unii furnizori din 
țară. în felul acesta, efortul nostru 
va avea rezultatul scontat.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scinteii"

Din acest 
au spor la

aceasta si

anevoie, 
de a se 
indrep-

la unele

PRIORITĂȚI PE AGENDA DE LUCRU A CONSILIILOR POPULARE COMUNALE
In această primăvară atit de bogată în preocupări pentru consiliile 

populare comunale, aplicarea recentelor decrete ale Consiliului de Stat 
referitoare la evidența și gospodărirea șeptelului, la circulația corectă a 
produselor — ale căror prevederi au implicații pozitive deosebite asupra 
aprovizionării populației și stimulării sătenilor in dezvoltarea producției 
agricole — ocupă un loc din cele mai importante pe agenda de lucru a 
tuturor organelor locale din mediul rural. Munca politică de explicare este 
dublată de numeroase acțiuni organizatorice — totul în ideea obținerii unei 
înalte eficiențe in aplicarea prevederilor cuprinse in respectivele acte 
normative.

Iată ce arată, in acest sens, experiența unor consilii populare din ju
dețele BUZĂU și BOTOȘANI.

Modalități specifice, di
ferențiate, de lămurire și 
popularizare. »Toți activiștii 
comitetului județean de partid și ai 
consiliului popular județean, juriști, 
cadre didactice și alți specialiști au 
stat de vorbă in această perioadă cu 
mii de locuitori ai comunelor — ne-a 
spus tovarășa Maria Lazăr, secretar 
al Comitetului județean Buzău al 
P.C.R. — și cred că este bine să încep 
cu concluzia la care au ajuns cu 
toții : decretele au inspirat încredere 
și optimism atît cu privire la posi
bilitățile de dezvoltare a sectoarelor 
zootehnice șl de intensificare a creș
terii animalelor in gospodăriile popu
lației. cit și cu privire la faptul că 
s-au găsit modalități de stopare a 
situațiilor anormale, nefirești, care 
apăruseră la un moment dat pe 
piețe. Tocmai pentru a le face cît 
mai bine înțelese și însușite, s-a 
acționat în mod diferențiat în aceas
tă direcție".

Consiliile populare au organizat 
discuții separate cu locuitorii din 
zonele de deal și munte, din zonele 
necooperativizate. unde crescătorii de 
animale sint numeroși ; de asemenea, 
au dezbătut decretele cu lucrătorii 
din sectoarele zootehnice ale coope
rativelor agricole de producție și în
treprinderilor agricole de stat ; depu
tății s-au intilnit cu locuitorii satelor 
în cadrul circumscripțiilor electorale, 
antrenind în lămurirea lucrurilor și 
comitetele de cetățeni. La toate dez
baterile organizate in comune s-a

vorbit nu la modul general, ci con
cret, cu exemple și calcule scrise cu 
creta pe tablă, asigurindu-se și pre
zența unor juriști, incit oamenii să

în comuna Merei, de exemplu, 
producătorii se bucură de sprijin din 
partea consiliului popular îndeosebi 
în ceea ce privește asigurarea bazei 
furajere : toți crescătorii de animale 
vor primi anul acesta cel puțin 20 
de ari pentru porumb în cultura a 
doua ; contractanților de porcine li 
se asigură, prin C.A.P., 5—10 ari din 
suprafețele de teren nemecanizabile, 
pe care le cultivă, pe bază de con
tract. cu furaje variate ; contractan
ților de bovine ii se permite să co
sească taluzurile canalelor de dese
cări, iar pentru vacile cu lapte li 
s-au asigurat 10 ha de pășune in 
timpul verii ; în această toamnă, su

producțiilor din curți și loturile per
sonale cu structura programului de 
autoaprovizionarc, cu sarcinile de li
vrare la fondul dc stat — ne explică 
primarul Trandafir Buturugeanu. 
încercăm să avem peste tot de 
toate ; tomate, ceapă, ardeioase, 
usturoi, vinete, varză, fasole, iar 
cartofii oamenii și-i asigură pe te
renurile din fața curților, spre șosea. 
Anul acesta ne luăm și un angaja
ment în plus față de cetățenii noștri 
contractanți : să le preluăm toate 
legumele contractate, nu așa cum s-a 
întimplat anul trecut". Un angaja- 
ment-autocrltică, sprijinit de o mă
sură concretă : eșalonarea mai ju

Cîteva experiențe și unele 
concluzii de interes mai 
larg. Ca 0 modalitata specifică de 
acțiune. în județul Botoșani s-au or
ganizat. în această perioadă, adunări 
cetățenești menite să asigure clari
ficarea și însușirea prevederilor le
gale. să contribuie la Îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor contractuale de 
către gospodăriile populației — ne re
latează corespondentul nostru ju
dețean Silvestri Ailenei. Cu acest 
prilej, la Stăuceni, localitate cu 
o pondere Însemnată în aprovizio

Dezvoltarea creșterii animalelor in gospodăriile populației, 
comercializarea corectă a produselor agricole

nu părăsească adunarea fără să-și fi 
clarificat bine ce spune legea. După 
cum această temă s-a înscris pe or
dinea de zi a adunărilor de partid, 
în mod deosebit la adunările ținute 
în organizațiile de bază din fermele 
de animale.

Nu doar explicații, ci și 
sprijin concret producători
lor. Condiția hotăritoare pentru 
aplicarea decretelor o constituie, fără 
îndoială, creșterea producției agro- 
alimentare. Înțelegînd acest coman
dament. multe consilii populare au 
luat — și iau în continuare — un șir 
de măsuri organizatorice vizînd toc
mai sprijinirea producătorilor în ob
ținerea unor rezultate cit mai bune.

prafața de pășune a comunei va 
ajunge la 200 hectare, ceea ce va 
asigura condiții bune de pășunat tu
turor animalelor din gospodăriile 
populației. De asemenea, pentru dez
voltarea creșterii păsărilor, coopera
tiva de producție și achiziții a vîn- 
dut cetățenilor peste 5 000 pui de o 
zi. Este, desigur, doar un început, 
„acest număr — așa cum preciza 
chiar Vasile Ghiță, președintele 
C.A.P. Merei — fiind insuficient 
pentru o comună cu mai mult de 
8 000 de locuitori".

în comuna Costești predomină 
legumele. „Considerăm că un 
sprijin din cele mai importante dat 
producătorilor din toate cele cinci 
sate ale comunei îl constituie stabi
lirea unor planuri de cultură bine 
gindite, spre a se asigura corelarea

dicioasă a recoltelor în raport cu 
perioada de coacere a diferitelor 
soiuri. La Costești există tot felul de 
intenții frumoase și în ceea ce pri
vește animalele : înființarea unei 
maternități de scroafe, a unei cres
cătorii de iepuri, introducerea in co
mună a unei rase noi de păsări de 
carne etc. Trecerea cit mai grabnică 
de la intenții la fapt? este una din 
principalele sarcini ce revine consi
liului popular in direcția aplicării 
recentelor reglementări.

Sarcini valabile, dealtfel, pentru 
toate consiliile populare comunale, 
care au livrat din maternitățile ce 
le-au organizat abia 1 852 de purcei. 
Este puțin foarte puțin, in compa
rație cu cel 19 900 purcei livrați gos
podăriilor populației de cooperati
vele de producție și achiziții.

narea pieței municipiului Boto
șani, unii cetățeni au propus măsuri 
de interes mai larg. Mai precis, ei 
au sugerat consiliului popular să ac
ționeze în așa fel îneît producătorii 
care doresc să-și desfacă diferite 
produse pe piața Botoșaniului ori pe 
alte piețe să poată face acest lucru 
numai după îndeplinirea contracte
lor la produsele respective. „Dau ca 
exemplu cazul meu — a spus in adu
nare cooperatorul Nicolae Apostoaie. 
Normal este ca numai după ce 
mi-am îndeplinit sarcinile de con
tract, la care singur m-am angajat, 
să vind pe piață ceea ce-mi priso
sește". Alți participant! au sugerat 
ca certificatele sanitar-veterinare și 
carnetele de producător ale săteni
lor să fie predate consiliului popu-

Iar, care să le înapoieze cetățenilor 
numai in condițiile respectării con
tractelor. Fiind vorba de o măsură 
gospodărească, propusă și susținută 
de cetățeni, consiliul popular comu
nal a adoptat-o, ea fiind preluată 
ulterior și de alte localități din ju
deț.

Propuneri asemănătoare au prins 
viață și în județul Buzău. In comu
na Costești. de exemplu, consiliul 
popular eliberează certificatele de 
producător numai in momentul cind 
cei care le solicită sint in măsură 
să-și onoreze integral contractele 
încheiate și. în același timp, să-și 
asigure produsele necesare ifl gospo
dăria proprie în cadrul programului 
de autoaprovizionare. Dovadă că 
producătorii înțeleg rațiunea acestor 
măsuri și le.susțin este însuși faptul 
că după adoptarea celor trei decrete 
s-au intensificat și contractările, și 
livrările de produse contractate, și 
vinzările la achiziții. în comuna 
Săhăteni — ca să ne referim doar 
la un singur exemplu — din scriptele 
pe care ni le arată primarul Petre 
Lungu rezultă limpede că in zilele 
imediat următoare emiterii regle
mentărilor foarte mulți locuitori ai 
Comunei și-au dublat contractele, 
fapt ce a determinat depășirea pla
nului la carne de bovină, lapte, le
gume. fructe și struguri și. totodată, 
au fost preluate importante canti
tăți de produse agroalimentare.

Așadar, aplicarea celor trei de
crete presupune in continuare. între 
condițiile de bază, muncă politică 
susținută in rindul populației sătești ; 
sprijin nemijlocit dat producătorilor 
pentru realizarea producției și acor
darea stimulentelor prevăzute în 
condițiile îndeplinirii prevederilor ; 
control și fermitate din partea tutu
ror organelor de stat și obștești in 
aplicarea riguroasă a legii, ca și a 
măsurilor pe care înșiși cetățenii le 
hotărăsc în acest scop.

Maria BABOIAN 
Stelian CHIPER

La întreprinderea de țevi
„Republica" din Capitală

Produse metalurgice 
peste plan

în perioada care a trecut din acest 
an, colectivul de muncitori și specia
liști de la întreprinderea de țevi 
„Republica" din Capitală a acționat 
cu răspundere pentru realizarea în 
bune condiții a sarcinilor de plan. 
Drept rezultat în patru luni a rea
lizat o producție-marfă suplimenta
ră de 12 milioane lei, depășind cu 
120 de tone sarcinile la producția 
fizică de țevi. între succesele din 
ultima vreme oamenii muncii de aici 
se mindresc cu fabricarea unor sor
timente de țevi de înaltă perfor
mantă pentru industria nucleară.

în fruntea întrecerii laminoriștilor 
din întreprindere se află colectivul 
secției laminor de 6 țoii II. In foto
grafie : aspect de muncă din secto
rul de laminoare.

Foto : E. Dichiseanu
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE lN ȚARA NOASTRĂ
A TOVARĂȘULUI HU YAOBANG

Dineu oficial oferit de tovarășul Nieolae Ceaușescu în onoarea tovarășului Hu Yaotag
TOASTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
HU YAOBANG

(Urmare din pag. I)tre partidele și popoarele noastre — care, în multe momente grele, au conlucrat și s-au întrajuto- rat reciproc —, prietenia și colaborarea româno-chineză au rezistat multor încercări, și-au demonstrat din plin trăinicia. Tocmai de aceea considerăm că avem înalta îndatorire de a face totul pentru ca nivelul acestor relații să crească necontenit, in folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale. Sînt convins că, în cadrul convorbirilor începute astăzi, vom găsi noi căi și posibilități de a conferi dimensiuni și mai largi rodnicei conlucrări multilaterale dintre țările, partidele și popoarele noastre.Comuniștii, întregul nostru popor dau o înaltă apreciere succeselor remarcabile dobîndite de oamenii muncii din Republica Populară Chineză, sub conducerea partidului comunist, în înfăptuirea obiectivului propus — de a transforma țara într-un puternic stat socialist, cu o agricultură, industrie și știință moderne, cu un nivel de trai tot mai ridicat. Ne bucură, dragi tovarăși, realizările obținute de China prietenă pe frontul construcției socialiste — și urăm din toată inima marelui popor chinez, partidului său comunist noi și tot mai mari succese în dezvoltarea și înflorirea patriei.în cursul vizitei veți putea cunoaște nemijlocit unele din realizările și preocupările actuale ale poporului nostru, care, strîns unit în jurul Partidului Comunist Român, acționează cu energie și entuziasm pentru înfăptuirea hotărî- rilor Congresului al XII-lea, a o- biectivelor stabilite de Conferința Națională în vederea intrării României într-un stadiu superior de dezvoltare — de țară socialis

Momente din timpul ceremoniei primirii înolților oaspeți

tă mediu dezvoltată —, a realizării unei noi calități a muncii și vieții în toate domeniile de activitate. Realizările de pînă acum, ca și întărirea continuă a partidului, a unității și capacității sale- de organizare și conducere . politică a întregii națiuni ne dau garanția înfăptuirii neabătute a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Preocupîndu-ne de edificarea cu succes a socialismului pe pămîn- tul românesc, acordăm, totodată, o atenție deosebită evoluției evenimentelor internaționale, participăm activ la eforturile pentru soluționarea constructivă a marilor probleme de care depinde asigurarea păcii și progresului în epoca noastră. Considerăm că, în actualele împrejurări internaționale, este mai necesar ca oricînd ca popoarele, forțele înaintate de pretutindeni să-și unească eforturile și să conlucreze cît mai strîns pentru oprirea cursului periculos al evenimentelor spre confruntare și război, pentru dezarmare, și în primul rînd dezarmare nucleară, pentru stingerea focarelor de conflicte și soluționarea pe cale pașpi- că a tuturor problemelor dintre state, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini e- conomice, pentru afirmarea fermă în viața internațională a unei politici noi, de colaborare și respect al independenței naționale, de destindere și pace.Apreciem, de asemenea, că trebuie făcut totul pentru întărirea colaborării și conlucrării dintre partidele comuniste și muncitorești, pentru realizarea unei unități noi între toate aceste forțe, pe baza deplinei egalități, a dreptului fiecărui partid de a-și 'Stabili de sine stătător linia politică, corespunzător condițiilor con

crete din țara în care-și desfășoară activitatea.Astăzi, cînd mișcarea comunistă și muncitorească a devenit o uriașă forță a contemporaneității, cînd- teoria revoluționară și principiile socialism piui., științific fundamentate de Marx — de la nașterea căruia se împlinesc chiar în această zi 165 de ani — și-au demonstrat pe deplin viabilitatea, trebuie făcut totul ca aceste principii, de egalitate, respect al independenței, neamestec în treburile interne, solidaritate și întrajutorare tovărășească să se afirme cu tot mai multă putere ca principii noi de relații între partide, care deschid perspectiva transformării revoluționare a societății, făuririi unei lumi a dreptății și echității sociale.Acționînd în acest spirit, România, Partidul Comunist Român sînt hotărîte să întărească continuu conlucrarea și solidaritatea cu Republica Populară Chineză și Partidul Comunist Chinez, cu toate țările socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești, cu forțele progresiste și antiimperialiste de pretutindeni, să-și aducă, și în viitor, întreaga contribuție la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, a unei lumi a păcii și colaborării.Exprimîndu-mi, încă o dată, convingerea că vizita pe care o faceți în țara noastră se va înscrie ca o nouă și importantă contribuție la promovarea, prin eforturi comune, a prieteniei și colaborării româno-chineze, la cauza păcii și colaborării internaționale, doresc să toastez :— în sănătatea tovarășului Hu Yaobang și a celorlalți oaspeți din Republica Populară Chineză !— Pentru întărirea continuă a prieteniei și colaborării dintre partidele, țările și popoarele noas
tre 1 (Aplauze puternice).

(Urmare din pag. I)dințată de Partidul Comunist Chinez și poporul chinez. Iar pentru mine personal, aceasta constituie cu atît mai mult un fapt deosebit de memorabil.Prietenia dintre partidele, țările și popoarele Chinei și României s-a dezvoltat trecînd prin aspre încercări în viitoarea luptelor. Odată cu nașterea Chinei noi s-au statornicit între noi relații de prietenie revoluționară.După ce a fost ales în funcția de secretar general al partidului, tovarășul Nieolae Ceaușescu a pus, împreună cu tovarășii Mao Zedong și Zhou Enlai, o bază și mai solidă pentru prietenia chino-română. Pe această bază s-au intensificat tot mai mult schimburile de vizite între partidele și țările noastre, relațiile noastre cunoscînd o aprofundare continuă. Istoria pe peste un deceniu demonstrează că, atît în fața furtunilor politice, cît și a gravelor calamități naturale, noi am avut încredere unul în altul, ne-am acordat unul altuia simpatie și sprijin. Se. poate spune fără nici un echivoc că s-a închegat între noi o prietenie profundă și nobilă.Ziua de azi, în care ne întîlnim, coincide cu cea de-a 165-a aniversare a nașterii lui Marx. Timp de peste un secol, gîndirea comunistă științifică a lui Marx a călăuzit pe comuniștii din întreaga lume să se unească strîns, prin relații corecte, putînd astfel să militeze pentru măreața cauză a transformării societății, pentru cauza eliberării întregii omeniri. Comuniștii chinezi nu vor uita niciodată că, în lupta comună pentru apărarea normelor juste ale relațiilor internaționale și ale relațiilor dintre partidele comuniste, tovarășul Nieolae Ceaușescu și partidul comunist s-au ridicat cu curaj, nu o dată, în momente critice, pentru a ne acorda încre

derea și sprijinul lor de cel mai mare preț. Ați pus pe prim plan adevărul, interesele mișcării comuniste internaționale și ale popoarelor lumii întregi, dînd dovadă de o înaltă principialitate. Prietenia chino-română, întemeiată pe baza principiilor marxismului și ale internaționalismului proletar, este o mare prietenie pe care nici o forță nu o poate zdruncina și submina. cu deosebit interes Co- comun dat publicității 19 aprilie, la încheierea delegațiile Și din Iugo-
Am citit municatul in ziua de convorbirilor dintre Partidului Comunist Român Uniunii Comuniștilor slavia. Consider că acesta este un document important. Conținutul lui coincide cu concepțiile și pozițiile fundamentale ale partidului nostru în domeniile respective. Se poate afirma că el va avea o influență activă asupra salvgardării păcii, în Europa și în lume, asu

Vizită protocolară
Tovarășul Hu Yaobang, secretar 

general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, a făcut, 
joi. la Palatul Consiliului de Stat, o 
vizită protocolară tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

Cei doi conducători de partid și-au 
afirmat încrederea că schimburile de 
păreri ce le vor avea, in aceste zile, 
se vor insprie, prin rezultatele lor, 
ca o nouă și însemnată contribuție 
la promovarea susținută, prin efor
turi comune, a prieteniei și colabo
rării româno-chineze.

Cu această convingere, tovarășii 
Nieolae Ceaușescu și Hu Yaobang 
au inceput convorbirile oficiale, care 

pra evoluției sănătoase a mișcării comuniste internaționale. Ne bucurăm sincer de noua dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele și popoarele României și Iugoslaviei. ’Am profunda ■ convingere Că, prin eforturile comune ale ambelor părți, actuala noastră vizită va putea promova cu certitudine dezvoltarea pe mai departe a unității, prieteniei și colaborării strînse dintre partidele, țările și popoarele Chinei și României, spre binele popoarelor noastre și va contribui Ia dezvoltarea sănătoasă a mișcării comuniste internaționale, la cauza păcii în lume și a progresului omenirii.Propun să toastăm :în sănătatea tovarășului Nieolae Ceâușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu și a tovarășilor prezenți 1Pentru marea prietenie dintre partidele, țările și popoarele noastre ! (Aplauze puternice).

întrevederea, care a premers con
vorbirilor oficiale, s-a desfășurat in 
spiritul prieteniei. înțelegerii, stimei 
și respectului reciproc, ce caracteri
zează dialogul româno-chinez la 
nivel inalt. precum și relațiile tradi
ționale dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

prilejuiesc o informare reciprocă cu 
privire la preocupările Partidului 
Comunist Român și Partidului" Co
munist Chinez, la construcția socia
listă in cele două țări, examinarea 
stadiului și perspectivelor relațiilor 
româno-chineze. precum și abor
darea unor probleme actuale ale vie
ții .politice internaționale, ale miș
cării comuniste și muncitorești.

Convorbirile au loc intr-o atmos
feră de caldă prietenie, de stimă și 
înțelegere reciprocă.

Primire 
călduroasă 
în Capitală

(Urmare din pag. I)
țional Otopeni. impodobit sărbăto
rește. Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele tovarășilor Nieolae 
Ceaușescu și Hu Yaobang, încadrate 
de drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Chineze. Pe mari pancarte 
erau înscrise, in limbile română și 
chineză, urările : „Bun venit în Re
publica. Socialistă' Româpit^ tovarășu
lui-.Hu Yarfbang. :seor€tar genei ai 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez „Să se dezvolte 
continuu relațiile de prietenie și co
laborare multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Chinez, dintre Renublica So
cialistă România și Republica Popu
lară Chineză. în interesul popoarelor 
român și chinez, al cauzei generale 
a socialismului, independentei, păcii 
și colaborării internaționale".

Ora 14.30. Aeronava cu care a că
lătorit înaltul sol al poporului chi
nez prieten a aterizat. în aclamațiile 
celor prezenți la acest moment so
lemn, tovarășul Nieolae Ceaușescu 
adresează tovarășului Hu Yaobang, 
la coborirea din avion, un călduros 
bun venit pe pămîntul României. Cei 
doi conducători de partid își string 
îndelung miinile, se îmbrățișează cu 
prietenie.

în intimpinarea tovarășului Hu 
Yaobang, a celorlalți oaspeți chinezi, 
au venit tovarășii Iosif Banc, Emil 
Bobu, Ion Coman. Nieolae Constantin, 
Ion Dincă, Ludovic Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Gheorghe 
Pană, Ilie Verdeț, Miu Dobrescu, 
Petru Enache.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, generali 
ai forțelor noastre armate, alte per
soane oficiale.

Erau prezenți Angelo Miculescu, 
ambasadorul României la Beijing, și 
Li Zewang, ambasadorul R.P. Chi
neze la București, membri ai am
basadei.

Tovarășul Hu Yaobang este însoțit, 
in vizita oficială de prietenie in țara 
noastră, de tovarășii Qin Jiwei, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, Qiao Shi, 
membru supleant al Secretariatului 
C.C. al P.C. Chinez, șeful secției 
relații externe a C.C. al P.C. Chinez, 
Yang Dezhong, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, prim-adjunct al șefu
lui Cancelariei C.C. al P.C. Chinez, 
Li Shuzhjeng, membru supleant al 
C.C, al P.C. Chinez, adjunct al șefu
lui secției relații externe a C.C. a1 
P.C. Chinez, Qian Qichcn. nu” ' 
supleant al C.C. al P.C. C*’’ 
junct ai ministrului afe 
terne.

O gardă militară a pr
rul. Au fost intonate imr 
ale celor două țări.

în semn de salut, au *
de salve de artilerie.

în continuarea cereir 
lor oaspeți le sint preze 
nele oficiale române v 
Iute la sosire. Un gru- 
români și tineri chinez 
chete de flori tovar 
Ceaușescu și Hu Ya<

Mulțimea aflată
aclamă cu căldură r 
cători de partid, mai 
fel sentimentele de 
ție pentru noua in; 
chineză la nivel inal 
exemplar ce caracter 
dintre partidele, țăr 
noastre. Tovarășii Ni< 
și Hu Yaobang răspu 
acestor calde man. 
miinile celor veniți 

în aplauzele celor p 
de mașini părăsește 
dreptîndu-se spre reși 
tă înalților oaspeți.
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Pasiuni educative
Pasiunea profesorului de e- 

ducație fizică Dumitru Popițan, 
de la Liceul de matematică-fi- 
zică „Liviu Rebreanu" din Bis
trița, o constituie timbrele. 
De-a lungul anilor, el a organi
zat in școală numeroase expo
ziții filatelice tematice. Cea 
mai recentă — despre scriitori 
români șl instituții culturale de 
tradiție — s-a bucurat de un 
număr record de vizitatori. Nu 
de puține ori, in fața panou
rilor cu timbre, profesorul de 
educație fizică ține elevilor săi 
emoționante și educative lec
ții de... istoria patriei.

Colegul său, profesorul de fi
zică Mircea Călușer, are o altă 
pasiune : muzica. Dintre cei 
mai talentați elevi ai săi, el a 
alcătuit o orchestră de muzică 
populară, care este prezentă 
la numeroase manifestări cul- 
tural-artistice, inclusiv in ca
drul Festivalului național „Cin- 
tarea României", unde a fost 
răsplătită cu aplauze la... scenă 
deschisă.
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Statornicie
Vasile Tîrziu, unul din cei 

mai buni muncitori din secția 
sculărie a întreprinderii „Trac
torul" din Brașov, a ieșit la 
pensie. Odată cu aceasta, el a 
înregistrat și un record in în
treprindere : cea mai mare du
rată de muncă in aceeași uni
tate și la același loc de muncă — 
46 de ani I

„Moștenirea" pe care o lasă 
în urmă Vasile Tîrziu se numeș
te simplu: exemplul unui om de 
omenie și de o recunoscută 
competență in materie, la 
„școala" lui formindu-se zeci Și 
zeci de muncitori, care-i ă... 
mai departe ștafeta.

duc

I

I
I
I
I

I
I
I
I

Amnezie 
păgubitoare

în curind. se împlinesc 
ani de cind podul de pe 
Sericul, din apropierea
a devenit impracticabil. Din a- 
ceastă pricină, cetățenii din sa
tul cu același nume ca al apei 
fac un ocol de aproape 20 de 
kilometri prin localitatea Cos- 
mești, pentru a ajunge in cen
trul comunei Blejești. Douăzeci 

trei 
dacă

I

I
I
I
I

doi 
riul 

i comu
nei Blejești, județul Teleorman, 

ceasta pricină, cetățenii din sa- 
t..._____ ----------------------------
fac un ocol de aproape 20 
mești, pentru a ajunge in cen- 
t. _____ ; r'—
de kilometri in loc de... 
kilometri cit ar trebui, 
podul s-ar putea folosi ! Ca să 
nu mai vorbim de consumul 
exagerat și inutil de carburanți 
al mașinilor agricole care se 
deplasează in zonă.

'l’ybiema~~rep<izărU podului a 
fost solicitată în' mai multe 
scrisori și adrese expediate Di
recției județene de drumuri fi 
poduri, intrucît lucrarea nece
sită un specialist și utilaje a- 
decvate, cetățenii din Sericul 
angajindu-se să contribuie, la 
riadul lor, cu forța de muncă 
necesară.

La nici una din scrisori și a- 
drese nu s-a primit insă nici un 
răspuns. Pînă acum.
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Pedeapsă 
pe măsura faptei

Atit de mult le-au plăcut o 
anume stofă ..cu dungulițe" a- 
flată in fabricație la întreprin
derea „Libertatea" din Sibiu, 
unde lucrau, -incit, intr-o noap
te, prin escaladarea gardului, 
Florin Gheorghică, I.A. Con
stantin, Cornel Bucurenciu, 
Maria Săulea și Vasile Manciu 
au furat fiecare cite un balot 
de stofă. Cinci baloți in valoare 
totală de 120 000 lei.

O parte din stofă au și vin- 
dut-o unor amatori de chilipir.

Celor cinci li s-au „croit" alte 
haine, pe măsura faptei. Tot cu 
dungulițe, dar ceva mai late Și 
care pot rezista intre 3 și 10 
ani, atit cit .măsoară" pedep
sele privative de libertate ce U 
s-au aplicat de organele de ju
decată.
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N-a fost soarele 
de vină

In microraioriul 11 din muni
cipiul Tîrgoviște trebuia să in
tre in funcțiune, încă din vara 
anului trecut, o instalație so
lară. Dar n-a intrat nici pină 
in ziua de astăzi.

Potrivit ultimului termen sta
bilit, acest lucru urma să se 
întimple la 1 aprilie, anul a- 
cesta. Cei care trebuiau să 
execute insă lucrările necesare
— întreprinderea județeană de 
construcții montaj și I.J.G.C.L.
— au ținut parcă morțiș să-i 
păcălească din nou, de 1 apri
lie, pe locatarii celor 463 de

nartamente dotate cu astfel
■ stalații.

ea e : cine-i „păcă- 
-e cei care nu se țin 

Că soarele, care in- 
! mai tare, nu umblă 
ala.
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O reușita experiența 
la îndemîna oricui

Unitatea agricolă Vîlcele- 
le, județul CĂLĂRAȘI, 
așezată intr-o zonă sece
toasă, și-a axat pină acum 
activitatea pe producția ve
getală. Rezultatele au fost 
bune — de pe cele 500 hec
tare cultivate cu porumb 
s-au obținut aproape 10 000 
kg boabe la hectar, iar co
laborarea cu Institutul de 
cercetări Fundulea s-a ma
terializat prin organizarea 
unui cîmp experimental și 
a unor loturi cu hibrizi de 
porumb pentru testări. Re
cent, comitetul de partid și 
conducerea unității au pro
pus spre aprobare secreta
riatului comitetului jude
țean de partid o documen
tație privind economisirea 
— și pe cit posibil — înlo
cuirea combustibilului li
chid pentru lucrările agri
cole, Propunerea, primită 
cu deosebit interes, se 
bucură de tot sprijinul în 
vederea aplicării.

Pe scurt, iată despre ce 
este vorba : pină la înce
putul lunii mai anul acesta, 
pe suprafața de 350 hecta
re cultivată cu porumb vor 
fi înlocuite motopompele 
cu electropompe. Pentru 
aceasta s-a și executat o 
rețea simplă de alimentare 
cu energie electrică. Două 
transformatoare de 400 kW 
vor alimenta patru electro
pompe care vor înlocui opt 
motopompe. în felul aces
ta se vor economisi cel 
puțin 100 tone motorină pe 
an și aproape 25 000 lei din 
fondul de retribuire, soco
tind că pentru supraveghe
rea electropompelor este 
nevoie de un singur om în 
loc de patru cîți trebuiau 
la motopompe. Adaptarea 
aceasta se face pentru su
prafața de teren irigată 
prin conducte sub presiune 
(îngropate). Cit despre por
țiunea de teren irigată prin, 
conducte deschise, s-a hotă- 
rît ca pină la sfirșitul anu
lui ea să fie modernizată, 
introducindu-se sistemul de 
conducte îngropate.

Vorbindu-ne despre lu
crările care sânt în curs de 
desfășurare, ca și despre 
proiectele de viitor, ingi
nerul Gabriel Frumuselu, 
directorul unității, ne-a ex
plicat : „Construim o sta
ție de producere a bioga- 
zului, unde vom folosi de
jecțiile de la viitoarele fer

me zootehnice. Pentru că 
zona ane un potential bo
gat de energie solară, vom 
avea apă caldă pentru fil
trele sanitare, abator, ate
lierele mecanice, grupuri 
sociale numai prin interme
diul instalațiilor solare. Am 
propus la INCREST si am 
primit tot sprijinul pentru 
construirea unei 6tatii eo
liene de pompare a apei 
din foraje, asigurîndu-ne în 
felul acesta 50 la sută din 
apa necesară pe care acum 
o scoatem de la 80 metri 
adîncime. Ne preocupă po
sibilitățile de irigat prin 
brazde cu scoaterea apei 
din canalele de irigații prin 
sifonare, acolo unde confi
gurația terenului permite 
acest lucru. Identificăm 
fiecare bucată de pămînt 
care permite acest fel de 
irigare. Tot în colaborare 
cu INCREST vrem să rea
lizăm un sistem de roti hi
draulice. capabile să ridice 
apa din canale,' folosind 
forța (viteza) apei". Con- 
semnînd aceste informații, 
văzînd pe teren stadiul lu
crărilor din sectorul iriga
ții, discutînd cu inginerul 
Aurel Popescu, șef de fer
mă. cu mecanizatorii Ni- 
colae Ruse. Ion Voicilă. Pe
tre Buccelea și Constantin 
Bucur, ne imaginăm cum 
va arăta această unitate 
înfloritoare intr-un loc să
răcit de ape.

...Și cînd te gîndești că 
totul a pornit de la expe
riența și reușita unui co
lectiv de muncitori de la 
întreprinderea de mașini 
electrice București. Acolo, 
la ei. în grădina de legume 
a întreprinderii, au văzut 
cei de la Vîlcelele o roată 
hidaulică cu cupe, instalație 
simplă care ridică apa din- 
tr-un canal prin forța apei, 
udînd o grădină întreagă 
fără nici un fel de combus
tibil. Tot acolo au văzut și 
turbina eoliană care pom
pează apa în sectorul zoo
tehnic. O astfel de turbină 
simplă din materiale recu
perabile va fi pusă în cu
rind la lucru și in unitatea 
lor agricolă.

Faptul că în numai cîte- 
va zile de la documentarea 
delegaților unităților agri
cole din comuna Vîlcelele 
s-a și trecut la aplicarea 
în practică a celor văzute

la LM.E, București este da
torat acțiunii concrete, ope
rative, receptivității față 
de nou a comitetului de 
partid din întreprindere, 
muncitorilor care s-au ocu
pat cu pasiune și pricepere

de acest complex de lucrări 
— aflat, dealtfel, la înde
mîna oricui — și a căror 
finalizare va determina în
semnate economii de com
bustibil lichid. (Rodica Si- 
mioncscu).

Stația de radioamplificare
- în sprijinul producției

A intrat în practica acti
vității curente ca, periodic, 
secția de propagandă a Co
mitetului județean MUREȘ 
al P.C.R. 6ă organizeze. în 
diferite centre, consfătuiri 
metodice cu reprezentanții 
stațiilor de amplificare și 
radioamplificare din muni
cipiile și orașele județului. 
Ele urmăresc atit conținu
tul activității, cît și dezba
terea. popularizarea, însu
șirea și aplicarea noului 
mecanism economico-finan- 
ciar, economisirea severă a 
energiei și combustibilului, 
precum și antrenarea mun
citorilor. maiștrilor și spe
cialiștilor la aceste acțiuni. 
O asemenea consfătuire a 
avut loc recent în munici
piul Tîrgu Mureș, prilej cu 
care. în partea sa metodică, 
redactori ai studioului te
ritorial de radioteleviziune 
din localitate au prezentat 
cîteva modalități concrete 
de abordare a acestei pro
blematici în emisiunile sta
țiilor de radioamplificare.

Dezbaterea a fost urmată 
de audierea unor emisiuni 
ale stației de radioamplifi
care de la Combinatul chi
mic din Tirnăveni și ale 
celei de la Fabrica de că
rămizi din Tîrgu Mureș, 
evidențiind preocupările 
curente și de perspectivă 
ale celor două colective 
pentru cunoașterea și apli
carea hotărîrilor de partid 
și a legilor țării, modalitățile 
concrete prin care 6tatiile 
sprijină mobilizarea comu
niștilor, a tuturor lucrăto
rilor la realizarea planului 
la fiecare sortiment, la di
minuarea consumului de 
energie și combustibil. Tot
odată. cei prezenti au ur
mărit la fața locului selec- 
țiuni din emisiunile altor 
statii de radioamplificare, 
analizînd ,.pe viu" modul în 
care se acționează în unită
țile economice pentru apli
carea Decretului Consiliu
lui de Stat privind întări
rea ordinii și disciplinei la 
fiecare loc de muncă. 
(Gheorghe Giurgiu).

Oglinda muncii 
oamenilor de pe schele

Trimestrial, comitetul de 
partid de la Trustul de 
construcții locale ORADEA 
editează o foaie volantă su
gestiv intitulată ;,Construc- 
torul“. O inițiativă lăudabi
lă. foarte bine primită și 
susținută de toți cei ce spo
resc prin hărnicia lor zes
trea edilitară a județului. 
Sînt prezentate în detaliu 
în paginile el sarcinile de 
plan, experiențe ce se im
pun a fi generalizate, bu
năoară. in privința creșterii 
productivității muncii, mai 
bunei gospodăriri a mate
rialelor. întăririi spiritului 
de economie. La loc de 
cinste se află fruntașii în 
întrecere, după cum nu 
scapă atenției nici cei cer
tați cu disciplina ori cei ce 
mai fac rabat la calitatea 
lucrărilor. Un loc prioritar 
este acordat, cum e si fi

resc. acțiunilor întreprinse 
de organizațiile de partid 
din șantiere pentru realiza
rea sarcinilor de plan. 
Demn de remarcat este 
faptul că tocmai construc
torii aduc sub tipar, prin 
semnăturile lor. hotărirea 
fermă de a-și îndeplini an
gajamentele, de a munci 
mai mult, mai bine. Nu în- 
tîmplător. oamenii șantie
relor consideră această 
foaie volantă „oglinda fap
telor lor“. Fapte bogate 
care ne îndeamnă să rele
văm că la total investiții 
Planul pe județ a fost rea
lizat pe primul trimestru în 
proporție de 101,3 la sută, 
iar la constructii-montaj 
— în proporție de 103.5 la 
sută. Un bilanț care cuprin
de și contribuția celor de 
la T.C.L. Oradea. (Ion 
Laza).

Româniafilm prezintă: Un nou film românesc
MULT MAI DE PREȚ E IUBIREA

O producție a Casei de filme trei
Scenariul : Nicolae Țic, Dan 

Marcoci, costumele : Svetlana Mi- 
hăilescu. decorurile : Călin Papură, 
muzica : Vasile Șirli, sunetul : Bu
jor Suru, montajul : Cristina Io- 
nescu, imaginea : Florin Paraschiv, 
regia : Dan Marcoci.

Cu : Rodica Negrea. Dinu Mano- 
lache, Leopoldina Bălănuță, Vale
ria Seciu, Ion Besoiu, Traian Stă- 
nescu. Iuiia Boroș, Corado Negrea- 
nu, Radu Panamarenco, Anda Ca- 
ropol, Gina Nicolae. Anca Pandrea, 
Cătălina Bârcâ.

Film realizat in studiourile Cen
trului de producție cinematografică 
„București ",

NOTE DE LECTURĂ

La plantat de flori... sau gropi?
Anul trecut. în plină vară, cîțiva 

locuitori ai străzii Sublocotenent 
Popa din sectorul 5 al Copitalei, 
între care Marin Manolache. Nico
lae Dobrescu, Gabriel Teodosiu și 
Paul Contineanu, au trimis „Scîn- 
teii" o scrisoare. Ea redă imaginea 
unei străzi deteriorate și lăsate in 
paragină de I.C.E.D., . șantierul 2, 
după construirea, la capătul din
spre Calea Rahovei, a unor blocuri 
de locuințe. „Pe o porțiune de 
cincizeci de metri, constructorii au 
lăsat o groapă în care băltește apa 
provenită atit din ploi, cit și 
dintr-un pîrîiaș care curge de 
luni de zile de la o gură de apă. 
Totodată, pe trotuare și pe carosa
bil constructorii au lăsat grămezi 
de pămînt care au astupat rigo
lele străzii și canalele, gră- » 
mezi ce nu pot fi dislocate fără 
mijloace mecanice. Dar chiar și 
în porțiunea pavată lucrările au 
rămas în stare brută, intrucît pie
trele de bordură sînt împrăștiate 
și pe stradă și pe trotuare, iar ca
nalele din mijloc nu au capace și 
sînt ridicate la cote mai înalte 
față de nivelul pavajului".

în încheierea. scrisorii ni se ofe
ră, ca într-un album, tabloul ei 
de dinaintea trecerii pe aici a Șan
tierului 2: „Era o stradă model, 
cu mulți copaci bătrîni și îngrijiți 
cu sîrg de locuitorii ei, harnici și 
chibzuită gospodari. Or. I.C.E.D., 
prin modul neglijent în care a lu
crat, a făcut din frumos urît."

Scrisoarea a fost trimisă Consi
liului popular al sectorului 5. Dar 
Înainte de a vedea ce s-a întimplat, 
să transcriem cîteva pasaje și din 
alte două scrisori. Una dintre scri
sori este semnată de Ion Horchidan

din strada Teiului nr. 25, sectorul 
2 : „Acum 3 ani a venit pe strada 
noastră (care prin clădiri străvechi, 
unice ca arhitectură, are și o valoa
re istorică) I.C.E.D. București. A 
executat o canalizare și, desfăcînd 
pavajul, a transportat piatra de rîu 
în altă parte. Dar după termina
rea lucrării, în loc să refacă stra
da cum a fost, a adus pămînt și 
nisip, a nivelat și restul pavajului 
cu această umplutură superficială, 
transformînd-o într-o fîșie plină 
de gropi, cu apă și noroi. Mențio
năm că I.C.E.D. a raportat și înca
sat bani pentru strada Teiului ca 
fiind refăcută cum era inițial".

Și iată și un extras dintr-o scri
soare trimisă de cetățeni de pe 
strada Crișana : „Au avut de exe
cutat lucrări pe strada noastră 
I.D.E.B. și I.C.A.B., adică mai bine- 
zis ne-au spart asfaltul încă de 
astă-toamnă, iar astăzi nu întîlnești 
pe la noi decit gropi adinei, morma
ne de beton, cărămizi și grămezi 
de smoală".

Să adăugăm că în toate aceste 
scrisori oamenii se obligă să ajute 
prin muncă obștească la refacerea 
străzilor lor. dacă sînt sprijiniți și 
ajutați de consiliile populare.

Or. iată ce răspunde — după 9 
luni de zile ! — Consiliul popular 
al sectorului 5, prinitr-un așa-nu- 
mit referat, pe care-1 transcriem 
cuvînt cu cuvînt : La scrisoarea 
înregistrată la ziarul „Scînteia" sub 
nr, 27 863/1982, un grup de locatari 
din strada Sublocotenent Popa, 
sector 5, arată că din cauza con
strucțiilor ce se execută în acest 
perimetru, strada Sublocotenent 
Popa prezintă multe gropi șl deni
velări. Urmare constatărilor făcute

la fața locului vă comunicăm : 
•— partea carosabilă a străzii Sub
locotenent Popa a lt>st refăcută de 
I.C.E.D,, șantierul 2, răminind in 
lucru numai porțiunea din dreptul 
blocului 13 B, bloc aflat în con
strucție. Menționăm că s-a răs
puns în' scris petiționarilor. Sem
nează : prim-vicepreședinte Fota 
Bitoleanu și director A.D.P., Con
stantin Pîrvu".

Invit . cititorii să revadă frag
mentele reproduse din scrisori și 
referatul trimis după reveniri in
sistente ale ziarului și să le com
pleteze : unde s-a pus cu adevărat 
suflet pentru soluționarea unor 
probleme edilitar-gospodărești și 
unde-și arată chipul formalismul 
față de scrisorile oamenilor muncii. 
Nu cerem numaidedt fraze fru
moase, uneori s-ar putea trece cu 
vederea și neglijenta cu care sînt 
redactate (și semnate !) adrese 
oficiale emise de organisme de pres
tigiu,' dar, din păcate, neglijența in 
redactare nu face decit să înso
țească. neglijența de fond, în pri
vința răspunsului propri u-zis. Căci 
— ce anume li „s-a răspuns in 
scris petiționarilor" 1 Că I.C.E.D., 
șantierul 2, a refăcut partea caro
sabilă a străzii ? Dar cum a fost 
„.refăcută" și cînd ? Dar porțiunea 
rămasă degradată cînd se va refa
ce ? Și cum apar aceste neglijente 
și tărăgănări în refacerea aspec
tului civilizat al străzilor cu ape
lurile — și eforturile — pentru cu
rățenia, pentru înfrumusețarea 
aspectului edilitar al localităților ? 
Unii să planteze flori — iar alții 
gropi ?

Vasile BARAN

Să punem vîntul ia lucru
— își intitulează scrisoarea trimisă redacției cores
pondentul nostru voluntar Toth Nandor din Timișoara. 
Pornind de la indicațiile conducerii partidului, de la 
prevederile Programului energetic, el sugerează uni
tăților industriale să producă și să desfacă pentru re
țeaua comercială instalații simple generatoare de cu
rent electric acționate de vînt ; dacă reușesc să con
struiască asemenea instalații simpli amatori mai pri- 
cepuți în ale tehnicii, cu siguranță că le-ar putea pro
duce și unele mici unități industriale, ateliere ale 
cooperației, mal ales pentru uzul unor gospodării izo
late, cabane etc. Vor avea de ciștigat, în felul acesta, 
și cetățenii, și unitățile producătoare, adică economia 
națională.
O sursă de economii care se irosește 
-- ne-o semnalează loan Rotărescu din Bocșa — Caraș- 
Severin, vechi corespondent voluntar. „Ce ne facem 
cu zecile și sutele de mii de aparate de radio și TV 
existente pe plan național și care ș-au uzat ?“ Pentru 
că unora, ș^ explică el, nu li se găsesc „lămpi de 
schimb, 'al'tora, cine știe ce piese, foarte mul'fe sînt 
depășite de tehnică. Dar toate acestea ar putea fi re- 
fdlosite chiăr Ia iiivelul Întreprinderilor producătoare. 
N-ar fi o sursă de economii, în marea economie a 
țării, repunerea in circuitul normal a unor piese re
cuperabile ?“ Mai mult ca sigur.

Să venim în ajutorul celor ce vor 
să crească mai multe păsări

— este de părere Crinu Gh. Apostol, tehnolog la Com
binatul de prelucrare a lemnului din Pitești. Cum ? 
El sugerează fabricarea și punerea în vinzare, in ma
gazine specializate, a unor miniincubatoare și publi
carea unei broșuri din care gospodarii să învețe din 
ce și cum se pot confecționa aceste incubatoare mici 
pentru gospodăria personală.

Noi spații pentru producție, 
cu cheltuieli minime

— se pot amenaja Intre halele de fabricație din unele 
întreprinderi — afirmă economistul Gheorghe P. Lă- 
zanu de l-a Trustul de construcții-montaj Cluj. El sus
ține că locurile libere dintre halele de fabricație pot 
fi închise cu acoperișuri simple din rame metalice 
prevăzute cu sticlă — șl transformate astfel în încă
peri utile fie ca spații productive, folosindu-se sursele 
de energie, apă, încălzire din hale, fie ca spații pentru 
depozitare, mai apropiate de locul de producție, eli- 
minîndu-se transporturile intermediare, manipulările 
suplimentare. Realizate din materiale recuperabile, 
pentru asemenea construcții ușoare, utile, se vor face 
cheltuieli minime.
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POPA
jinul
jndenților „Scînteil^j

Poezia lui Aurel Răii s-a 
impus fără ostentație, ur- 
mindu-și cursul firesc pro
movat cu fermitate ca o 
expresie a seriozității și ri
gorii artistice. Poetul nu a 
aderat la unele tendințe 
menite să provoace și să 
intretină așa-zisele momen
te literare, fie că acestea 
întrețineau efuziunile unui 
lirism declamatoriu ori 
plonjau in voite forme ce 
obscurizau orice suflu poe
tic. Aurel Rău a reușit să-și 
mențină un echilibru inte
rior, capabil să prelungeas
că o tradiție poetică de 
sorginte transilvăneană, 
dar, in același timp, sen
sibil la inovațiile —/nu pu
ține — ale poeziei moder
ne. „Nu mă îndoiesc — 
spunea G. Călinescu — că 
prin studiu și prin maturi
zarea firească. Aurel Rău 
va căpăta un plus liric mai 
viu și va sparge cristalul 
care acoperă căldura sufle
tului său". Cele afirmate 
atunci de Călinescu (in 
„Contemporanul11, 27 fe
bruarie 1959) și-au găsit 
împlinirile unei investiții de 
încredere făcută în prima 
tinerețe a poetului, fiindcă 
volumul de „Versuri“. a- 
părut la editura „Emines- 
cu“, este menit să impună 
— prin dimensiunile sale — 
profilul unui poet, dar șl, 
prin „ricoșeu1*, al unei gru
pări literare atit de distinc
te, promovate cu o rară 
consecventă de revista 
„Steaua". Intr-adevăr, fără 
a fi o poezie de natură li- 
vrescă, elaborată in sălile 
unei biblioteci universita
re, creația artistică a lui 
Aurel Rău se remarcă nu 
atit prin diversificarea te
melor specifice, cît prin a- 
bordarea celor existente din 
unghiuri mai generoase, 
apte să comunice un uni
vers poetic ce s-a reciclat 
necontenit prin lecturi te
meinice. călătorii în cele 
mai diverse spatii de cul
tură și civilizație. O poezie 
echilibrată, un elogiu expri
mat la nivelul ceremonialu
lui naturii, adevărate stam-

pe ce concentrează o mare 
intensitate emoțională. 
Practic, în cele mai multe 
poezii, emoția este serios 
cenzurată ca și in aceste 
versuri de tinerețe : „La 
marginea brazilor / prin pa
jiști s-au risipit tristeți de 
bronz. / Iar eu stau cu fața 
pe genunchii / tăi I răsărit 
de femeie I care-ai venit la 
fintină / ca Scufița Roșie / 
și nu te-ai temut f că te 
vei pierde / prin pădurea 
verde..." (,,Sângeorz-Băi“). 
în aceeași manieră, lată și 
o altă imagine accentuînd

simțiri. Dealtfel, Aurel Rău 
și-a asumat exemplar mo
mentele cruciale ale isto
riei naționale, dedicînd, din 
convingere și de timpuriu, 
adică din anii uceniciei 
sale literare, versuri daci
lor, getilor, oamenilor din 
vremi trecute. Recuperarea 
acestui trecut revine frec
vent în poeziile sale. Cu 
mîndrie și orgoliu va excla
ma poetul : „Libertatea, / 
ca aerul și ca apa" („Băl- 
cescu").

Aceeași atitudine de înțe
legere profundă, de data

Concentrarea 
emoției lirice

Aurel Rău: „Versuri", 
editura „Eminescu"

predilecția poetului fată de 
o anumită „recuzită" a uni
versului tradițional în care 
se operează unele „sinco
pe" tocmai pentru a dife
renția, defini un alt înțe
les, desigur mal elevat și 
sugestiv : „Crengile-i ne- 
gre-n azur / Creste de va
luri. / Spumă'pe valuri / 
Florile / Lui / Sidefii. / Ca
targ singuratic I Creștetul / 
Exilat fără foi / Printre 
stelele nopții". („Salcîm"). 
„Lucrurile — afirmă poe
tul — își au memoria lor". 
Atit de puternică îneît păs
trează vie Imaginea unui 
timp devenit istorie glo
rioasă : „Trebuie să fi fost, 
intr-adevăr, / Îngrozitor să 
stai sub cer, aici, I Să te 
doboare tunurile / Ca pe 
copacii inalți sau mici, / Să 
te străpungă săgețile I Ve
nind in zbor fluent de rin- 
duritei, / Să năboiască sin- 
gele, I Să te surzească vaie
tele, / Să te frăminte copi
tele..." („La Valea Albă"), 
în acest poem, ca și în „Ce
tatea Neamțului", „Casa lui 
Crișan", sentimentul pa
triotic se declină cu finețe, 
ca o expresie a unei adinei

aceasta a prezentului, ma
nifestă poetul in cîteva 
poeme ce trasează catego
ric liniile de forță ale unei 
poezii angajate. Se remar
că in acestea un anumit 
scenariu imaginat de poet, 
ingenios construit : „Dar 
unde-i oare tîrgul cu sin
gura lui stradă I Și-orașul 
nou ? Sub care lumini se-n- 
chid ca-n vis ? / Dar vara, 
de-acum dusă ? Dar iarna 
stînd să cadă ? / Dar blo- 
cul-turn în care trei nopți 
am mas și-am scris ?" 
(„Luminile sondelor"). Exis
tă o permanentă interfe
rență intre o realitate con
cretă și una interioară, o 
„explicare" a uneia prin 
cealaltă, apte să se susțină 
reciproc. Este, și aceasta, 
șansa poeziei de a nu ca
pota în grandilocvent ori în 
întimisme de tot felul. O 
realitate evidentă, catego
rică este „convertită" parcă 
în momentul cînd poetul ia 
act de prezența ei : „A-
colo / Tinerii petroliști I 
Infierbîntă cu flacăra gazu
lui / Cazanele verzi, pentru 
baie. / Mă voi curăța / De 
toată smoala trecutului //

...Dar ochii mei pină tîrziu 
in seară / vor contempla in 
gind I Florile albastre ale 
petrolului" („într-o dumi
nică pe cîmp. Notații").

în tonuri grave se scrie 
și o istorie afectivă a Tran
silvaniei, văzută, după cum 
subliniază Mircea lorgules- 
cu in prefața volumului, ca 
„păstrare a cumpătului ar
tistic". Nici nu se putea alt
fel, fiindcă Aurel Rău este 
un poet riguros, el nu favo
rizează o poezie a natalului 
grandilocvent expus, meni
tă să stîrnească admirația 
cu orice preț : „Tata se du
cea în cimpia Ardealului", 
„O turmă de oi trece prin 
oraș", „îmi scriu de acasă".

Renunțînd de timpuriu la 
așa-zisele poeme de largă 
respirație. Aurel Rău ma
nifestă predilecție față de 
lirismul concentrat. Stam
pele. tapiseriile, micropoe- 
mele exprimă deopotrivă 
talentul său în aceste for
me lirice, cît și sugestiile, 
disponibilitățile din dome
niul culturii, artei, mai ales 
din limbajul artei plastice. 
Epurată aproape total de 
orice ingrediente lirice, 
poezia sa atinge o maximă 
concentrare. Cu toate aces
tea, pină la ermetizare, la 
obscurizare mai este o cale 
lungă, emoția nu este stri
vită de placa turnată și a- 
plicată intenționat în țesă
tura poemului : „La firul 
dur de nisip, I la firul dur 
de nisip al zilelor șl nopți
lor / în carne, ca un 
glonț, // strop de gheață se 
face lacrima, / glob ceresc 
minim gheața — iar farul 
strigă, / marea leagănă". 
(„Nașterea perlei").

Un lirism interiorizat, ce 
a parcurs etapă de etapă 
fără salturi spectaculoase, 
dar adăugind de fiecare 
dată alte adîncimi ale unui 
univers ce s-a constituit 
pregnant, echilibrat și nu 
monoton, poezia lui Aurel 
Rău este și devine o măr
turie într-un peisaj literar 
de mai bine de trei decenii 
în care valorile autentice 
se disting pînă la urmă.

Grlgore SCARLAT

• Asistența sanitar-veterinară este, 
într-adevâr, o problemă de primă 
importanță in asigurarea dezvol
tării zootehniei. Ni se pare în
dreptățită propunerea dv„ tovarășe 
Vasile Tonu din comuna Coteana, 
județul Olt, de a fi încadrat un 
medic veterinar (sau măcar un 
tehnician) la cooperativa agricolă 
de producție din localitate. Argu
mentele ce le prezentați in susține
rea acesteia le transmitem organe
lor agricole competente ale jude
țului, nădăjduind că vor fi anali
zate cu toată solicitudinea. Vă 
rugăm să ne informați asupra mă
surilor adoptate.

• Maxim Gagea din municipiul 
Dej : Ne scrieți că întreprinderea 
de gospodărie comunală și locativă 
a refuzat să vă elibereze contractul 
de închiriere pentru apartamentul 
ce vi s-a repartizat, pînă nu cum
părați șl jaluzele de la unitatea de 
mică industrie a consiliului popu
lar, Dacă așa stau lucrurile, pro
cedeul este abuziv. Așteptăm răs
punsul Consiliului popular muni
cipal Dej.

• Gheorghe Duran din Bucu
rești, In numele mai multor locatari 
din cartierul Pajura, ne-a adresat 
o sesizare în legătură cu neajun
surile cauzate de gararea și pre
gătirea troleibuzelor pe strada Hri
sovului. Sesizarea fiind întemeiată, 
s-au adoptat măsurile cuvenite :

ECOURI LA SEMNALELE RUBRICII
Ca urmare a unei scrisori pu

blicate la „Dialog cu cititorii" 
(„Scînteia" nr. 12 641), în care 
directorul S.M.A. Vedea, județul 
Giurgiu, solicita aprobarea de a 
folosi la aprovizionarea cu ma
teriale curente un tractor in afa
ra limitelor județului, ministrul 
transporturilor și telecomuni
cațiilor, tovarășul V. Bulucea, 
ne-a trimis un răspuns din care 
rezultă că, potrivit calculelor fă
cute. consumul specific de com
bustibil la tractoarele cu două 
remorci este neeconomicos, cu 
mult mai mare decit cel la au
tovehicule. In aceste condiții, 
autorizarea ca transporturile

pentru aprovizionare să se facă 
cu tractoarele în afara județului 
este păgubitoare, fiind și con
trară reglementărilor legale in 
vigoare.

S.M.A. Vedea, ca șt alte uni
tăți, iși poate asigztra transpor
turile de materiale curente din 
afara județului, cu mijloacele de 
transport ale întreprinderilor de 
transport specializate pentru a- 
griculturi și industrie alimenta
ră. Se mai menționează că pen
tru această întreprindere s-au 
autorizat să circule în afara ju
dețului 105 autovehicule cu pes
te 5 tone capacitate și 42 auto
vehicule sub 1,5 tone.

deblocarea depoului Bucureștii Noi 
de troleibuzele defecte și crearea 
condițiilor ca toate troleibuzele să 
fie garate la retragerea de pe tra
see numai în incinta acestuia. Tot 
in depou se efectuează acum și 
lucrările de întreținere și pregătire 
a troleibuzelor pentru drum.

• Am primit cu interes scrisoa
rea dv., tovarășe Nicolae Brîncuși, 
in care sugerați ca în zona de a- 
grement „Secu" din apropierea Re- 
șițel să se înființeze unități comer
ciale și de alimentație publică cu 
autoservire, un punct farmaceutic, 
să se capteze unele izvoare natu-

O scrisoare în imagini

CINE RECONSTRUIEȘTE... DUPÂ CONSTRUCTORI?
Alexandru Sandulache din BÎRLAD, strada

2, bl. D 1, în locul unei sesizări, ne-a trimis un set de 8 
grafii, din care, din motive de spațiu, am ales numai una 
prezentînd unele imagini nedorite de pe strada unde locuiește. 
Este vorba de materiale abandonate de constructori, trotuare 
neterminate, zone neasfaltate, guri de canal neastupate sau su- 
prainălțate etc.

tale, să se aducă bărci pe lacul 
de acumulare etc. Am informat a- 
supra propunerilor din scrisoarea 
dv. organele locale de resort, al că
ror răspuns îl așteptăm. Vă rugăm 
să ne țineți Io curent asupra solu
ționării.

• Locuitorilor comunei Scînteia, 
județul lași, care-și exprimau ne
dumerirea în legătură cu faptul că 
cei care au acostat și lovit grav pe 
Ion Griguță, factorul poștal din 
comună, n-au fost încă pedepsiți le 
comunicăm că - așa cum rezultă 
din răspunsul miliției județene - 
cercetările penale în această cauză 
sint in curs de definitivare. Vom 
urmări modul de soluționare pe 
care-l vom aduce la cunoștința ci
titorilor.

• Ca urmare a sesizării primite 
pe adresă rubricii de la cîțiva mun
citori de la întreprinderea „6 Mar
tie" Zărnești, conducerea întreprin
derii de morărit, panificație și pro
duse făinoase (l.M.P.P.F.) - Brașov 
o luat măsuri suplimentare pentru 
îmbunătățirea calității pîinii. Uni
tatea de panificație din Zărnești 
este acum bine aprovizionată cu 
făină de calitate și dotată cu uti
laje moderne, cu mijloace mecani
ce de cernere. S-a dispus încadra
rea in unitate a unui controlor de 
calitate și asigurarea îndrumării 
activității unității respective din 
partea specialiștilor din cadrul 
I.M.P.P.F.-Brașov.

• Scrisoorea dv„ tovarășe P. 
Melinte din București, în care sus
țineați că este nevoie de mai multă 
grijă pentru întreținerea monumen
tului eroilor din comuna Măgura, 
județul Teleorman, a fost analizată 
la comitetul de cultură și educa
ție socialistă al județului, stabilin- 
du-se confecționarea unui gard 
împrejmuitor și repartizarea acestui 
monument pentru îngrijire organi
zației pionierilor din comuna res
pectivă.

Gheorghe PARVAN
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Mesajul dumneavoastră de felicitare cu ocazia aniversării Republicii 

islamice Iran mi-a produs o deosebită plăcere. Doresc să exprim sincerele 
mele urări de sănătate pentru Excelența Voastră, precum și de prosperitate 
ji fericire pentru națiunea română. Sper că relațiile prietenești dintre Iran 
și România se vor dezvolta în continuare, in interesul celor două națiuni, 
și că relațiile economice și politice dintre guvernele Iranului și României se 
vor consolida din ce in ce mai mult

SEYYED AU KHAMENEI
Președintele

Republicii Islamice Iran

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să exprim sincerele mele mulțumiri pentru amabilul dumnea
voastră mesaj de felicitări transmis cu prilejul aniversării independenței 
Republicii Populare Bangladesh.

împărtășesc pe deplin amabilele dumneavoastră sentimente exprimate 
în mesaj și am convingerea că legăturile de prietenie și colaborare existente 
in mod fericit între țările noastre vor continua să se dezvolte și să se 
adincească și în viitor.

Doresc Excelenței Voastre multă sănătate, viață îndelungată și fericire, 
iar poporului român prieten pace veșnică, progres și prosperitate.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte considerațiuni.

A. F. M. AHSANUDDIN CHOWDHURY
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii11

O Specialiștii de la întreprin
derea „Integrata" din Pașcani au 
conceput și realizat cu forțe pro- 
”i o instalație de recuperare a 

durii provenite din procesul de 
.lisare a firelor. Pe această cale 

se asigură încălzirea celor patru că
mine de nefamiliști din apropiere șl 
a apei menajere necesare, econo- 
misindu-se astfel importante canti
tăți de combustibil.

E In comunele Viișoara, Gîrgeni 
și Murgeni din județul Vaslui au 
fost date în folosință 36 de noi a- 
partamente pentru specialiștii din 
agricultură, iar la Coroiești, Munteni 
de Jos, Ivănești, Fălciu și altele sînt 
în stadiu avansat de construcție noi 
blocuri de locuințe cu aceeași des
tinație.

■ Cantina-restaurant a întreprin
derii „Electromureș" din Tg. Mureș 
a fost declarată, pentru a doua oară 
consecutiv, fruntașă pe județ în 
buna servire a oamenilor muncii, in 
ultimul timp, pentru oamenii mun
cii din întreprinderile industriale ale 
municipiului au fost date în folo
sință zece cantine-restaurant, 16 
microcantine, 39 bufete de incintă. 
Majoritatea produselor agroalimen- 
tare necesare acestor unități sînt 
realizate în cadrul gospodăriilor- 
anexă.

B în municipiul Pitești s-a dat în 
folosință Casa căsătoriilor, in noul 
edificiu, frumos și cochet, mobilat 
cu gust și primitor, în afară de o-
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CICLISM :

Formația română pentru „Cursa Păcii"

GIMNASTICA :

Cicliștii români și-au încheiat 
pregătirile în vederea participării 
la cea de a 36-a ediție a tradiționa
lei întreceri cicliste de mane fond 
„Cursa Păcii" — competiție cu carac
ter mondial. Traseul (Varșovia — 
Berlin — Braga) va fi parcurs în 12 
etape, însumînd 1 900 km. Lotul nos-

„Cupa
Competiția internațională de ci

clism „Cupa Dinateo" s-a încheiat 
cu victoria rutierului Cornel Nicolae, 
membru al clubului organizator, 
urmat de coechipierii săi Constantin 
Căruțașu, la 10”, și Ionel Gancea 
— la 27”.

Etapa a treia, desfășurată joi pe 
ruta București — Oltenița — Bucu-

FOTBAL :

Numai 20 de evidențiați dintr-o mie ?
Trialul jucătorilor (sub 23 ani) din 

cele trei serii ale diviziei B, organi
zat recent la Suceava, București și 
Arad, s-a soldat cu evidențierea a 20 
de fotbaliști. Ei aparțin cluburilor 
Dunărea Galați (Anghelinei, Diaco- 
nescu), C. S. Botoșani (Epure, Liliac), 
Ceahlăul (Mironaș, Amarghialei), Vii
torul Vaslui (Stan) și Gloria Buzău 
(Petrache) din seria I ; I.P.A. Slatina 
(Ciurea, Asaftei), Unirea Alexandria 
(Stancu), Minerul Motru (Laurențiu), 
Pandurii (Gugu) din seria a II-a ; 
F. C. Baia Mare (Bălan, Tulba), Uni
versitatea Cluj-Napoca (Suciu), U.M. 
Timișoara (Erdosi), Minerul Cavnic

BASCHET :

Ieri la Constanța, în penultimul 
turneu al campionatului național de 
baschet masculin (grupa 1—6) s-a 
desfășurat derbiul Dinamo — Steaua 
încheiat cu scorul 68—63 (36—28) în 
favoarea dinamoviștilor. în acest fel

Dinamo — Steaua 68—63

ficierea căsătoriilor au loc și ac
tivități destinate tinerelor familii : 
dezbateri pe teme educative, juri
dice, medicale, de menaj.

B Silvicultorii din județul Bacău 
au plantat în această primăvară 
peste 1 200 hectare teren cu arbori 
din speciile repede crescătoare. în
treg materialul săditor a fost asi
gurat din pepinierele proprii.

H in orașul Abrud a fost pusă 
în funcțiune o nouă centrală tele
fonică automată cu o capacitate de 
1 000 de linii.

B Pentru realizarea programului 
de autoaprovizionare, la C.A.P. Că- 
lacea, județul Bihor, a intrat in 
producție, cu două luni mai devre
me, un complex avicol. Prima „șar
jă" numără 20 000 de pui.

B O modernă unitate „Dacia 
Service" a fost dată în folosință în 
Orașul Dr. Petru Groza. Noua uni
tate este amplasată în zona indus
trială a frumoasei așezări bihorene.

B Pensionarii din Reșița și-au a- 
menajat în localitatea turistică Gă- 
rîna, de pe versanții Semenicului, o 
frumoasă casă de odihnă. Incepînd 
din această lună oaspeții vor veni 
aici la odihnă și recreare.

B Prin grija consiliului popular 
municipal, la Baia Mare a fost în- 

■ -ființat--un nou centru de sănătațe, 
care'"' comasează trei dispensare 
umane1’ Și va servi populația din 
noile cartiere „Decebal" și „Bogdan 
Vodă".

tru reprezentativ este alcătuit din 
următorii: Mircea Romașcanu, Cornel 
Nicolae, Constantin Căruțașu, Ionel 
Gancea, Constantin Paraschiv, Val. 
Constantinescu. Conducerea tehnică 
a lotului va fi asigurată de antreno
rul emerit Nicolae Voicu.

Dinamo"
iești (104 km), a revenit la sprint 
dinamovistului Costică Paraschiv, 
cronometrat in 2h35’38” (medie orară 
40,260 km). Pe locurile următoare 
s-au clasat în același timp cu în
vingătorul, de asemenea, doi cicliști 
de la Dinamo București, Constantin 
Căruțașu și Comei Nicolae.

(Boloș) și F.C.M. Reșița (Bocșa, Bu- 
cico). De pe lista sintezei acțiunii 
despre care vorbim lipsesc jucători 
de la echipele Rapid, U.T.A. și C.S.M. 
Suceava, echipe care au fost opuse 
respectivelor selecționate ale celor 
trei serii. Totuși, cum în cele 54 
echipe ale diviziei B activează apro
ximativ o mie dc fotbaliști, numărul 
de jucători evidențiați ni se pare ne
verosimil de mic, așa că subscriem 
ideii antrenorilor însărcinați cu tria
lul de a se continua selecția in mai 
multe etape pină la încheierea cam
pionatului.

scorul întîlnirilor directe Dinamo — 
Steaua a devenit 3—3, urmind ca ti
tlul de campioană să se decidă în 
ultimul turneu programat între 25— 
29 mai la București.

Sosirea delegației Partidului Muncii 
din Olanda

Joi a sosit în Capitală delega
ția Partidului Muncii din Olanda, 
condusă de Max Van Den Berg, pre
ședintele partidului, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., face o vizită în 
țara noastră.

Întîlniri ale președintelui Consiliului 
Național Palestinian

Președintele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Nicolae Giosan, s-a 
întilnit joi cu președintele Consiliu
lui Național Palestinian (C.N.P.), 
Khaled Al-Fahhoum. care, la invi
tația parlamentului român, efectuează 
o vizită în țara noastră.

In timpul întrevederii au fost evo
cate bunele raporturi de prietenie și 
colaborare existente între România 
și Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, care în anii din urmă au 
cunoscut un curs mereu ascendent. 
S-a evidențiat faptul că la baza aces
tor raporturi se află înțelegerile sta
bilite cu ’ prilejul întîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Yasser Arafat. Pre
ședintele Marii Adunări Naționale și 
președintele Consiliului Național Pa
lestinian au reliefat strinsa conlu
crare dintre M.A.N. și fC.N.P„ au pre
zentat aspecte din activitatea și pre

ADUNARE FESTIVĂ
cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la apariția revistei „Uj Elet“

împlinirea a 25 de ani de la apari
ția primului număr al revistei 
social-politice și culturale ,.Uj Elet“, 
publicație. în limba maghiară editată 
de Consiliul Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, a 
fost marcată, joi, la Tîrgu Mureș 
printr-o adunare festivă, la care au 
luat parte scriitori, cadre didactice 
universitare, oameni de artă și cul
tură, un mare număr de cititori ai 
revistei.

Colectivul sărbătorit a fost salutat 
de Nicolae Vereș, prim-secretar al 
Comitetului județean Mureș al- 
P.C.R., Eduard Eisenburger, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
F.D.U.S., Hajdu Gyoză, redactor-șef 
al revistei „Igaz Szo“, și Romulus. 
Guga, redactor-șef al revistei „Va

„împreună cu toată suflarea patriei, sintem profund recunoscători Parti
dului Comunist Român pentru posibilitățile asigurate dezvoltării culturii 
noastre socialiste, inclusiv a vieții spirituale a naționalităților conlocui
toare, a cărei dovadă este, între multe altele, și existența de un sfert 
de veac a revistei «Uj filet». în această remarcabilă perioadă, colectivul 
nostru s-a străduit să facă totul pentru oglindirea fidelă a succeselor 
obținute de talentatul nostru popor muncitor în ridicarea economico- 
socială și culturală a țării. Ne-am străduit și ne vom strădui să muncim 
și în viitor în așa fel îneît «Uj filet» să fie o făclie veșnic aprinsă a 
frăției creatoare dintre oamenii muncii români și maghiari in lupta 
pentru construirea socialismului în România.

In aceste clipe, cînd încercăm să încheiem un bilanț al roadelor celor 
25 de ani de la apariție, ne angajăm solemn ca munca noastră, atașamen
tul și credința nestrămutată față de partid, față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să jfie lajnălțimea încrederii pe care 
o acordați presei, mijloacelor de comunicare în masă, la înălțimea mă
rețelor obiective ale construcției socialistei ale activității multilaterale 
pe care oamenii muncii din patria comună, fără deosebire de naționali
tate, o desfășoară cu entuziasm, strîns uniți in jurul partidului, al dum
neavoastră, iubit conducător al nostru, al tuturora, pentru ridicarea pa
triei pe cele mai înalte culmi ale culturii și civilizației".

Rodica Dunca și Emilia Eberle - in echipa noastră 
la Universiada ’83

în fruntea lotului nostru pentru 
turneul feminin de gimnastică al 
Universiadei ’83 se găsesc binecunos
cutele sportive Rodica Dunca (C.S.M. 
Baia Mare) și Emilia Eberle (C. S. 
Arad). Alături de ele concurează 
pentru un loc in formația română 
Mihaela Râciu (clubul Onești), Nico- 
leta Profir și Livia Dasscălu (ambele 
de la Farul Constanța). Liliana Bălan

BOX :

Programul campionatelor europene
La campionatele europene de box 

(Varna, 7—15 mai) vor participa 
circa 170 de puglliști din 20 de țări. 
Vor prezenta echipe complete, la cele 
12 categorii, trei țări : U.R.S.S., R. D. 
Germană și Bulgaria. Cite 11 boxeri 
— Polonia și Italia, cîte 10 — Unga
ria, R. F. Germania și Turcia, între 
9 și 5 puglliști — România. Ceho
slovacia, Irlanda, Norvegia, Suedia, 
Finlanda, Scoția. Franța, Austria, 
Olanda și Danemarca.

In primele patru zile (7—10 mai) 
se vor desfășura cîte două gale eli-

AUTOMOBILISM :

„Raliul economiei"
Pe un traseu in lungime de 50 ki

lometri, din apropierea municipiului 
Timișoara, s-a desfășurat „Raliul 
economiei" — concurs automobilistic 
inedit, avind ca scop stabilirea celui 
mai economicos consum de carbu
ranți. La startul întrecerii. organizată 
de Filiala A.C.R., „Dacia Service", 
I.T.A., C.J.E.F.S. și Serviciul circula
ție din Inspectoratul județean al Mi
nisterului de Interne, s-au aliniat 40 
de echipaje din Arad, Deva, Lugoj, 
Oradea și Timișoara, care au parcurs 
distanța respectivă cu o viteză me
die de 50 kilometri la oră. in urma 
rezultatelor finale, stabilite pe baza 

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația olandeză a fost salutată de 
tovarășul Iosif Banc, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C, al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

ocupările parlamentarilor români și 
palestinieni, exprimind dorința de a 
extinde, aprofunda și întări relațiile 
reciproce, în interesul comun, al 
cauzei păcii, colaborării și înțelegerii 
în lume.

★

Ministrul afacerilor externe, tova
rășul Ștefan Andrei, a avut, joi, o 
întrevedere cu Khaled Al-Fahhoum, 
președintele Consiliului Național Pa
lestinian.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme ale actualității politice in
ternaționale. îndeosebi cele referi
toare la situația din Orientul Mij
lociu.

La întrevederi a fost prezent 
Khaled El-Sheikh, reprezentantul 
permanent al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei la București.

(Agerpres)

tra" din localitate, ’ Letay Lajos, 
redactor-șef al revistei „Utunk" din 
Cluj-Napoca, Sebestyen Liviu, di
rectorul Studioului teritorial de radio 
Tg. Mureș, Incze Gabor, redactor-șef 
al ziarului local „Voros Zaszlo“, și 
Romeo Pojan, directorul Teatrului 
Național din Tg. Mureș.

Despre semnificația aniversării a 
vorbit scriitorul Siito Andras, redac
tor-șef al revistei „Uj Elet“.

în încheierea adunării, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, cei 
prezenți au adoptat o telegramă 
adresată C.C. AL P.C.R., TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în care se arată:

(Galați) și Cristina Itu (C.S.M. Cluj- 
Napoca).

Antrenorii Gheorghe Gorgoi și Iu- 
lia Rotărescu plănuiesc să încheie 
pregătirea exercjțiilor integrale pină 
la 15 mai. cînd va avea loc un con
curs de verificare.

Turneul Universiadei ’83 va începe 
la 2 Iulie.

minatorii, în zilele de 11 și 12 mai 
sferturile do finală, la 13 mai sînt 
programate semifinalele, iar la 15 
mai reuniunea finală.

Reamintim alcătuirea formației 
noastre : Constantin Tițoiu (categoria 
muscă), Titi Cercel (pană), Stan 
Ion (semiușoară), Ilie Dragomir 
(ușoară), Mihai Ciubotaru (semimij- 
locie), Gheorghe Simion (mijlocie 
mică), Doru Maricescu (mijlocie), 
Georgică Donicl (semigrea) și Paul 
Golumbeanu (grea).

— 4,4 litri/100 km
testelor efectuate cu aparate speciale 
de etalonat șl măsurat consumul de 
carburanți, juriul concursului a de
clarat ciștigător al primei ediții a 
„Raliului economiei" pe Francisc Se- 
tlac din Lugoj care, cu un autoturism 
„Dacia 1 300", a înregistrat un con
sum de 4.4 litri la suta de kilometri. 
Următoarele două locuri au revenit 
conducătorilor auto Andrei Vință și 
Valentin Pintea din Timișoara, care 
la aceeași clasă de autoturisme au 
înregistrat consumuri de 4,5 și res
pectiv 4,6 litri la 100 kilometri. 
(Cezar Ioana, corespondentul „Scîn
teii").

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 38-a aniver

sări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub dominația fascistă. Ambasada 
R. S. Cehoslovace la București a or
ganizat. joi, o conferință de presă, la 
care au participat redactori ai presei 
centrale, Agenției române de presă 
Agerpres, Radioteleviziunii. repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, precum și atașați de presă 
ai unor ambasade, corespondenți ai 
presei străine acreditați in țara noas
tră.

Evocînd semnificația zilei de 9 Mai 
— sărbătoarea națională a poporului 
cehoslovac — ambasadorul Josef Si
mon a evidențiat lupta popoarelor 
ceh și slovac împotriva fascismului, 
contribuția ostașilor sovietici și ro
mâni la eliberarea țării sale. In con
tinuare, vorbitorul a arătat că. sub 
conducerea partidului comunist, po
poarele din țara sa au obținut im
portante succese în construirea so
cietății socialiste dezvoltate, in reali
zarea programului celui de-al 
XVI-lea Congres al Partidului Co
munist din Cehoslovacia.

Ambasadorul a relevat bunele re
lații de prietenie și colaborare sta
tornicite între partidele, țările și 
popoarele noastre, relații puternic 
impulsionate de întîlnirile și convor
birile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, care au 
deschis noi și largi orizonturi conlu
crării bilaterale pe multiple planuri, 
în folosul reciproc, al cauzei socia
lismului și păcii în lume.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Olan

dei, ambasadorul acestei țări la 
București, Adrien Mansvelt, a oferit, 
joi, o recepție.

Au participat Alexandrina Găinușe, 
viceprim-ministru al guvernului. Ion 
Teoreanu, ministrul educației și în- 
vățămîntului, Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, reprezentanți ai altor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de artă și cultură.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL f

15,00 Telex
lu,05 Consultații pentru admiterea fa 

favățămtatul superior tehnic
15,2.5 La volan'
15.35 Emisiune în limba germană
17,30 Rezultatele tragerii Loto
17.35 Vocația umanitară a Crucii Roșii. 

Emisiune consacrată sărbătoririi 
Zilei mondiale a Crucii Roșii în 
România

17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică
20.35 Cadran mondial
21,00 Film artistic : „Subteranul". Pro

ducție a studioului cinematografic 
„București"

22,25 Telejurnal
PROGRAMUL 2

15,00 Telex
15,05 Film artistic : „Lovitura de grație"
16.20 Muzică populară
16,40 Blocnotes bucureștean
17,00 Stadion. Selecțiuni din concursul 

individual compus al „Cupei Mon
diale" la gimnastică ritmică

17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal

„20,2țț.De?;haț!?ri.culturale . .
21,00 Concertul Filarmonicii „Georgo 
' "^.Enegqy" „ ■■

22,10 Generația deceniului IX
22,25 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 6 mai, ora 21 — 9 mai, ora 
21. în țară : Vremea va fi răcoroasă la 
început, apoi se va încălzi ușor. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea ploi locale 
ce vor avea și caracter de averse, mai 
frecvente în zonele de deal și de mun
te. Vîntul va sufla moderat, prezentînd 
intensificări în estul țării. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 2 și 
12 grade, izolat mai coborîte în depre
siuni, iar cele maxime între 14 și 24 
de grade, local mai ridicate la sfirșitul 
intervalului.

cinema
® Mult mal dc preț e Iubirea : SCA
LA (1.1 03 72) — 9,30; 15,30; 13,30; 16; 
13; 20.. CULTURAL (83 50 13) — 9; 
11,15; 13.30; 16,45; 13; 20,15, GRIVIȚA 
(17 00 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Viraj periculos : FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 0-1) — »; 15,15; 13,30; 15,46; 
13; 20.15, PATRIA (1186 25) — 9; 11,15; 
13,30; 15,46; 18: 20,15»
• Drumul spre victorie ; SALA 
MARE A PALATULUI — 17; 20.
• Clipa î CENTRAL (14 12 24) — 9; 
12; 16; 10.
• Zile fierbinți ; TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Buletin de București : MIORIȚA
(M 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, VICTORIA (16 23 79) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 10; 2o.
• Acel minut, acea sectlndă („Zi
lele filmului cehoslovac") : STUDIO 
(59 53 15) — 16; ÎS; 20.
A Clinele : STUDIO — 9,45: 11,46; 14, 
GRADINA FESTIVAL — 20,30.
• Pruncul, petrolul șl ardelenii: FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
1»; 20.
• Profetul, aurul și ardelenii: ARTA 
(213186) — 9,‘ 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Haiducii; TOMIS (21 49 46) — 9; 
11,16; 13,30; 15,45; 13; 20,15.
• Întunericul alb: FLACARA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19.30, PACEA (60 30 85)
— 16,30; 17,30; 19,30.
• Drumul spre Rio : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15; 20, BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, LUCEAFĂRUL (16 87 67) — 9;
11,16; 1.5,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 20,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

DEZVOLTAREA Șl MODERNIZAREA 

PIEȚELOR CAPITALEI
Cu prijcjul vizitei efectuate toamna trecută de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu in unele piețe din Capitală au fost stabilite un șir de mă
suri vizind mai buna organizare a activității de desfacere a produse
lor agroalimenlare și gospodărirea corespunzătoare a fondului de 
marfă. O parte din aceste măsuri și-au găsit rezolvarea. Altele, de 
durată, iși urmează cursul firesc al soluționării. Astăzi informăm ci
titorii noștri despre acțiunile întreprinse de Consiliul popular al mu
nicipiului București, împreună cu Ministerul Comerțului Interior, in 
vederea extinderii și modernizării piețelor agroalimcntare existente, 
realizării de noi piețe și unități de desfacere pc raza Capitalei.

— Primul pas a fost făcut în 
direcția dezvoltării unor piețe exis-, 
tehte, nu însă înainte de a fi fost 
reanalizâtă cu deosebită grijă în
treaga rețea de piețe agroaiimen- 
tare. Nu mai puțin de 14 din aces
te vechi vaduri comerciale se află 
în diferite stadii de lucru — ne 
spune tovarășul Ovidiu Toma, di
rector tehnic la Direcția generală 
comercială a Consiliului popular al 
municipiului București. Piața „1 
Mai" a fost redată zilele acestea 
circuitului comercial. în clădirea 
complet refăcută funcționează două 
unități de legume și fructe, o flo
rărie. Platoul, acoperit cu pergole, 
dispune de 200 locuri de vinzare 
pentru producători și dotările ne
cesare — tonele, jeturi de apă etc. 
in stadiu final de execuție se află 
și lucrările de modernizare a pie
ței „16 Februarie". Aici suprafața 
de vinzare a crescut cu o sută de 
locuri acoperite, s-au adăugat noi 
utilități și amenajat platouri pentru 
desfacerea de animale, păsări do
mestice și mărfuri care imprimă 
un specific aparte acestui perime
tru comercial. La piața ,,23 Au
gust" s-a mărit hala, organizîn- 
du-se în noile spații un magazin 
alimentar general și altul univer
sal, s-au extins și reamenajat spa
țiile la unitățile deja construite, 
■lucrări ce vor fi încheiate la sfîr- 
șitul lunii iunie. O refacere aproa
pe totală a comportat piața Valea 
Ialomiței, unde platoul a fost mult 
extins și unde s-a construit o clă
dire cu două niveluri destinată des
facerii de legume și fructe și uno.r 
unități de prestări-servicii.. întrea
ga lucrare va fi gata in vara 
aceasta. Piața Bcrceni-Metalurgiei 
va beneficia de noi unități cu cele 
mai diferite profiluri, care lipsesc 
din zonă, de un depozit și diferite 
utilități pentru producători. In 
prezent se lucrează la zidăriile 
interioare. în același cartier, la 
piața Big-Berceni se extinde pla
toul descoperit și au început lucră
rile de construcție a unei clădiri 
care va adăposti magazinele ali
mentare și nealimentare, precum 
și un dormitor pentru producători. 
Se vor mai executa extinderi șl 
modernizări ale platourilor, reame- 
nâjări ale clădirilor și unele con
strucții noi în piețele „13 Sentem- 
brie", „George Coșbuc", „Obor", 
„Crîngași", „Unirii", „Ilie Pinti- 
lie“, „România muncitoare".

Intensa dezvoltare urbanistică a 
Capitalei,, apariția unor vaste an
sambluri de locuințe, de proporțiile 
unor orașe, reclamă și amenajări 
corespunzătoare pentru acoperirea 
cerințelor de consum ale populației. 
Propunerile făcute in acest sens de- 
factorii responsabili șt aprobate 
de-conduceroa . partidului și statu
lui au in vedere construirea a zece 
noi piețe multifuncționale în prin
cipalele cartiere ale Capitalei, pe 
arterele majore de penetrație. îm
plinind un gol ce se resimte în re
țeaua comercială, noile piețe se 
vor distinge prin proporții, diver
sitatea utilităților, bogăția puncte
lor de desfacere, a dotărilor, practi
carea unui comerț civilizat sub 
toate aspectele. Diferențiate în 
funcție de densitatea populației in 
zonă, de rețeaua comercială exis
tentă, terenurile disponibile și de 
alte criterii, asemenea piețe vor 
cuprinde : hala agroalimentară 
propriu-zisă, comparabilă cu cea

• Un comando pentru apa grea :
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20, FEROVIAR (50 51 40) — 8,45; 
11,30; 14,15; 17; 19,15, MELODIA
(12C6 33) — 9; 12; 16; 19.
• Călăuza: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
12.30; 16; 10.
• Vraciul : FLAMURA (85 77 12) — 9; 
12; 16; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 12; 16; 19.
• Prăpastia de aur : GTULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 13; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor : MUN
CA (21 50 97) — 16; 17,15; 19,30, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,16; 13,30; 16,45; 13; 
26,15,
• Casa visurilor : BUZEȘTI <50 43 68)
— 15,30; 17,30; 19,30. .
• Ceată pe muntele zînelor : VIITO
RUL (1140 03) — 15.30; 17,30; 19.30.
• Tess : COTROCENI (49 48 48) — 
13,30; 16,36; 19,30.
• NcW York-New York : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 18,30.
O Roberto Carlos și diamantul roz : 
AURORA (35 04.66) — I); 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Marea evadare : COSMOS (27 54 M)
— 9,30; 12,30; 16; 19.
• Micul lord : DACIA (60 35 94) — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, LIRA (317171)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Ultimul vals : UNION (13 49 04) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Desene animate — 15; 12,45; 14; 16;
Clinele electronic — 9; 17,45; 19,45 :
DOINA (16 35 38).
• Domnul miliard : POPULAR
(35 15 17) — 11; 15; 17,15; 19,30.
• Cafd Expresa : DRUMUL SĂRII 
(34 2813) — 15,30: 11,30; 19,30,
• Imperiul contraatacă: PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 19.
• Oglinda spartă : GRADINA ARTA
— 20,30.
• Deznodămint la graniță : GRĂDI
NA MODERN — 20,30.
• Apașii : GRĂDINA TOMIS — 20,30. 

de la Obor, in care se va desface 
întreaga gamă de produse alimen
tare ; centre de preparare și semi- 
industrializarea legumelor și fruc
telor ; multiple unități de alimen
tație publică ; magazine pentru 
desfacerea mărfurilor nealimcntare 
specifice pieței. Vor exista, de ase
menea, Încăperi pentru controlul 
calității alimentelor, administrație, 
pază, dormitoare, locuri de depozi
tare a mărfurilor pentru producă
tori, magazii, depozite. Se vor re
zerva spații pentru colectarea am
balajelor de la populație, a amba
lajelor și materialelor refolosibile 
de la unitățile comerciale din pia
ță și din zonă. Platourile vor fi 
acoperite și sectorizate, fiecare 
compartiment avind prevăzute do
tări specifice diferitelor produse, 
ceea ce va asigura expunerea și 
desfacerea acestora in condiții op
time, menținerea igienei, a ordi
nii. în piețele cu condiții corespun
zătoare se. prevăd parcaje, spații 
pentru jocuri distractive, amena
jări de incinte pentru tirguri de 
vite, racorduri de cale ferată.

Iată și zonele care vor găzdui 
asemenea piețe multifuncționale : 
ansamblul de locuințe Titan, la in
tersecția str. Liviu Rebreanu cu 
bd. Leontin Sălăjan ; intersecția 
șos. Mihai Bravu cu Splaiul Unirii 
și Calea Văcărești ; intersecția șos. 
Giurgiului cu străzile Luica și Gă
zarilor ; intersecția șoselelor Ale
xandriei și Măgurele cu str. Anti
aeriană ; intersecția străzilor Emil 
Bodnaraș și Lujerului ; zona șos. 
Orhideelor, între calea Plevnei și 
Splaiul Independenței ; intersecția 
șos. Chitila cu bd. Bucureștii Noi ; 
cartierul Floreasca, între străzile 
Barbu Văcărescu, Glucozelor și Ra
muri Tei ; cartierul Colentina, la 
intersecția șoselelor Fundeni cu 
Colentina ; cartierul Pantelimon, 
în apropierea fabricii de casete 
radio. In piețele de pe șoselele 
Giurgiului, Alexandriei și Chitilei 
se vor amenaja tirguri de vite, iar 
in apropierea pieței din Pantelimon 
se va organiza un parc de distrac
ții. S-a prevăzut ca încă din acest 
an să înceapă lucrările de con
strucție in cartierele Titan și Flo
reasca.

Pe același principiu și în cadrul 
aceluiași program se vor amenaja 
noi piețe de cartier în viito
rul ansamblu de locuințe Avia
ției și in cartierul Dristor-To- 
mls. Anul acesta urmează să 
înceapă și construcția unui mare 
complex comercial amplasat în fața 
întreprinderii „23 August" și des
tinat celor peste 30 000 de lucrători 
de pe această mare platformă in
dustrials, precum, și,;,-celor peste 
10 000 de .locuitori ai-cartierului. 
Complexul, de mari proporții, va 
fi dotat cu numeroase unități ali
mentare, nealimentare și de pres- 
târi-servicli, cu depozite, unități 
de alimentație publică din cele mai 
diverse, unități prestatoare de ser
vicii, inclusiv cu o piață agroali- 
menitară și depozitul aferent.

Toate aceste importante investi
ții, a căror construcție a fost eșa
lonată în timp, sînt menite să asi
gure condiții moderne, civilizate de 
desfacere a produselor, o aprovizio
nare de calitate și ritmică în toate 
zonele Capitalei.

Gabriela BONDOC

teatre
• Teatrul National (14 7171. sala 
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Act venețlan — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 63 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Aurel Niculescu. 
Soliști : Cristina Anglielescu. Vlnlclu 
Moroianu — 19; (sala Studio) : „Trep
tele afirmării artistice". Camelia Co io» 
caru — pian — 17.
• Opera Română (13 18 57) : Liliacul 
— 18.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mfigureanu, 14 75 46) : cu 
ușile inelilse — 19: (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : Tartuffe — 19.
• Teatrul Mic (14 70 Bl): Să îmbrăcăm 
pe cei goi,— 19,30»
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : La 
50 de ani ea descoperea marea — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pro
cesul — 19,30.; (la clubul uzinelor „Se
mănătoarea") : Dialog III — 15.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala
Maghe.ru) : Insomnie — 19.30: (sala
Studio) : Cinci romane de amor — 19.
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fete — 19.
A Teatrdl satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Stela, stelole și Boema — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
<13 13 00) : Varietăți muzicale — 19.
• Teatrul ..Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Bunica se mărită — 19,31).
S Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : In- 
tilniri muzicale — 18.30; (sala Teatru
lui „Ion Vasilescu") : Tigrul purpuriu 
căruia-i plăceau clătitele — 10.
• Circul București (11 01 20) : Incre
dibil, dar... adevărat — 10.30.
A Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Deșteptarea primăverii — 
1B,3O.

D© TELEFOANE PU
BLICE CU... ABONA
MENT. O uzină din Huse, 
R.P. Bulgaria, produce în serie 
aparate telefonice pentru postu
rile publice, care nu funcționea
ză cu fisă, ci cu cartele mag
netice. Convorbirile se efec
tuează cu ajutorul ace»stor car
tele devenite abonament (și 
cumpărate în prealabil), conți- 
nind un număr fix de convor
biri telefonice. Consumatorul 
introduce cartela magnetică in 
fanta aparatului telefonic, iar 
după încheierea convorbirii, pc 
cartela restituită se află un nu
măr de perforări, corespunză
toare convorbirii efectuate. Noul 
aparat telefonic este avantajos 
atît pentru public (cetățenii res
pectivi nu mai trebuie să poar

te asupra lor fise de telefon), 
cit și pentru întreprinderea de 
exploatare a telefoanelor (con
trolul și încasarea se fac auto
mat).

© VEHICUL PE BAZA 
DE VAPORI. In Japonia a 
fost experimentat un vehicul 
cu capacitatea de două locuri, 
care funcționează pe baza unui 
motor cu apă cu trei cilindri. 
Boilerul acestei mașini neobiș
nuite are un volum de 70 litri, 
fiind introdus într-o baie de 
clorură de litiu, soluție care, 
înaintea pornirii, este încălzită 
pînăsja' 160°C. După ce vaporii 
din boiler pun în mișcare pis
tonul, sint dirijați și spre so
luție, care, la rîndul ei, Încăl
zește in continuare boilerul 
producător de vapori. Vehiculul

poate funcționa după acest sis
tem timp de două ore. pină 
cînd soluția ajunge prea dilua
tă ca să mai poată produce 
energia necesară.

• NIVELUL OCEA
NULUI PLANETAR. Nive" 
lul oceanului planetar urcă și 
coboară o dată la 33 de ani, 
acest ritm fiind însoțit la apro
ximativ 300 de ani de o creș
tere redusă a suprafeței ocea
nice. Cercetătorii din diver
se țări sînt de părere că. 
in erele trecute, nivelul ocea
nului planetar avea oscilații de 
100 m și chiar mai mult. în ul
timii 8 000 de ani aceste oscila
ții sînt de numai 8 m. Incepînd 
cu secolul nostru, nivelul a 
crescut In total cu 10 cm, dato-

rită creșterii globale a tempe
raturii, în urma căreia multi 
ghețari au început să se to
pească. Unii experți sint de 
părere că această perioadă se 
apropie de sfirșit și că se aș
teaptă o nouă răcire hidrocli- 
matică.

• MUȘCHI ARTIFI
CIALI 2 Savanți din cadrul In
stitutului tehnologic din Mas
sachusetts au studiat un gel po- 
liacrilamidic care, sub influența 
cîmpului electric, se poate con
tracta de cîteva sute de ori pe 
parcursul cîtorva secunde. Ei

sînt de părere că astfel de ge- 
luri, dirijate de către compu
tere prin semnale electrice de 
joasă tensiune, vor putea fi 
utilizate drept mușchi artificiali.

• MUZEUL CEASU
RILOR SOLARE. Cele mai 
vechi ceasuri solare existente 
în Slovacia sint cel al domului 
din Kosice, datind din anul 1477, 
și cel al bisericii Sf. Nicolae 
din Presov, din 1513. Muzeul 
tehnic din Kosice adăpostește 
în afară de acestea nu mai pu
țin de 128 de ceasuri solare, nu- 
mărîndu-se printre muzeele cu

cele mai multe exponate de 
acest fel din lume.

® COMBATEREA A- 
GENTILOR REZISTENȚI 
LA PENICILINĂ. Un 
procedeu pentru combaterea 
agențllor bolilor infecțioase,. 
care sînt rezistent! la antibio
tice naturale cum ar fi penici
lina. a fost realizat de un grup 
de cercetători de la Universi
tatea Liăge din Belgia. Aceștia 
au reușit să stabilească struc
tura învelișului protector for
mat din enzime cu ajutorul că
ruia microorganismele se apără 
împotriva influențelor exteri
oare dăunătoare. Cercetătorii 
urmează acum să creeze sub
stanțe care „să spargă" acest 
înveliș.

• PROGNOZE ME
TEOROLOGICE ÎN ZO
NELE MARINE. Efectele 
furtunilor marine se fac resim
țite pină la 500 m adincime. in 
funcție de structura apei, com
ponența sa chimică și proprie
tățile sale fizice. La această 
concluzie au ajuns oceanoloeii 
sovietici, observațiile și conclu
ziile lor urmind să contribuie Ia 
stabilirea schimbului de ener
gie dintre ocean și atmosferă, 
în scopul unor prognoze meteo
rologice pentru rutele marine 
pe perioade mai mari de timp.

• „VENEflA ORIEN
TULUI" SE SCUFUNDĂ. 
La Bangkok, capitala Thailan

dei, oraș pe care unii călători 
l-au supranumit „Veneția O- 
rientului", solul suferă de mai 
multă vreme un proces de scu
fundare lentă, nivelul său cobo- 
rînd cu pină la 10 cm pe an. 
După cum se arată într-un ra
port guvernamental, in cazul in 
care nu vor fi luate măsuri 
adecvate, orașul va... coborî cu 
aproximativ doi metri înainte 
de sfîrșitul acestui mileniu. 
Raportul — informează agenția 
France Presse — are la bază 
studiul intitulat „Un plan pen
tru împiedicarea inundațiilor in 
bazinul inferior al fluviului 
Chao Phraya", elaborat de In
stitutul asiatic de tehnologie, 
cu sediul la Bangkok. Acest stu
diu precizează că orașul și pro
vincia învecinată, Samut Pra- 
karn, constituie „zone critice".

Maghe.ru


Moi acțiuni și luări de poziție 

împotriva cursei înarmărilor
O.M.S. avertizează asupra 
ravagiilor unui eventual 

război nuclear
GENEVA 5 (Agerpres). — ln- 

tr-un raport alcătuit de un grup de 
experți ai Organizației Mondiale a 
Sănătății, care urmează să fie exa
minat în cursul actualei adunări 
anuale a O.M.S., se apreciază că 
serviciile medicale de care dispun 
statele nu vor fi in măsură să facă 
față nevoilor de asistență sanitară 
în cazul unui eventual conflict nu
clear. Nici un fel de serviciu me
dical, din nici o zonă a lumii, nu 
va fi in măsură să facă față ne
voilor de asistență, chiar in cazul 
exploziei unei singure bombe 
atomice de o megatonă — arată 
experții O.M.S. In raport se apre
ciază că explozia unui focos nu
clear de o megatonă deasupra unui 
mare oraș ar provoca moartea sau 
rănirea a aproximativ trei milioa
ne de persoane. In continuare, in 
document se menționează că in 
cazul unui război nuclear limitat, 
cu arme nucleare așa-numîte tac
tice, avind o putere totală de 20 
megatone, orientate spre obiective 
militare, și-ar pierde viața cel 
puțin nouă milioane de persoane. 
In sfirșit, se estimează că un război 
nuclear la scară globală, in care 
s-ar recurge la folosirea unei ju
mătăți din stocurile existente de 
arme nucleare, ar provoca moartea 
sau rănirea a aproximativ două mi
liarde de oameni, adică aproape 

■jumătate din populația actuală a 
planetei.

Experții O.M.S. conchid că ser
viciile medicale nu ar putea fi de 
nici un ajutor in cazul unui război 
nuclear și adaugă că, „pe lingă ca
tastrofa care s-ar produce imediat, 
efectele pe termen lung ale unui 
război atomic ar fi ,și mai devasta
toare, din cauza Contaminării mePreședintele S.U.A. despre propunerea secretarului general al C.C. al P.C.U.S. în problema euroraclieteior
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

într-un interviu acordat, la Casa 
Albă, unui grup de ziariști, președin
tele S.U.A.. Ronald Reagan, a preci
zat că „va examina cu seriozitate" 
propunerea sovietică făcută de Iuri 
Andropov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., de a se lua în conside
rare focoasele nucleare în cadrul

Obiectivele noului cabinet vest-german
expuse de cancelarul federal Helmut Kohl

BONN 5 (Agerpres). — Cancelarul 
federal, Helmut Kohl, a prezentat, 
miercuri, în Bundestag, declarația 
guvernamentală a noului cabinet 
U.C.D. — U.C.S. — P.L.D.. alcătuit 
în urma alegerilor generale anticipate 
de la 6 martie — informează agenția 
D.P.A. în partea de politică internă 
a declarației, cancelarul a subliniat 
că sarcina „numărul unu" a noului 
guvern pentru perioada următoare o 
constituie înlăturarea șomajului de 
masă. După cum se știe, în R.F.G. 
numărul șomerilor a atins, anul aces
ta, nivelul record de 2,5 milioane.

în capitolul de politică externă se 
subliniază că la bază politicii inter
naționale a R.F.G. se situează, in 
continuare, ancorarea fermă în 
alianța N.A.T.O. și cooperarea strin- 
să cu Piața comună vest-europeană. 
Cancelarul a reafirmat cunoscuta po
ziție a guvernului său față de pro
blema staționării noilor rachete 

diului înconjurător, a foametei și 
maladiilor",

0 sarcină primordială : 
oprirea instalării de noi 

rachete americane 
în Europa

BERLINUL OCCIDENTAL 5 (A- 
gerpres). — Organizația obștească 
intitulată „Inițiativa oamenilor de 
artă din Berlinul Occidental pen
tru apărarea păcii" a dat publici
tății o declarație în care se arată 
că lupta împotriva instalării noilor 
rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune în Europa, 
pentru încetarea cursei înarmărilor 
și dezarmare, în primul rînd pen
tru dezarmare nucleară, constituie 
o sarcină primordială a mișcării 
pentru pace din țările europene. în 
document se apreciază că noile 
programe de înarmare nucleară de 
pe continentul european trebuie să 
fie anulate, întrucît ele sporesc 
riscul unei catastrofe nucleare pus
tiitoare. '

Apel în favoarea reducerii 
armamentelor

PARIS 5 (Agerpres). — Uniunea 
franceză a veteranilor de război 
a dat publicității o declarație con- 
ținînd un apel pentru încetarea 
cursei înarmărilor și încheierea cit 
mai grabnică a unui acord inter
național privind reducerea simul
tană. treptată și controlată a ar
melor nucleare și apoi și a celor
lalte tipuri de arme. în document 
se subliniază că acumularea de 
arme nucleare și continuarea cursei 
înarmărilor reprezintă un pericol 
major pentru pacea și securitatea 
popoarelor de pe continentul euro
pean și din întreaga lume. /
_____________________________> 

unui acord privind reducerea euro- 
rachetelor. informează agențiile As
sociated Press și France Presse. Tot
odată. el a arătat că va aborda cu 
negociatorul Paul Nitze propunerea 
sovietică înainte de revenirea aces
tuia la Geneva pentru reluarea tra
tativelor cu Uniunea Sovietică, la 
17 mai.

americane cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul R.F.G. Pe de altă parte, 
el a apreciat că interesele păcii re
clamă, pentru R.F.G., prietenia cu 
Vestul și înțelegerea cu Estul. El a 
evidențiat, totodată, necesitatea unui 
dialog și a dezvoltării colaborării cu 
țările socialiste pe baza tratatelor 
încheiate. Șeful guvernului vest-ger- 
man a anunțat că la invitația lui 
Iuri Andropov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., va face o vizită în 
Uniunea Sovietică la începutul lunii 
iulie.

în ce privește problema relațiilor 
dintre cele două state germane. 
Helmut Kohl a afirmat că tratatele 
existente trebuie să fie folosită și 
îndeplinite, pe baza avantajului reci
proc, și a exprimat dorința de a se 
obține noi progrese pe plan practic 
și de a se menține contacte, inclusiv 
la cel mai înalt nivel.

CU PRILEJUL ZILEI VICTORIEI Șl A CELEI

DE-A 38-A ANIVERSARI A ELIBERĂRII CEHOSLOVACIEI

Cinstirea memoriei
PRAGA 5 (Agerpres). — Cu pri

lejul Zilei victoriei și a celei de-a 
38-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub dominația fascistă, 
la monumentele ridicate în mai 
.multe localități cehoslovace in me
moria ostașilor români care au căzut 
în luptele pentru eliberarea țării de 
sub fascism au fost organizate ce
remonii de depunere a unor coroa
ne de flori. Au fost arborate drape
lele naționale ale României și Ceho
slovaciei și au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări. Au fost 
depuse coroane de flori din partea 
organelor locale de partid și de stat 
și din partea ambasadei române. La 
ceremonii au participat reprezen
tanți ai autorităților locale, pionieri, 
numeroși oameni ai muncii.

Criza politică din Italia
Alegeri legislative anticipate la 26—27 iunie

ROMA 5 (Agerpres). — Guvernul 
demisionar al Italiei, întrunit joi 
sub conducerea premierului Aminto- 
re Fanfani, a hotărit ca alegerile le
gislative anticipate să se țină în zi
lele de 26 și 27 iunie, concomitent 
cu alegerile administrative și re
gionale parțiale, informează agenția 
France Presse. Decizia a fost luată 
ca urmare a dizolvării, miercuri 
seara, de către președintele republi
cii, Alessandro Pertini, a celor două 
camere ale parlamentului, in vede
rea soluționării, pe calea alegerilor

Forțele armate populare din Nicaragua 
au respins atacul intervenționiștilor

MANAGUA 5 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la deschiderea sesiunii Con
siliului de Stat al Republicii Nica
ragua, coordonatorul Juntei Guver
nului de Reconstrucție Națională, 
comandantul Daniel Ortega Saave
dra, a arătat că forțele armate san- 
diniste au preluat controlul asupra 
înălțimilor de la frontiera cu Hon
durasul, ocupate anterior de elemen
tele contrarevoluționare somoziste 
venite de Ia bazele din Honduras — 
transmite agenția Prensa Latina. El 
a precizat că atacul contrarevoluțio
narilor somoziști prin care aceștia 
s-au infiltrat in Nicaragua a avut 
loc la 30 aprilie, in zona Jalapa, 
departamentul Nueva Segovia, „cu 
sprijinul forțelor militare hondurie-

După cum s-a anunțat la Managua, forțele armate sandiniste au declanșat 
o amplă ofensivă, reușind să respingă unitățile de contrarevoluționari so
moziști, care au pătruns pe teritoriul Nicaraguei, venind din Honduras. Con
comitent, in întreaga țară ou loc mari mitinguri in sprijinul Juntei Guver
nului de Reconstrucție Națională. în fotografie : un aspect din timpul 

pregătirilor de lup.ă ale unei formații sandiniste

ostașilor români
în orașul Kromeriz, eliberat de 

armata română, a fost organizată o 
adunare festivă, la care'au participat 
A. Jablunka, președintele Comitetu
lui național raional, Fr. Nejezchleb, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid, alți reprezentanți din 
conducerea raionului și orașului, un 
numeros public. în cuvîntarea rosti
tă cu acest prilej, Josef Vaculik, 
președintele Comitetului național o- 
rășenesc, a adus un cald omagiu 
memoriei ostașilor români care și-au 
dat viața in luptele pentru elibera
rea orașului de sub ocupația fascis
tă. A luat cuvintul, de asemenea, 
ambasadorul României Ia Praga, 
Cornel Pânzaru, care a evocat rela
țiile tradiționale de prietenie și co
laborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

generale anticipate, a crizei guver
namentale. După cum s-a anunțat, 
aceasta a fost declanșată săptămîna 
trecută, odată cu retragerea din 
coaliția cvadripartită a socialiștilor.

Cabinetul demisionar va rămîne 
în funcție pînă la viitoarele alegeri 
în vederea soluționării sarcinilor 
curente. înscrierile pe listele de 
candidați la alegeri vor putea fi 
făcute pînă Ia 25 mai. în aceeași zi 
va începe campania electorală, care 
va dura pînă la 24 iunie. Viitorul 
parlament se va întruni la 12 iulie.

ne“. Sectorul preluat în prezent de 
Armata Populară Sandinista din 
mina inamicului se află la 13 km 
nord-vest de Jalapa.

Menționînd că atacurile și actele 
agresive împotriva țării sale nu sint 
întimplătoare și că S.U.A. le revine 
o bună parte din responsabilitate pen
tru aceste acțiuni, șeful statului ni- 
caraguan a reafirmat voința de 
dialog cu S.U.A. a Juntei Guvernu
lui de Reconstrucție Națională din 
Nicaragua, „fără condiții și cu spe
ranța că guvernul de la Washington 
se va convinge că nici amenințările, 
nici agresiunile nu pot altera cursul 
actual al procesului revoluționar ni- 
caraguan"!

HELSINKI

PREVEDERI 
ALE PROGRAMULUI 

GUVERNULUI FINLANDEZ
HELSINKI 5 (Agerpres). — Parti

dele componente ale actualei coali
ții guvernamentale din- Finlanda — 
social-democrat, de centru, rural și 
popular suedez — au căzut de acord 
asupra programului cabine'ului și 
distribuirii portofoliilor ministeriale. 
Noul guvern va fi condus, potrivit 
unor surse politice finlandeze, citate 
de agenția Reuter, de președintele 
P.S.D., Kalevi Sorsa. în funcția de 
ministru al afacerilor externe se va 
afla Paavo Vaeyrynen (Partidul de 
Centru). Partidul Social-Democrat va 
dispune în guvern de opt portofolii, 
Partidul de Centru de cinci, iar ce
lelalte două partide de cite două 
portofolii ministeriale. Coaliția gu
vernamentală finlandeză deține 123 
de locuri în parlament, din totalul 
de 200.

în programul guvernamental dat 
publicității la Helsinki și reluat de 
agențiile Reuter și France Presse se 
afirmă că Finlanda va continua po
litica sa in favoarea creării unei 
zone denuclearizate în nordul Euro
pei. Pe plan intern, se va acorda 
prioritate măsurilor de stimulare a 
activității economice, de reducere a 
cheltuielilor bugetare și diminuare a 
inflației, precum și de combatere , a 
șomajului, care afectează în prezent 
7 la sută din totalul forței de 
muncă.

CONVORBIRI CHINO-FRAN- 
CEZE. Deng Xiaoping, președintele 
Comisiei Centrale Consultative a 
Partidului Comunist Chinez, s-a 
întîlnit cu președintele Franței, 
Franțois Mitterrand, aflat în vizită 
în R.P. Chineză — anunță agenția 
China Nouă. Au fost examinate cu 
acest prilej relațiile dintre cele 
două țâri și aspecte ale actualității 
internaționale.

I EXPOZIȚIE. Ln Aarhus (Dane
marca) a avut loc deschiderea ex
poziției românești „Tapiserii și 
sculptură mică din lemn". La des
chiderea expoziției au luat parte

I autorități municipale, oameni de 
cultură șl artă, ziariști, un nu-

[ meros public.

: INIȚIATIVA ÎN PROBLEMA
. NAMIBIEI. Biroul de coordonare 

al țărilor nealiniate a început, la
I sediul din New York al O.N.U., 

procedurile pentru convocarea, la

123 mai, a unei reuniuni a Consiliu
lui de Securitate în problema Na
mibiei. informează agenția France

I Vresse. Agenția citată reamintește 
că problema namitoiană a fost exa-

1 minată ultima dată în Consiliul de 
Securitate în aprilie 1981.

| CONSULTĂRI ÎNTRE LIDERII 
PARTIDELOR POLITICE DIN 

i AUSTRIA. După cum informează 
I agenția A.P.A., negocierile pe care 

liderii Partidului Populist Austriac
I (P.P.A.) le-au purtat cu reprezen- 
| tanții partidelor liberal și socialist 

in vederea formării unei coaliții
I guvernamentale s-au încheiat fără 

rezultate pozitive. Se apreciază câ 
P.P.A. a pierdut practic orice șansă

I_________________ ____________ __

„Țările in curs de dezvoltare au nevoie de un sprijin 
urgent pentru depășirea dificultăților economice" 

Declarațiile președintelui „Grupului celor 77"
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

— Țările in curs de dezvoltare tre
buie să obțină la viitoarele reuniuni 
internaționale consacrate probleme
lor economice adoptarea unor măsuri 
urgente, pe termen scurt, care să le 
permită să reducă amploarea dificul
tăților economice cu care sint con
fruntate și să diminueze depen
dența lor de statele industrializate — 
a declarat,, la New York, în cadrul 
unei conferințe, F. Sobhan (Bangla
desh), președintele „Grupului celor 
77". El și-a exprimat speranța că la 
conferința U.N.C.T.A.D., care va avea 
loc în luna iunie a.c. la Belgrad, vor 
fi adoptate măsuri concrete care să 
contribuie la sprijinirea mai efi

Protest împotriva planului de instalare 
a armei cu neutroni în Coreea de Sud

PHENIAN 5 (Agerpres). — Po
porul coreean denunță cu hotărire 
planul american privind instalarea 
armelor cu neutroni în Coreea de 
Sud — se menționează într-un co
mentariu publicat de „Nodon Sin- 
mun“, citat de agenția A.C.T.C.

Această tentativă a guvernului 
american constituie o provoca
re la adresa poporului coreean și a 
altor popoare care doresc pacea în 

GENTIILE DE PRESA
pescurt

de a participa la guvern. In aceas
tă situație urmează să aibă loc o 
nouă rundă de consultări intre li
derul Partidului socialist. 
Kreisky, și Norbert Steger, 
ședințele Partidului liberal, 
zează A.P.A.

Bruno 
pre- 

preci-

ȘOMAJUL ÎN TARILE O.E.C.D. 
Numărul femeilor șomere în cele 
21 de țări membre ale Organiza
ției pentru Cooperare Economică și 
Dezvoltare (O.E.C.D.) a atins un 
nou record — 12,5 milioane, infor
mează publicația „The O.E.C.D. 
Observer", care apare la Paris. Re
vista subliniază că în ultima peri
oadă șomajul în rîndul femeilor din 
zona O.E.Q.D. a crescut considera
bil mai mult decit in rindul băr
baților. De asemenea, se semnalea
ză faptul că tinerii sint tot mai 
puternic afectați de penuria de 
locuri de muncă.

O DECLARAȚIE A PREMIERU
LUI BRITANIC. într-un interviu 
acordat ziarului „Times", primul 
ministru al Marii Britanii. Marga
ret Thatcher, a afirmat că nu a 
adoptat încă nici o hotărire în pri
vința datei la care vor avea loc 
viitoarele alegeri generale din tară. 
Totodată insă, ea a menționat că 
nu exclude nici una din opțiunile 
posibile în acest domeniu — rela
tează agenția France Presse.

FALIMENTE. După cum s-a 
anunțat la Bruxelles, în acest an in 
Belgia au dat faliment 1 500 firme 
comerciale și industriale. Numărul 
șomerilor a ajuns in prezent în 
această țară la 501 953. reprezentind 
12,1 la sută din populația activă. 

cientă a ' eforturilor de progres alo 
țărilor in curs de dezvoltare.

Președintele „Grupului celor 77“ a 
arătat că țările sărace din Asia. Afri
ca și America Latină sint alarmate' 
de scăderea prețurilor la materiile1- 
prime pe care.le exportă. Pe de altă; 
parte, statele industrializate occiden-' 
tale obțin profituri uriașe de pe. 
urma pozițiilor lor dominante în co
merțul și în finanțele internaționale. 
Potrivit calculelor expetților. do po 
urma inechităților din sistemul eco
nomic și financiar internațional țări
le în curs dc dezvoltare au pierdut în, 
anul 1980 aproximativ 200 miliarde 
de dolari.

Coreea și reunificarea pașnică a ță
rii. Ea reprezintă un act de agresiune 
ce sporește tensiunea în Coreea, 
amenințînd serios pacea in Asia și 
în întreaga lume. Statele Unite — 
scrie ziarul — trebuie să-și retragă, 
imediat toate trupele și toate armele,; 
inclusiv cele nucleare, din Coreea de 
Sud, din Asia și din celelalte regiuni 
alo lumii.

DIZOLVAREA PARTIDULUI 
TUDEH. Procurorul general al Ira- . 
nului. Hussein Musavi Tabrizi, a 
anunțat dizolvarea Partidului Popu
lar din Iran — Tudeh și a cerut 
tuturor membrilor și simpatizanți- 
lor acestui partid să se prezinte la 
Procuratura generală pentru veri
ficarea documentelor de identitate 
— informează agenția I.R.N.A. Mai 
multi membri ai partidului Tudeh. 
inclusiv secretarul general, Nu- 
reddin Kianuri, au fost arestați — 
menționează agenția citată.

CREAREA UNUI CENTRU COS
MIC ÎN BRAZILIA. Președintele 
Braziliei. Joao Baptista de Figuei
redo, a semnat un decret privind 
crearea „Centrului cosmic Alcan
tara", în statul Maranhao. De aici 
urmează să fie efectuate lansări 
experimentale de rachete, precum 
și lansarea pe o orbită circumteres- 
tră a unui satelit brazilian. Gu
vernul brazilian subliniază carac
terul pașnic al programului său de 
cercetări cosmice.

TRAFIC DE DROGURI. Autori- I 
tățile mexicane.au arestat un grup | 
de traficant! de droguri, care fur
nizau stupefiante pe piața S.U.A., I 
transportîndu-le la bordul i unui 
avion — informează agenția France 1 
Presse. i

SECETA IN TURCIA. — în par
tea europeană a Turciei se înre
gistrează in prezent cea mai '• sece
toasă perioadă din ultimii 20 de 
ani. Din cauza lipsei de precipita
ții și a scăderii rezervelor de apă, 
semănăturile au început să fie 
compromise, iar șeptelul este grav 
amenințat.

„Viitorul pașnic al omenirii poate fi asigurat prin reducerea 
înarmărilor, nu prin sporirea lor"

Pe măsură ce se apropie data limi
tă — sfîrșitul acestui an — prevăzută 
de N.A.T.O. pentru instalarea în Eu
ropa occidentală a celor 572 rachete 
americane cu rază medie de acțiune, 
act ce ar putea avea consecințe din 
cele mai grave, deschizind calea unei 
și mai paroxistice accelerări a 
cursei înarmărilor nucleare, se con
stată, ca o firească și salutară. reac
ție, un proces de continuă extindere 
a mișcărilor antinucleare și în S.U.A., 
tot mai conștiente, ca și mișcările 
similare de pe continentul euro
pean, de primejdiile incalculabile pe 
care le implică o asemenea even
tualitate.

Sondajele confirmă : ar
mele nucleare trebuie puse 
sub control. Pentru un popor 
care are pasiunea statisticilor, ci
frele sint mai mult decit grăi
toare pentru starea de spirit în 
rindul unor pături din cele mai largi: 
potrivit datelor unui sondaj de opi
nie realizat de cunoscutul institut 
Gallup, nu mai puțin de 96 la sută 
din americanii care dețin funcții de 
conducere in organele locale ale 
puterii de stat, ca și in organizațiile 
sindicale, precum și din reprezentan
ții cercurilor de afaceri și științifice 
care au fost chestionați, se pronunță 
pentru încheierea cit mai grabnic a 
unui acord internațional privind 
controlul asupra armelor nucleare ; 
în același timp, 79 la sută din cei 
care au format obiectul sondajului 
sprijină ideea înghețării imediate a 
arsenalelor atomice, pronunțîndu-se 
pentru încetarea producției și am
plasării de noi tipuri de arme nu
cleare.

Constatările sondajului își găsesc 
multiple confirmări atit în acțiunile 
concrete — manifestații, demonstra
ții, conferințe naționale, simpozioa
ne. procesiuni, marșuri ale păcii — 
pe care le întreprind mișcările paci
fiste și antinucleare, al căror număr 
depășește 100, cît și în luările de po
ziții și opiniile exprimate tot mai 
deschis în cele mai diferite sfere, 
mergind pină la forurile legislative 
supreme.

A stîmit astfel un puternic ecou 
apelul publicat în marele cotidian 

„New York Times" de. nu mai puțin 
500 de personalități ale vieții poli
tice și economice a S.U.A., între care 
peste 30 de foști miniștri (este su
ficient să amintim de numele lui 
Cyrus Vance, fost secretar al De
partamentului de Stat, sau de cele 
ale lui Harold Brown și Robert 
McNamara, foști miniștri de război), 
care se declară în favoarea unei 
dezescaladări drastice a înarmărilor 
și cheltuielilor militare. Este ceea 
ce au susținut și participanții 
la „SAPTA.MÎNA NAȚIONALA DE 
LUPTA PENTRU PACE ȘI LOCURI 
DE MUNCA", care s-a desfășurat 
recent in peste 150 de orașe ameri
cane, una din principalele teme dez-

Acțiuni și luări de poziție ale opiniei publice din S. U. A,
bătute fiind tocmai influența nega
tivă pe care o exercită asupra eco
nomiei sporirea continuă a cheltuie
lilor militare.

Opinii realiste acolo unde 
s-a creat prima bombă ato
mică cac*ru' unei larg urmărite 
emisiuni a companiei de televiziune 
C.B.S. semnificativ intitulată „MA
REA DEZBATERE ASUPRA ARME
LOR NUCLEARE", o personalitate de 
asemenea incontestabilă autoritate și 
competență cum este Paul Warnke, 
fost director al Agenției pentru dez
armare și controlul înarmărilor și 
șef al delegației americane la trata
tivele S.A.L.T., a ținut să declare ex
pres că cele 572 noi rachete nu vor 
adăuga nimic la potențialul ameri
can existent întrucît „noi dispunem 
de pe acum de 10 000 focoase nuclea
re strategice, care pot distruge fie
care din obiectivele spre care ar fi 
îndreptate aceste 572 de rachete", 
menționînd în continuare, pe drept 
cuvînt, că „cel mai bun mijloc de 
întărire a securității europene, de 
asigurare a unui viitor pașnic al 
omenirii este reducerea înarmărilor 
și nu creșterea lor". Iar fostul 
vicepreședinte al S.U.A., Walter 
Mondale, principalul candidat la în

vestitura Partidului Democrat pen
tru viitoarele alegeri prezidențiale, 
a subliniat tot atit de categoric : „O 
cursă a înarmărilor nucleare nu va 
putea fi niciodată cîștigati".

O opinie asemănătoare au expri
mat oamenii de știință de la Cen
trul de cercetări de la Los Alamos 
(statuii New Mexico), in laboratoa
rele căruia s-a creat, după cum se 
știe, prima bombă atomică. Este vor
ba, și in acest caz, de oameni in 
deplină cunoștință de cauză prin în
săși natura profesiunii lor. „Ne în
grozește nivelul înarmărilor nucleare 
și ne neliniștește soarta omenirii, 
se spune intr-un apel pe care aceș
tia și-au pus semnăturile. In prezent 

două mari țări din lume au acumu
lat o cantitate atit de mare de fo
coase nucleare și sisteme de trans
portare a lor incit se pot distruge 
reciproc și pot distruge omenirea", 
continuă semnatarii, chemînd la ra
țiune, la inversarea acestei tendințe, 
adică la reducerea imediată a înar
mărilor nucleare.

Același este și îndemnul episcopi- 
lor catolici americani (cu cei 51 de 
milioane de membri comunitatea 
catolică reprezintă cel mai puternic 
cult religios din S.U.A.) care in im
portantul document „SFIDAREA 
BACII", adoptat in aceste zile la 
Chicago, cu o covîrșitoare majori
tate de voturi (238 contra 9), con
damnă ca „imorală" și „inadmisibilă" 
ideea recurgerii la arma atomică, a 
declanșării unui război nuclear, fie 
el „limitat" sau „îndelungat", lan- 
sînd un apel la limitarea testării, 
producției și desfășurării de noi sis
teme de armament atomic si la în
cheierea unui tratat pentru încetarea 
completă, a experiențelor nucleare.

Votul istoric din Camera 
Reprezentanților. Dar amploa“ 
rea pe care a căpătat-o mișcarea 
antinucleară este oglindită cel mai 
bine de dezbaterile ce au avut loc in 
însăși incinta parlamentului ameri- 

can și care s-au încheiat miercuri 
seara prin adoptarea cu o substan
țială majoritate de voturi (278 contra 
149) de către Camera Reprezentanți
lor a unei, rezoluții — introdusă de 
membri ai Partidului Democrat — în 
sprijinul inițierii de negocieri pentru 
„înghețarea și reducerea reciprocă și 
verificabilă a armelor nucleare". 
Propusă inițial încă anul trecut, cînd 
i-au lipsit doar două voturi pentru 
a fi adoptată, rezoluția a fost adusă 
din nou anul acesta in atenția Ca
merei. unde a avut de făcut față unui 
șir de manevre obstrucționiste, care 
tindeau să o golească de conținut. 
Toate aceste încercări au eșuat insă, 
și la capătul unor discuții aprige.

care s-au întins pe o perioadă de 
șapte săptămini, rațiunea a triumfat, 
inițiativa democrată a avut ciștig de 
cauză. „Un vot istoric" a apreciat 
agenția U.P.I., in timp ce președin
tele Camerei, Thomas O’Neil, a de
clarat : „Fără îndoială, această 
dezbatere va fi consemnată ca una 
din cele mai importante din istoria 
Camerei Reprezentanților".

Și în Senat (deși in acest organ, spre 
deosebire de Camera Reprezentanți
lor, majoritatea aparține republica
nilor și nu democraților), ideea în
ghețării și controlului armelor ato
mice își are partizanii ei, in frunte 
cu senatorii Edward Kennedy, care 
a adresat principalelor puteri nu
cleare chemarea de „a renunța pen
tru totdeauna la obținerea unui avan
taj în domeniul nuclear", și Alan 
Cranston, candidat, ca și Mondale, 
la învestitura Partidului Demo
crat pentru alegerile preziden
țiale din 1984, care a anun
țat, încă de pe acum, că va face din 
această idee una din temele majore 
ale viitoarei sale campanii electo
rale.

S-ar mai putea adăuga, desigur, 
multe alte inițiative, acțiuni, luări 
de poziție ale militanților mișcărilor 
pentru pace, de la proclamarea unui 
număr apreciabil de orașe și insti
tuții de învățămint superior ca „zone

ORIENTUL MIJLOCIU
• Schimb de locuri între milițiile rivale la Beirut • Confe- 
rință de solidaritate cu lupta poporului palestinian la Kuala 

Lumpur • Turneul secretarului de stat al S.U.A.

denuclearizate", pină la opoziția pe 
care o întimpipă proiectele recente 
de militarizare a spațiului cosmic 
(„considerăm că desfășurarea unui 
sistem antirachetă în spațiu ampli
fică posibilitatea unui conflict pe 
Pămînt", se arăta intr-o telegramă 
adresată Casei Albe de un număr de 
personalități ale vieții științifice 
americane împreună cu mai multe 
foste oficialități ale Pentagonului) 
și de la curajoasa incursiune a mai 
multor membri ai unei organizații 
pacifiste și ecologice în interiorul 
unui poligon de experimentare a ar
melor atomice din deșertul Nevada, 
pînă la turneele pe .care, sub lozinca 
„ARTIȘTII PENTRU DEZARMA
REA NUCLEARA", un număr în
semnat de oameni de artă le-a or
ganizat de-a lungul și de-a latul Sta
telor Unite,

Cutremurătoarea ipoteză 
a unui savant și replica pe 
care sînt chemați să o dea 
locuitorii planetei. într’un in
terviu de răsunet, cunoscutul astro- 
fizician Hubert Reeves, care s-a spe
cializat in studierea fascinantei ipo
teze a existenței unor civilizații ex
traterestre, nu a exclus posibilitatea 
ca aceste civilizații să fi dispărut 
tocmai datorită faptului că ajungind 
și ele la descoperirea energiei ato
mice nu au reușit să evite declanșa
rea unor războaie cu noile mijloace 
de luptă atotdistrugătoare.

Oare sint sortiți și locuitorii pla
netei noastre să urmeze aceeași cale 
fără întoarcere, oare nu sin.t ei in 
măsură să facă să prevaleze rațiu
nea, luciditatea ? Dincolo insă de 
ipoteze și supoziții ca acelea imagi
nate de omul de știință amintit, un 
lucru este cert : pentru prima dată 
în istoria sa milenară, omenirea este 
confruntată cu primejdia nu ipoteti
că, ci reală a dispariției vieții de pe 
Pămînt dacă nu se va pune stavilă 
la timp aberantei competiții a arme
lor nucleare. Iar un pas de cea mai 
mare importanță în această direcție 
îl constituie renunțarea la proiectele 
de amplasare a noilor rachete, re
tragerea și distrugerea celor exis
tente.

Romulus CAPLESCU

BEIRUT 5 (Agerpres). — Patru 
persoane au fost ucise și alte 18 ră
nite in timpul schimburilor de focuri 
de artilerie care au avut loc, joi, in
tre milițiile rivale in mai multe car
tiere din Beirut și în împrejurimile 
acestuia, transmite agenția France 
Presse. reluind un comunicat al pos
tului de radio libanez.

La începutul. după-amiezei ace
leiași zile, arată sursa citată, pre
ședintele Amin Gemayel a exami
nat, împreună cu șeful guvernului 
libanez, Shafic Al Wazzan, și cu mi
nistrul de externe, Elie Salem, mo
dalitățile de reglementare a situației.

BEIRUT 5 (Agerpres). — Guver
nul Libanului a hotărit, in cadrul 
unei reuniuni desfășurate sub con
ducerea președintelui Amin Gemayel, 
prelungirea mandatului Camerei De- 
putaților (parlamentul unicameral al 
țării), care expiră in iunie, transmite 
agenția M.E.N. Actualul parlament 
a fost ales în 1972, cu un mandat de 
patru ani. Datorită evenimentelor 
produse în țară in ultimii ani, man
datul său a mai fost prelungit în 
citeva rinduri.

Cabinetul libanez — căruia i-au fost 
conferite puteri legislative limitate 
în noiembrie 1982 — a hotărit, de ase
menea, ținerea mai multor ședințe, 
in zilele următoare, pentru a defini
tiva o serie de decrete legislative ce 
privesc organizarea activității in stat.

KUALA LUMPUR 5 (Agerpres). — 
La Kuala Lumpur continuă Confe
rința regională de solidaritate cu 
lupta poporului palestinian.

Luînd cuvintul. Habib Chatti. se
cretar general al Organizației Con
ferinței Islamice, a subliniat că o 
pace justă în Orientul Mijlociu pre
supune recunoașterea exercitării de 
către poporul palestinian a dreptu
rilor sale naționale inalienabile.

PORTUGALIA
Spre o coaliție guvernamentală P.S.P. - P.S.D.

LISABONA 5 (Agerpres). — Parti
dul Socialist Portughez, care a obți
nut cel mai mare număr de mandate 
în Adunarea Republicii (parlamentul 
unicameral al țării) la alegerile de la 
25 aprilie a.c., urmează să înceapă 
luni negocieri oficiale cu Partidul 
Social-Democrat, in vederea formării 
unei coaliții guvernamentale, s-a 
anunțat la Lisabona.

La sfîrșitul acestei săptămini. Co
misia națională a P.S.P. și Consiliul 
național al P.S.D. urmează să se în

Ministrul malayezian al informa
țiilor. Adib Adam, a cerut țărilor 
care nu au stabilit relații diploma
tice cu Organizația pentru Elibera
rea Palestinei să facă acest lucru 
cit mai grabnic, pentru extinderea 
sprijinului acordat cauzei juste a 
poporului palestinian. El a subliniat 
necesitatea ca țările respective să 
acorde statut diplomatic deplin re
prezentanților O.E.P. și a chemat la 
acțiuni mai ample pe plan interna
tional menite să amelioreze soarta 
poporului palestinian.

Conducătorul delegației chineze, 
Chang Kang, a subliniat necesitatea 
redobindirii de către poporul pales
tinian a drepturilor sale naționale, 
inclusiv a dreptului de a-și făuri un 
stat propriu. O.E.P.. singurul repre
zentant legitim al poporului palesti
nian. trebuie să aibă dreptul de a 
participa la soluționarea situației din 
Orientul Mijlociu — a subliniat vor
bitorul.

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Aflat 
in Israel, în cadrul turneului său in 
Orientul Mijlociu, secretarul de stat 
al S.U.A., George Shultz, a conferit 
joi cu primul ministru, Menahem 
Begin, cu ministrul de externe, Yi-' 
tzhak Shamir, și cu ministrul apără* 
rii, Moshe Arens. Citind presa li
baneză, agenția France Presse rela
tează că secretarul de stat american 
va prezenta conducătorilor israelieni 
un proiect de acord ce conține 
propunerile definitive libaneze refe
ritoare la retragerea trupelor israe- 
liene din Liban.

Ministrul israelian de externe a 
declarat că, după examinarea ulti
melor propuneri libaneze, cabinetul 
israelian se va pronunța asupra an
samblului acestora pină la sfîrșitul 
săptămînii.

trunească în ședințe separate, pentru 
a stabili ..un mecanism de colaborare, 
în perspectiva definirii liniei politice 
a viitoarei coaliții guvernamentale", 
în ce privește economia portugheză; 
ambele partide recunosc situația cri
tică in care se află aceasta — comen
tează agenția France Presse. Secre
tarul general al P.S.D. a declarat 
astfel presei că ..propunerile prezen
tate în cadrul campaniei electorale 
de socialiști și de social-democrați 
nu sint incompatibile între ele“.
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