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Cu privire la convocarea Consfătuirii economice 
la nivel înalt a țărilor membre ale Consiliului 

de Ajutor Economic Reciprocîn conformitate cu înțelegerea la nivel Înalt a țărilor membre ale ciproc va avea loc la Moscova 2a realizată. Consfătuirea economică Consiliului de Ajutor Economic Re- jumătatea lunii iunie a.c.
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Prilejuind un nou și fructuos dialog cu oamenii 
muncii in vederea stabilirii unor noi și eficiente 
măsuri de dezvoltare și modernizare a economiei

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
■ a făcut o vizită de lucru 

în unități industriale din Capitală
Tovarășul Nicoiae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
efectuat marți, 29 mai, o 
vizită de lucru în întreprin
deri constructoare de ma
șini din Capitală.

Secretarul generai al 
partidului, însoțit de tovară
șii Gheorghe Pană, Marin 
Enache, Silviu Curticeanu, 
a analizat modul în care se 
înfăptuiesc programele de 
diversificare, modernizare 
și specializare a producției, 
a indicat o serie de măsuri 
privind sporirea volumului 
producției, îmbunătățirea 
parametrilor tehnici și cali
tativi ai acesteia, corespun
zător cerințelor actualei 
etape de dezvoltare a eco
nomiei naționale, exigențe
lor competitivității pe piața 
externă.Prima unitate vizitată a fost ÎN

TREPRINDEREA DE VENTILA
TOARE. Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
a fost întîmpinat cu deosebită căldură de un mare număr de oameni ai muncii care au ținut să exprime sentimentele de dragoste și prețuire față de conducătorul partidului și statului nostru, profunda'- lor recunoștință pentru activitatea neobosită desfășurată în vederea înfloririi continue a patriei noastre socialiste.O gardă alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Secretarul general al partidului a fost salutat cu deosebită stimă de Constantin Velea, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 5, Stelian Teodorescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini. de reprezentanți ai conducerii centralei industriale de profil și ai întreprinderii.Dialogul tovarășului Nicoiae Ceaușescu cu specialiștii din domeniul cercetării, proiectării și fabricației de ventilatoare de uz industrial s-a axat pe principalele probleme ale dezvoltării și modernizării întreprinderii, ale sporirii eficienței întregii activități în acest sector de producția.Directorul întreprinderii, Pompiliu Ionescu, a informat despre activitatea și rezultatele obținute de colectivul unității, modul cum s-a acționat în vederea sporirii producției de ven

In timpul vizitei la întreprinderea de fabricație și montaj ascensoaretilatoare și diversificarea tipodimen- siunilor, în funcție de solicitările a- părute în diferite ramuri industriale. Se remarcă faptul că, în momentul de față, întreprinderea bucureșteană produce două treimi din ventilatoarele utilizate in industria noastră. Se disting, prin performanțele lor, ventilatoarele destinate combinatelor chimice și metalurgice, industriei miniere, energeticii, construcției de nave.în cadrul unei expoziții cuprinzind cele mai noi realizări in acest domeniu sint evidențiate preocupările specialiștilor din proiectare și producție pe linia asimilării a noi tipuri de ventilatoare, centrale de ventilare și aspiratoare industriale de gaze și praf, caracterizate prin parametri tehnici și calitativi superiori.Pe parcursul vizitării principalelor 

secții productive tovarășului Nicoiae Ceaușescu i-au fost prezentate măsurile tehnice menite să contribuie la îmbunătățirea fluxurilor de producție, la sporirea productivității muncii, la reducerea continuă a consumurilor materiale.Apreciind că, în ansamblu, cantitatea de metal utilizată la realizarea ventilatoarelor din fabricația curentă este. încă ridicată, secretarul general al partidului a cerut să se facă analize comparative cu produse similare existente pe plan mondial și să se acționeze pentru proiectarea și realizarea unor produse cit mai ușoare, silențioase, care să funcționeze cu consumuri minime de energie, cu randament superior. Remarcind că in unele sectoare de producție se efectuează un volum mare de operații manuale, tovarășul Nicoiae Ceaușescu 

a indicat să fie regîndite tehnologiile de fabricație, astfel încit să se asigure o productivitate corespunzătoare, iar adăogirile de prelucrare să fie cit mai mici.Conducătorul partidului și statului nostru a cerut să fie extinse mecanizarea și automatizarea prelucrărilor mecanice, concomitent cu modernizarea standurilor de probe, să se ia măsuri pentru dotarea cu mașini și utilaje perfecționate a secțiilor productive. Totodată, să se acționeze neîntîrziat pentru crearea unor condiții de lucru cit mai bune, pentru păstrarea curățeniei și ordinii in toate sectoarele, subliniind că nu numai calitatea produselor, ci și înfățișarea generală a întreprinderii contribuie la creșterea prestigiului colectivului.
(Continuare în pag. a V-a)

TOVARĂȘUL NiCOLAE CEAUSESCU
a primit un grup de oameni de afaceri din S.U.Â.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, a primit, marți, un grup reprezentativ de oameni de afaceri din Statele Unite ale Americii. condus de George G. Gellert, vicepreședinte al Consiliului Economic Româno-American și președinte al firmei „Atalanta Corporation" din New York, care face o vizită în țara noastră.La primire au luat parte tovarășii Constantin Dgscălescu, prim- ministru al guvernului. Manea Mănescu. vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului. Ion Pățan. Vasile Pungan. Petre Gigea, Gheorghe David. Gheorghe Dinu. Ioan Florea, miniștri. Ionel Cetățeanu. consilier al președintelui Republicii, Nicoiae Eremia, președintele Băncii române de comerț exterior.A fost de față David B. Funderburk, ambasadorul S.U.A. la București.In timpul convorbirii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost a- nalizate aspecte ale relațiilor româ- no-americane și, îndeosebi, ale colaborării economice dintre cele două țări.în cadrul întîlnirii, George . G. Gellert. conducătorul grupului, și alți oameni de afaceri americani au mulțumit călduros președintelui Nicoiae Ceaușescu pentru întrevederea acordată, pentru ospitalitatea de care se

In toate unitățile agricole, în toate comunele
RATĂM! PENTRU RECITA ACESTUI AN IMPUNE

E CALITATE, CU RASPUNUERE, FĂRĂ RAEAZ!
© Fiecare prășită 

trebuie executată la 
timp, cu cea mai mare 
grijă pentru asigura- 

• rea densității optime 
a plantelor.

® Sub semnul ur
genței: încheierea pri
mei prașile mecanice 
și manuale la porumb 
și floarea-soarelui și 
efectuarea prașilei a 
doua la sfecla de za
hăr.

© Maximă atenție 
întreținerii și fertili
zării culturilor inten
sive de porumb, floa
rea-soarelui, sfeclă de 
zahăr și cartofi.

© Concomitent cu 
terminarea plantării 
legumelor în cîmp, 
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bucură în țara noastră. Ei au apreciat stadiul actual al relațiilor de colaborare economică, îndeosebi al schimburilor comerciale româno-ame- ricane. și au exprimat dorința de a acționa în continuare în vederea dezvoltării și amplificării colaborării bilaterale, reciproc avantajoase. Oamenii de afaceri americani au arătat că potențialul economic al celor două țări permite intensificarea și dezvoltarea pe mai departe a cooperării în producție și în alte domenii de activitate, precum și lărgirea schimburilor comerciale, a cooperării de lungă durată.Vicepreședintele Consiliului Economic Româno-American a adresat președintelui Nicoiae Ceaușescu felicitări pentru inaugurarea Canalului Dunăre — Marea Neagră, nouă cale navigabilă, care va reduce distanța de transport a mărfurilor pe Dunăre, va deschide noi posibilități pentru intensificarea relațiilor comerciale.Salutînd pe membrii delegației, președintele Nicoiae Ceaușescu și-a manifestat, la rindul său, satisfacția față de vizita oamenilor de afaceri americani în tara noastră, arătînd că aceasta va contribui Ia amplificarea raporturilor dintre România și S.U.A.Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a subliniat că relațiile româno-ameri- cane pot fi caracterizate ca bune, servind interesele de progres ale țărilor și popoarelor noastre, cauza generală a păcii, colaborării și destinderii internaționale. In acest cadru.
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STADIUL EFECTUĂRII PRIMEI PRAȘILE MANUALE LA CULTURA PO
RUMBULUI in cooperativele agricole de producție, in procente, pe 
județe, la data de 23 mai (pe baza datelor furnizate de Ministerul Agriculturii)

este necesar să se asi
gure îngrijirea exem
plară și irigarea cul
turilor din grădini. 

a fost menționat rolul important pe care îl are Consiliul Economic Româno-American în promovarea largă a colaborării și în dezvoltarea relațiilor comerciale dintre țările noastre.In timpul întrevederii, tovarășul Nicoiae Ceaușescu a evidențiat necesitatea de a se acționa în continuare pentru identificarea unor noi forme de schimburi economice, de cooperare în producție, pentru încheierea de contracte, pe termen lung, crearea de noi societăți mixte care să confere stabilitate și garanție reciprocă pentru desfășurarea unei fructuoase conlucrări. în acest context, s-a reliefat însemnătatea așezării pe o bază mai trainică si de, lungă durată a colaborării economice româno-ame- ricane.Șeful statului român a exprimat hotărîrea tării noastre de a dezvolta în continuare schimburile și colaborarea cu Statele Unite ale Americii, arătînd că trebuie acționat, și de o parte și de alta, în scopul creării unor condiții dintre cele mai bune desfășurării activității întreprinderilor românești și companiilor și firmelor americane, pentru realizarea unor relații economice echitabile, reciproc avantajoase.Președintele Nicoiae Ceaușescu a urat oamenilor de afaceri americani, întreprinderilor pe care le reprezintă succes în activitatea lor, o colaborare și conlucrare cit mai rodnice cu întreprinderile economice românești.

© Prima recoltă de 
furaje - neîntîrziat 
strînsă, cu grijă depo
zitată.

în folosul omului,
al bunăstării și fericiriiFestivitatea inaugurării Canalului Dunăre—Marea Neagră a prilejuit o vibrantă manifestare de dragoste și prețuire a întregului nostru popor față de partid, secretarul partidului, Nicoiae marele ctitor al acestei epocale realizări.Acolo, la înalta tribună îndreptată cu întreaga ei deschidere către mare, s-au rostit nu numai cuvinte memorabile pentru istoria Dobrogei, pentru Istoria României, pentru istoria continentului pe trupul căruia a apărut o nouă trăsătură. Acolo, în vreme ce marea de oameni continua spre mai a- proape tălăzuirea mării de ape. s-a configurat. cu argument practic imediat și concret, o idee fundamentală a concepției noastre de viață, ca de cetățeni ai lumii acestui ev. S-a formulat unul dintre preceptele fundamentale ale filozofiei derne.Salcîmii erau floare și acesta întotdeauna un ment de referință în

față de general al tovarășul Ceaușescu,

mo-în este mo-

natura meridională a Dobrogei, marcînd anotimpul solar care se înstăpînește pînă tîrziu în toamnă. Din vaporul care însoțea nava prezidențială priveam cum. descin- zînd pe ultimii pinteni
Martor la emo
ționantul mo
ment al inaugu
rării Canalului 
Dunăre — Marea 

Neagră

împinși de Balcani, lunecau pe lingă noi pilcurile lor albite în eflorescentă. Și peisajul străvechi al unei Dobrogi de mai. suavă ca parfumul florii de salcim, se alătură imaginilor foarte noi care de-abia de azi începeau să-și impună caracteristica pentru chipul ținutului meu. Se alătura într-un contact atît de firesc încit părea astfel gindit din- totdeauna. Din acest

contact, din această însoțire care acum se stabilea pentru totdeauna. adică își găsea îmbinarea dialectică ce va constitui de azi înainte imaginea- simbol a Dobrogei, rezulta o idee esențială pentru filozofia omului modern.Deci, pe dealurile ca niște uriașe labe de leu, cu circumvoluțiuni adinei între gheare, creștea vegetația contorsionată dintotdeau- na, îmbătată de miros de acații. Iar valea prin care se deschidea canalul la ora lui de inaugurare începea cu insolitul monumental al imaginii ecluzei — bijuterie uriașă din împletituri de diguri și de poduri pe fundalul căreia, armonizin- du-se perfect Ia jocul ei de linii magistrale, se contura cealaltă bijuterie desenată de Anghel Saligny într-un șir de îndrăzneli metalice care se pierd spre cerul Bărăganului. Apoi, reapăreau dealurile dlntotdeauna.
Comelîn LEU

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Prin grija caldă a țării
pentru sănătateaInvățămîntul românesc a cunoscut în ultimii ani un amplu proces de modernizare pe baza orientărilor fundamentale, a concepției revoluționare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în aplicarea consecventă a principiilor privind integrarea în- vățămîntului cu cercetarea și producția. Comitetul de partid din Centrul universitar Cluj-Napoca se călăuzește permanent după orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la marea adunare populară din municipiul nostru, in septembrie 1983, la deschiderea anului de in- vățămînt.în vederea amplificării și accentuării laturilor calitative ale procesului de integrare a învățămîntului cu cercetarea și producția, comitetul de partid a acționat mai ferm pentru a sprijini organizațiile de bază și conducerile . instituțiilor de invățămint superior să exploreze noi posibilități de sporire a activității practice în acest domeniu, a muncii politice și organizatorice, astfel incit ideile valoroase, propunerile cadrelor didactice și studenților să aibă o cit mai largă aplicare, să se soldeze cu rezultate superioare.Unul din obiectivele centrale, aflate permanent în atenția comitetului de partid, pentru accelerarea procesului de integrare, l-a constituit și îl constituie implicarea in mai mare 

măsură și cu eficiență din ce în ce 
mai sporită a institutelor din Cen
trul universitar Cluj-Napoca în viața 
economică și socială, prin realizarea unor sarcini importante de cercetare și de producție, organizarea unor manifestări științifice de anvergură, activități educative, culturale și artistice, acțiuni de muncă patriotică și altele. în același timp, organizațiile de partid au îndrumat consiliile Uniunii Asociației Studenților Comuniști (U.A.S.C.) să pună un accent mai mare în întreaga activitate pe care o desfășoară pe creșterea eficienței muncii educative, a responsabilității civice și profesionale, a eticii în muncă, precum și pe stimularea pasiunii pentru creația științifică în vederea formării complexe, prin muncă- și pentru muncă, a tineretului studios.Avînd in vedere faptul că integrarea este un proces dinamic, revoluționar, comitetul de partid a cerut și cere senatelor și consiliilor profesorale ca, sub conducerea organizațiilor de partid, să acționeze permanent pentru modernizarea procesu
lui de învățămînt prin înnoirea con
tinuă a cunoștințelor predate studen
ților. Eforturile în această privință s-au concretizat în ultimul timp în perfecționarea profesională a corpului didactic, antrenarea tuturor cadrelor didactice la activitatea de cer-

cetare și a unui număr tot mai mare la cea de producție, de conducere și îndrumare a practicii și activităților de cercetare-proiectare, dezvoltarea bazei materiale destinate procesului de instruire și, mai ales, a gospodăririi și folosirii acesteia cu mai mare eficientă în pregătirea practică a studenților. O atenție deosebită s-a a- cordat și se acordă actualizării programelor analitice ale disciplinelor, introducerii în prelegeri, cursuri, lucrări practice a celor mai noi cunoștințe apărute în știința contemporană. Datorită acestor preocupări, cadrele didactice ale Centrului universitar Cluj-Napoca au publicat din 1983 și pînă acum la diferite edituri aproape 200 cursuri și îndrumătoare de lucrări. 80 manuale, tratate și îndrumătoare, în care sînt cuprinse

a acționa din interiorul acestui proces, spre a impulsiona permanent acțiunile și inițiativele reușite, ca și neajunsurile apărute, comitetul de partid a organizat analize și schimburi de experiență pe probleme ale colaborării institutelor de invățămint superior cu întreprinderile din Cluj- Napoca privind valorificarea in producție a cercetărilor științifice și organizării practicii studenților, ale modului în care organizațiile de partid se ocupă de realizarea sarcinilor ce le revin in aceste domenii. Comișia de integrare de. pe lingă comitetul de partid al centrului universitar analizează periodic modul cum se realizează sarcinile stabilite, cum se desfășoară colaborarea cu unitățile economico-sociale cu care avem contracte. Analize la care, pen-

lui universitar Cluj-Napoca în activitățile de cercetare-proiectare. prin sporirea procentului de participare și prin încredințarea tinerilor cercetători, spre rezolvare, a unor teme- probleme din industrie, agricultură etc., care să contribuie la creșterea răspunderii acestora pentru abordarea unor probleme majore ale activității economice, cum ar fi ridicarea productivității muncii, a nivelului al producției, sporirea efi- economice. în acest cadru, propus să efectuăm o analiză orientării și eficienței pro-

și fericirea copiilor țării

Din experiența comitetului de partid 
al Centrului universitar Cluj-Napoca

cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii actuale.O cerință fundamentală a integrării învățămîntului cu producția o constituie optimizarea, prin antrenarea tuturor forțelor — conducerile profesional-științifice, organizațiile de partid, consiliile U.A.S.C., conducerile întreprinderilor — a practicii productive și de specialitate a studenților. O mare parte a studenților au fost cuprinși la practică în atelierele, fermele și laboratoarele proprii, contribuind — paralel cu instruirea lor — la realizarea planurilor de producție ale institutelor. Altă parte au efectuat practica în unități industriale și economice, unele dintre acestea oferind excelente posibilități de instruire, avînd tehnologii și utilaje adecvate pregătirii unor specialiști cu o înaltă calificare, cum sînt cele din domeniile metalurgiei, chimiei, geologiei, științelor economice ș.a. Eficienta activității practice este relevată dealtfel și de rezultatele concrete obținute. De exemplu, planul de producție al atelierelor de la Institutul politehnic, în valoare de peste 16 milioane lei. a fost realizat nemijlocit cu aportul studenților. Colegii lor de la Institutul agronomic au contribuit, de asemenea, la realizarea planului de producție al Stațiunii didactice experimentale, plan care în 1983 a fost de 16 milioane lei.Procesul integrării învățămîntului cu cercetarea și producția, cu multiplele lui laturi, se află permanent în atenția comitetului de partid. Abordarea lui se face prin toate modalitățile, atît profesional-organizato- rice, cît și politico-educative. Spre

tru a fi cit mai eficiente, participă și conducători ai institutelor de în- vățămint și reprezentanți ai unităților beneficiare. Pe baza întregii activități desfășurate pînă acum, comitetul de partid și-a propus să analizeze la finele anului universitar stadiul realizării sarcinilor stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu in timpul vizitei de lucru la Cluj-Napoca a recomandărilor tovarășei Elena Ceaușescu privind integrarea învă- țămîntului cu cercetarea și producția.în spiritul acestor preocupări, al conturării unor concluzii clare pentru analiza amintită, plenara comitetului de partid al Centrului universitar Cluj-Napoca consacrată studierii acestor probleme, evaluînd cu responsabilitate modul în care s-a acționat pentru transpunerea în viață a sarcinilor în acest domeniu, a desprins cîteva din obiectivele asupra cărora va trebui să ne concentrăm mai mult atenția. Avem în vedere necesitatea ca organele și organizațiile de partid, conducerile profesio- nal-științifice din institute și facultăți să se preocupe mai mult de buna organizare a întregului proces de învățămînt, a legării mai strînse a programelor de învățămînt cu problemele pe care le ridică economia, practica social-politică. Există posibilități care se cer mai bine valorificate pentru mai buna organizare a practicii productive și de specialitate a studenților, pentru ca atit programa, cit și locul de desfășurare să țină în mai mare măsură seama de condițiile în care își va desfășura activitatea viitorul specialist. De asemenea, sintem preocupați să îmbunătățim prezența studenților Centru-

tehnic cienței ne-am asupra iectelor și lucrărilor de an și a celor de diplomă, în vederea stabilirii unor măsuri concrete care să ducă la perfecționarea acestui mijloc de integrare învățămînt-cercetare-pro- ducție. Ne preocupă^ de asemenea, în momentul de față, și depășirea situației de la unele secții și facultăți. unde nu se insistă asupra unor deprinderi colective de muncă (echipă, formație) cu toate problemele legate de organizarea și conducerea lor, precum și o folosire mai activă a forțelor studenților în activitatea de cercetare contractuală. Există colective de cercetare care nu au inclus și studenți în activitatea ce o desfășoară ; proiectele și lucrările de diplomă sînt încă insuficient orientate spre rezolvarea unor probleme care fac obiectul contractelor de cercetare-proiectare sau a unor probleme cu finalitate practică. Dealtfel, și activitatea științifică in cercurile studențești continuă să aibă unele aspecte de formalism, muncă în asalt. în ajunul sesiunilor științifice — deficiențe care nu pot fi despărțite nici de activitatea consiliilor științifice, nici de activitatea organizațiilor de bază, a cadrelor didactice comuniste.Evident, comitetul de partid al centrului universitar, pe baza analizelor efectuate, a adoptat și va adopta în continuare măsuri corespunzătoare pentru o cît mai eficientă integrare a învățămîntului cu cercetarea și producția. Vom aborda in viitor modalități noi de îndeplinire a sarcinilor importante stabilite în acest domeniu prin documentele de partid, cum sînt realizarea independentei energetice a tării, aplicarea noului mecanism economico-finan- ciar și a noilor reglementări de retribuire în industrie. înfăptuirea revoluției agrare, asigurarea forței de muncă și perfecționarea acesteia, care să înlesnească mai buna pregătire a viitorilor specialiști domeniile solicitate de României socialiste.
Conf. univ. dr. 
Nicolae EDROIU secretarul Comitetului din Centrul universitar Cluj-Napoca

Un atractiv punct turistic în munții Făgăraș : Cabana Bîlea-cascadă

Simleu Silvaniei sub semnul
■>Pînă în 1965, anul Congresului al IX-lea al partidului, la Șimleu Silvaniei se construise- un 'singur, bloc de locuințe.— Adevăratul tificat de edificare a „orașului de sub Măgura" s-a semnat abia în ultimele două, decenii. urmare firească a politicii de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul tării. politică profund științifică și umanistă, al cărei ctitor este secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. Astăzi, Șimleu Silvaniei a ajuns să realizeze o producție dustrială in de peste un de lei.— Ființează la Șimleu Silvaniei — ne spune tovarășul Ioan Pop, secretarul comitetului de partid, primarul orașului — întreprinderea de materiale izolatoare și In- y^treprinderea de indus-

cer-

in- valoare miliardacum.

trializare a laptelui, o filatură de bumbac, o renumită mobilă, țațe .de vinurilor, dere de panificație, două cooperative meșteșugărești și altele. Primul și singurul bloc de locuințe construit pînă în 1965 rămine doar un pretext pentru comparație. Pentru că din 1965 și pînă acum s-au construit la Șim- leu Silvaniei zeci zeci de blocuri derne cu peste de apartamente, ceastă perioadă, latia orașului a cut de două < încă o comparație : de la 100 de numere de telefon cite avea înainte. s-a ajuns în Simleu Silvaniei la o centrală automată conectată la sistemul interurban cu 2 000 de linii.Dar orașul Șimleu Silvaniei a devenit renumit in țară și peste hotare nu numai prin

fabrică de o mare uni- prelucrare a .. o intreprin- morărit și

Și mo- 2 000 . în a- popu- i cres- ori. Și

produsele industriei sale a pată în plină dezvoltare, ci și prin succesele remarcabile obținute, în domeniul ocrotirii sănătății de colectivul de specialiști condus de doctorul loan Pușcaș. „Ul- cosilvanilul", medicament indicat in tratarea ulcerului gastric și duodenal, s-a născut la Șimleu Silvaniei. Participarea specialiștilor de aici la cele mai mari congrese și simpozioane internaționale de gastroenterologie sînt expresia bunei aprecieri activității științifice care o desfășoară.La spitalul aflat construcție adăuga noi ve rești, care vorbesc despre creșterea continuă a gradului de confort urban. Intre acestea se numără un hotel cu 150 locuri, un mare magazin general, termoficarea orașului, noi spații de învăță- mint pentru cei peste

a peîn se vor obiecti- edilitar-gospodă- care

în toate economia
de partid

doilea pe țară numărul de la mia de lo-

6 000 de elevi ai orașului. Se remarcă ai: și o intensă viață spi irituală, exprimată 1 organizarea a nenumărate manifestări politico-educative, spectacole de teatru, întruniri științifice, expoziții de artă plastică, ședințe ale cenaclurilor literare, iar Biblioteca orășenească a ocupat anul trecut locul al privind cititori cuitori.Toate noi din șului de sub Măgura vorbesc despre marile prefaceri social-eco- nomice petrecute cei 40 de ani de actul istoric de la August 1944 și, deo ' '

aceste repere biografia ora-
în la23 cu deosebire, in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului.

Eugen TEGLAȘ corespondentul „Scînteii"

flori minunate ale- întruchipează încrederii într-un prezent și viitor clădite sub cerul senin al păcii. Fără să numere trecerea anotimpurilor și vîrstelor, sensibilitatea artistică a închis mereu altfel în spațiul său imaginea plină de sensibilitate a copiilor. Chipurile lor expresive, figuri gînditoare sau exuberante, au constituit întotdeauna o sursă tonică, directă, a emoției artistice. Ferestre spre lumina acestor adevărate teritorii ale ‘inocenței, lucrările închinate copiilor au fost și rămin de fapt un omagiu adus frumuseților vieții.Vă oferim cîteva exemple în interpretarea graficienei Rodica Ciocîrdel-Teodorescu.

Județul Vaslui se situează pe primul loc pe tară talitatea. în 1983 la mie, cifră în an. Pretutindeni, le, te înconjoară la tot pasul: purtați în landouri sau în brațe de bunicii lor, plimbîndu-se gălăgioase prin parcuri. Orașele și satele vasluiene par a fi cucerite — și chiar sînt — de a- ceastă mulțime de copii frumoși și veseli.
Vechea tradiție s-a menținut, dar 

în condiții noi. în această parte a țării, tradiția familiei cu mulți copii s-a moștenit din timpuri străvechi. E adevărat, o familie cu mulți copii înseamnă, într-un fel, destule griji. Dar, spre deosebire de trecut, cînd creșterea și educarea copiilor cădea exclusiv pe umerii părinților, astăzi societatea își asumă o bună parte din marile răspunderi legate de dezvoltarea armonioasă, fizică și psihică, a tinerei generații. Ce s-a întreprins, în această direcție, în județul Vaslui?— După ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și aceea a Consiliului Sanitar Superior au urmat, ca în toată țara, dezbateri, la toate nivelurile, ale problemelor legate de înfăptuirea politicii demografice a partidului și statului nostru. Concluziile au fost concretizate in măsuri practice, ne spune tovarășa Georgeta Tamaș, secretară cu problemele sociale a comitetului județean de partid. La noi, indicele de natalitate era și înainte ridicat. Dar în îngrijirea copiilor, îndeosebi 
a celor mici, existau lacune. De a- ceea, eforturile noastre s-au concentrat îndeosebi, în această direcție. Am inițiat o serie de acțiuni spre a îmbunătăți asistenta medicală a mamei și copilului, spre a veni în sprijinul familiilor cu mulți copii. S-a acordat o mai mare atenție creării condițiilor pentru ca femeia-mamă. sau viitoare mamă, să se bucure de condiții de muncă adecvate, atit în industrie, cit și în agricultură. în prezent, este în curs de desfășurare un control, organizat de comitetul județean de partid, în toate unitățile de ocrotire a copilului.Pretutindeni, în orașele și satele vasluiene, am întîlnit aceeași caldă înțelegere pentru tot ce este în legătură cu familia, cu copiii, aceeași constantă preocupare pentru crearea unor condiții materiale cit mai favorabile creșterii și educării celor mai mici cetățeni. Se impun, mai întîi, amintite condițiile pentru ca, 
încă de la naștere sănătatea mamei 
și a copilului să fie Ia perfect adă
post. Există o rețea bine pusă la punct , de unități sanitare : spitale noi, moderne, la Vaslui și Birlad, bine amenajate și dotate — în celelalte orașe din județ: cinci unități spitalicești, în mediul rural, sporesc accesul spre o asistență medicală de calitate superioară, atît In secțiile de obstetrică-ginecologie, cît și în cele de pediatrie ; în comune funcționează 71 de dispensare: circa 700 de medici și peste 2 300 de cadre medii stau la dispoziția populației în aceste instituții medicale. Creșele și grădinițele constituie un real sprijin pentru familiile în care ambii soți sînt în producție; Ia sate, pentru copiii cooperatorilor funcționează de grădinițe sezoniere. Școlile toate gradele completează tabloul instituțiilor din județ, care, alături de familie, contribuie la formarea tinerei generații.

Al doilea cămin al copiilor: creșa 
sau grădinița. Ce reprezintă existenta acestor instituții pentru familie? întrebați-1 pe Constantin Chirvase, muncitor la întreprinderea de rulmenți din Birlad, care are trei copii — doi băieți de 2 și 3 ani și o fetiță de 8 luni, la creșa întreprinderii. Sau pe inginerul Vasile Deliu, de Ia aceeași întreprindere, care are doi copii tot aici. Maria Ursu, asistentă șefă (ea însăși mamă a trei copii) ne însoțește prin dormitoare, băi. ne prezintă bucătăria dietetică. Toți copiii au obrajii îmbujorați de somnul de după-amiază. Este ora la

în ce privește na- aceasta era de 19,7 creștere, în acest în toate localități- copiii. îi întîlnești frumoase părinții și în grupuri pe străzi.

Insemnări 
din județul 

Vaslui

80 de

Este știut și este necesar să fie bine știut de toți : problema energiei continuă să rămînă pe primul 
loc în ordinea priorităților economi
ce. Și nu numai la noi. Așadar, chiar dacă iarna a trecut, chiar dacă unele restricții au fost ridicate, nu înseamnă că ne putem permite acum să folosim ales, nu prinderi însușim minele noastre.în cursul campaniei desfășurate în timpul iernii pentru folosirea cît mai rațională a energiei electrice, au fost formulate, de către specialiști și cetățeni, numeroase propuneri privind modalitățile unei dotări casnice mai raționale, s-au purtat tratative între comerț și • producătorii din industrie, s-au adoptat măsuri speciale. Cu ce s-au solejat toate aceste demersuri, pentru câ în viitor să fim mai bine • pregătiți din acest punct de Iată întrebarea de la ancheta de față.

— La contractările 
electrocasnice pentru ,
seama, în primul rind, de cerința 
imperioasă a economisirii energiei în fiecare gospodărie — a precizat tovarășul Ion Olaru, director adjunct al Direcției comerciale mărfuri me- talo-chimice din Ministerul Comerțului Interior. Și producătorii au venit mai bine pregătiți, oferta produselor casnice cu consumuri raționale fiind mâi bogată. Totodată, la 
toate avizările de aparate electrocasnice noi s-a avut și se are în vedere. ca principal element de care depinde oportunitatea introducerii in circuitul comercial, consumul cît 
mai reduc de energie electrică, în condițiile unor performanțe superioare. în același timp, tot pentru a răspunde solicitărilor, comerțul s-a orientat in mai mare măsură și spre produse noi, eficiente, care folosesc altă energie

APARATE 
CALZIT CU La această multe tipuri „Vesta 3 întreprinderea ..Ciocanul“-Nădrag — dispune de ceea ce specialiștii numesc „ardere inversă", un sistem de ardere de sus în jos, cu tiraj dublu, consumul de combustibil fiind mic, iar randamentul caloric mare. Este

mare număr de modele noi. mal practice, mai eficiente, cu randament luminos sporit și consum de energie redus.însă tot adevărat este că :
energia fără noimă și, mai trebuie să uităm bunele de- pe care am reușit să ni le pentru a o economisi în că-

care
de

1981

vedere ? a pornitaparate s-a ținut

decît cea electrică.
MODERNE DE 
COMBUSTIBIL SOLID.categorie apar mai de sobe. De pildă, A" — produsă de

ÎN-

cu atît mai practică cu cît este dotată și cu o plită, puțind fi folosită, concomitent, și pentru gătit. întreprinderea „Flacăra“-Ploiești lansează pe piață sobele „Terma 2500“ și „Terma 3200“. frumoase ca aspect, cu emailul în mai multe culori și potrivite ca dimensiune — ambele cu consum redus de combustibil și randament caloric mare. Aceste sobe vor fi livrate magazinelor în a doua jumătate a anului, alăturindu-li-se. in continuare, și alte tipuri, cunoscute și apreciate din anii trecuți, însă cu gabaritul mai mare — „Super" și „Aurica" — fabricate de_ întreprinderea „23 August" Tot cu combustibil _____ .ză și 7 tipuri de mașini de gătit, care se găsesc de merț.Asupra unui produs foarte util ne-au atras atenția în mod deosebit, la acest capitol, tovarășii de la I.C.R.M.-București. Este vorba despre burlanele radiante. Aceste burlane — cu fumuri în interior — se cuplează pe o porțiune a burlanului obișnuit al oricărei sobe, mentinînd și radiind căldura în încăpere. Am fost asigurați că se găsesc în cantități suficiente. Și o surpriză : re- 
cu cărbuni, 

manuală

„Electrometal“-Timișoara a început livrarea boilerelor de 15. 50 și 85 litri, echipate cu limitator de temperatură. din care numai pentru București au fost contractate mai multe mii de bucăți. ..Metalica“-Oradea a trimis, la rindul său, spre magazine.
pirator de praf — „AP 10 E“ (oare nu i se putea găsi o denumire mai inspirată, care să suscite in mai mare măsură interesul cumpărătorilor ?), aparat cu reglaj electronic, puterea motorului — deci și consumul de energie — puțind fi mărite

din Satu Mare. solicT funcționea-pe acum in co-

apar fierul de călcat mixerul de mînă, pompa de scos apă din fintini. aparate bune, in definitiv cîtuși de puțin obositoare și... deosebit de rentabile căci nu consumă curent !
ARTICOLE ELECTRICE DE UZ 

GOSPODĂRESC — IMBUNĂTAȚI- aflat, un : electro- în sen- energie, produc-
cum am : de aparate fost modificate consumului deTE. După șir întreg casnice au sul reducerii treeîndu-se pe scară largă la ția de aparate moderne, dotate cu termostat. Astfel, Întreprinderea

a energiei rămine in actualitate
© Produse noi, cu consumuri energetice reduse ® In aten
ția asociațiilor de locatari : în toată țara pot fi procurate 
întrerupătoare automate pentru iluminatul casei scărilor 
® Se așteaptă încă o mai bună aprovizionare cu lămpi 

fluorescente, becuri și baterii

într-un design deosebit, noi tipuri de 
plite pentru pregătirea hranei : „M2M", „Scărișoara" și „Criș 2000" — toate cu termostat.Și la fiarele de călcat — livrate de „Electromureș" — au fost contractate, în cantități mult sporite față de anul trecut, cele cu termostat, între care și două sortimente noi : „Rubin" și „Nadia". Produsele cu termostat — care reprezintă aproape 90 la sută din fondul de marfă contractat pentru 1984 — au. toate, un tip de rezistență care le mărește randamentul caloric și durata de întrebuințare. De asemenea. întreprinderea „Electroargeș" din Curtea de Argeș a început livrarea noului as-

funcție de nece-sau micșorate in sități.Și la capitolul amintite unele faptul că nu s-au televizoare cu tuburi electronice. 'întreprinderea „Electronica" fabricînd în exclusivitate televizoare cu circuite integrate, care aduc o economie de curent electric de s-a trecut și la aparate trei circuite integrate patru, redueîndu-se in consumul de energie cu sută ; asigurindu-li-se schemă, au putut fi eliminate, totodată, stabilizatoarele de tensiune.Ce se întimplă cu automatele de

țelevizoare pot fi noutăți. Pe lingă mai contractat
33 la sută, cu numai în loc de continuare circa 30 la reglajul din

scară, care au produs atîtea necazuri locatarilor și datorită absentei cărora se irosește încă atîta curent electric ? Specialiștii din Ministerul Comerțului Interior ne-au dat asigurări că au fost contractate cu întreprinderea de aparataj electric din Titu (I.A.E.I.) cantități care pot satisface în totalitate și în întreaga țară cerințele. Am verificat afirmația în magazinele bucureștene : se găsesc atit automatele, cit și butoanele de lumină. Rămine doar ca sați. respectiv asociațiile să și le procure și să fără întirziere.
UN CAPITOL ÎNCĂ Este, din păcate, lor, becurilor și rescente. Tocmai duse de cea tare, rezultatele re reducerea consumului casnic nu sint încă pe măsura cerințelor. Este adevărat că, pentru acest an. s-au luat măsuri de majorare substanțială a cantităților de becuri cu putere mică, de 15 și 25 W, astfel ca aceste sortimente să reprezinte mai mult de jumătate din întreaga cantitate ; este adevărat că la tuburile fluorescente de 14 și 20 W cantitățile contractate le depășesc cu peste 20 la sută pe cele de anul trecut : este adevărat că. pentru București, s-au contractat cu cooperativa „Electrobobinajul" și cu I.I.S. „Electrobanat“-Timișoara, corpuri cu tuburi fluorescente de 14 și 20 W in cantități cu 10—15 la sută mai mari decit în anii precedenți ; și tot adevărat este că la Salonul de creație și design pentru corpuri de iluminat, organizat Ia sfîrșitul anului trecut. o comisie largă de specialiști și oameni de artă, reținînd și opțiunile publicului, a atestat pentru 1984 un

cei intere- de locatari, le monteze
DESCHIS, al lămpi- fluo- pro- mai largă solici- menite să asigu- energetic

cel tuburilor la aceste largă

• „Electrobobinajul“-București, deși a contractat numai sortimente noi de corpuri cu iluminație fluorescentă — pentru Capitală 20 000 bucăți, din care 5 000 trebuiau livrate în trimestrul I — nu și-a onorat în termen obligațiile • întreprinderea de cinescoape București, cu toate că a prezentat la contractările pentru 1984 prototipuri de tuburi fluorescente de 4, 8 și 12 W — foarte solicitate — împreună cu corpurile respective pentru diferite utilități (aplice, lămpi de masă, plafoniere) întîrzie cu trecerea la producția de serie, din lipsa tuburilor neputind fi diversificată suficient nici gama corpurilor de iluminat ; pe de altă parte,' întreprinderea a avut și o restantă de 50 la sută la livrările de tuburi fluorescente de 14 W din trimestrul I • întreprinderea „Romlux“-Tirgoviște nu a livrat mai mult de jumătate din cantitatea de becuri de 25 W contractată pentru trimestrul I © la becurile pentru lanterne — si ele foarte solicitate — „Steaua electrică“-Fieni nu a acoperit necesarul comerțului pe acest an cu circa 4 milioane de bucăți, la aceasta asociindu-se restanța de circa 6 milioane baterii a treprinderii „Electrobanat" • întirziere este și livrarea către I.I.S. „Electroargeș" I.A.E.I. Titu a variatoarelor tensiune — dispozitive care duc, printr-o simplă manevrare de buton, intensitatea curentului electric in încăperi.

care sînt pregătiți să fie luațl acasă. „Sînt foarte mulțumit de felul in care este îngrijit copilul meu. ne spune lăcătușul Aurel Ursu. îl găsesc curat, bine dispus și. mai ales, sănătos. Și eu, și soția muncim fără grija lui. Și aceasta pentru o sumă convenabilă: 270 de lei pe lună. Adaug că, pentru el, primesc 295 de lei alocație de stat". Această sumă este parțial acoperită, în cazul familiilor cu mulți copii, din fondul de beneficii al întreprinderilor.în toate cele 20 de grădinițe din Birlad am găsit numeroase obiecte confecționate din inițiativa comitetului municipal al femeilor, pentru a împodobi și a face cît mai plăcute aceste unități în care copiii își petrec o bună parte din zi. (Doctorița Antoaneta Harnagea, președinta a- cestui comitet, comite o „indiscreție" spunîndu-ne că se pregătesc surprize plăcute pentru 1 Iunie...). Tovarășa Tincuța Malei, secretar al comitetului municipal de partid, ne vorbește despre acțiunile întreprinse pentru a le convinge pe unele mame, care manifestă reținere în a-și încredința copiii acestor unități, că ei sint la fel de bine îngrijiți ca acasă.'Preocupări similare am consemnat și în municipiul Vaslui, în orașul Huși, localitate cu unități economice cu o copleșitoare pondere feminină. „Avem o populație foarte tinără, ne spunea Aneta Slivneanu, primarul orașului. Gîndiți-vă că. din circa 30 000 de locuitori, 5 000 sînt copii, majo- . 1. Numai in acest an s-au eliberat peste 380 de noi certificate de naștere".De avantajul de a încredința copiii grădinițelor beneficiază și femeile de la sate. Tovarășul Alee Bujo- reanu, vicepreședinte al Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, ne informează că, în actuala campanie, funcționează 80 de grădinițe sezoniere, cu un oraradao- tat cerințelor muncii în agricultură. „In multe comune s-au ridicat construcții anume, altele au fost amenajate astfel incit în toate copiii să beneficieze de condiții bune de somn, de hrană, de instruire și joacă. A- dunările generale ale cooperatorilor au votat, totdeauna fără rezerve, sumele necesare grădinițelor. în majoritatea cazurilor, cooperativele asigură gratuit hrana copiilor".Vizitînd una din cele patru grădinițe ale cooperativei din comuna Ta- nacu, ne-am convins de grija pa care consiliul de conducere al cooperativei o poartă copiilor. Ion Dă- răscu, președintele cooperativei agricole, avea de ce să fie mulțumit. Era ora micului dejun și laptele proaspăt aburea în căni, alături de piinea proaspătă, coaptă la brutăria satului. în bucătărie se pregătea masa de prinz: pasăre, caș și legume de sezon, Un meniu sănătos, îndestulător. care, și în alte sate vas- luiene, poate într-o altă alcătuire — este _ pregătit pentru miile de copii ai țărăncilor cooperatoare.
Pentru sănătatea copiilor. Vechea imagine cu privire la „copilul de la țară" este dezmințită cu fiecare copil care pășește. însoțit firește, în dispensarul comunei Viișoara. Sau în oricare alt dispensar, din oricare altă comună. îngrijiți, curați, bine îmbră- cați, ei sînt, se știe, oglinda mamei. E zi de consultații, deși e duminică. Programul dispensarelor sătești este adaptat nevoilor oamenilor. Or, duminica. ei au mai mult timp la dispoziție. Personalul medical vizitează fiecare casă în care se află o gravidă sau un copil mic. Dar oamenii vin cu cei mai mărișori să-i vadă doctorița Ivănica, la dispensar.In prezent există medic și 3—4 cadre medii în toate comunele. Iar exemplele de abnegație, de devotament față de oameni nu lipsesc. Spitalul rural din comuna Tutova — unul din cele 5 existente în județ — este un asemenea exemplu. într-un loc mustind de apă și bîntuit de țînțari, dintr-o clădire lăsată în paragină a fost creată — prin strădania locuitorilor și Ia inițiativa neobosită a soților Ionel și Magdalena Nicolaescu — o unitate spitalicească de invidiat. Pavilioanele sînt înconjurate de un parc-livadă-grădină de. legume din care nu lipsesc nici u- nele soiuri exotice.Aici, ca și în alte unități medicale, fie ele dispensare urbane sau rurale, policlinici, spitale, munca de teren se îmbină cu cea din cabinet, într-o rotație bine stabilită, ceea ce face ca, practic, întreg teritoriul să fie cuprins în raza de acțiune a cadrelor medicale. S-a intensificat și a căpătat un caracter mai sistematic educația sanitară a populației în școli, întreprinderi, dispensare, cluburi „Femina" și, mai ales, acasă, la fața locului, în convorbiri directe cu mama copilului. Activitatea acestora este sprijinită și controlată de organele și organizațiile de partid. Iar rezultatele se văd: mortalitatea infantilă a scăzut cu 10 procente, numărul avorturilor spontane s-a redus simțitor, starea de sănătate a copiilor este bună. Aceasta. în scurtul răstimp de la punerea în aplicare a măsurilor indicate în vibranta cu- vîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Consiliului Sanitar Superior.în județul Vaslui se nasc mulți copii, Dar ei sînt acum mai voinici, mai sănătoși. Este marea bucurie a părinților lor, marea satisfacție a celor care-i au în grijă în calitate ’ medici,unități partid,

ritatea preșcolari.

de de de educatoare, conducători economice, de organizații de masă și obștești.
Rodica ȘERBAN

into deSi de re-
Iată, așadar, că intr-unui din principalele sectoare de care depinde reducerea. consumului casnic de energie, există destule probleme care iși așteaptă rezolvarea și destule contracte — acoperirea în produse. Prin perseverența comerțului și strădaniile industriei este de sperat — și de dorit — ca aceasta să se intimple cit mai curind.

Maria BABOIAN

Zilele cărții pentru copiiCu prilejul Zilei internaționale a copilului — 1 Iunie — sint organizate în întreaga țară, concomitent cu alte manifestări specifice, și „Zilele cărții pentru copii". în școli, grădinițe, case ale pionierilor șl șoimilor patriei. în biblioteci și librării vor avea loc în- tilniri ale micilor cititori cu scriitori, redactori și graficieni, concursuri șl expoziții de desene, spectacole lite- rar-artistice, expoziții de carte etc.Cartea pentru copii ocupă un loc distinct in cadrul producției editoriale românești. în perioada 1981— 1983, spre exemplu, au văzut lumina tiparului peste 500 de titluri de cărți pentru copii, intr-un tiraj de peste 28 milioane exemplare, în limba română și in limbile naționalităților conlocuitoare. Acestora 2 100 titluri de părite intr-un exemplare. li se adaugă peste manuale școlare, ti- tiraj de 70 milioane (Agerpres)
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ÎN AGRICULTURA

ÎNTREȚINEREA EXEMPLARĂ A CULTURILOR
hotăritoare pentru obținerea unor recolte record!

Răspunzînd îndemnurilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, oamenii muncii de la sate participă în 
mare număr la întreținerea culturilor. Ca urmare, 
ritmul prășitului s-a intensificat mult in ultimele zile. 
Creșterea rapidă a plantelor cultivate, cit și înmul
țirea buruienilor fac însă necesară o și mai puter
nică mobilizare a tuturor forțelor, mecanice și 
umane, o mai bună organizare a muncii, incit să 
se asigure un ritm de lucru mai intens.

ÎN .LNDtrSTRj
1‘X'4îa>X‘:sn?

Z.-'

botoșani: De calitatea

Este necesar să acționăm cu mai multă hotărîre în direcția dez
voltării relațiilor economice internaționale, a cooperării în producție, să 
trecem cu hotărîre la acorduri de lungă durată, care dau posibilitate 
și garanție și pentru o parte și pentru alta“. Iată o cerință subliniată de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la recenta Plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii. Cum înțelege să răspundă. în acest sens, prin limbajul viu al faptelor, colectivul reprezentativei întreprinderi brașovene „Rulmentul" ?
Renumele se consolidea

ză prin promptitudine. Inutil să-l aștepți pe inginerul-șef al uzinei. tovarășul Marcel Peca, în biroul său. încă de la prima oră a schimbului I. el e antrenat în „ritualul" devenit atît de curent aici, al expedierilor de marfă destinată exportului. îl surprindem cind tocmai se încarcă ultimul conteiner dintr-un important lot de rulmenți pentru o firmă din Franța, solici
tat suplimentar față de contractele încheiate cu aceasta pe 1984. Deși e vorba de un nou tip de rulmenți, 
s-au scurs abia două săptămîni 
la data de sosire a cererii de 
plimentare și pînă la expediere.— Primim frecvent asemenea licitări din partea unor firme S.U.A., Italia etc. cu care conlucrăm de ani de zile, afirmă inginerul M. Peca. Și tocmai prin promptitudinea cu care răspundem la cererea partenerilor externi, mai ales a celor tradiționali, reușim să obținem contracte de lungă durată.

Alertă generală — de la 
„planșetă" la standurile de 
probă Desigur, proiectarea constructivă a noilor produse este a- sigurată de specialiștii Centrului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru rulmenți, cuzineți și organe de asamblare. în schimb, proiectarea tehnologică la cald și la rece, pregătirea fabricației (dotarea cu scule, echipamente tehnologice) sînt realizate prin forțe proprii, de specialiștii uzinei. Racordarea la nou nu-i sperie însă, pentru simplul motiv că nu constituie pentru ei o noutate. Prin operativitate și competență au reușit și anul trecut să realizeze, exclusiv pe seama asimilărilor de produse, o producție suplimentară la export de 5,5 milioane lei.— Anul acesta nu numai că ne-am propus ca 60 la sută din producția 
marfă să fie nouă și modernizată, tine să precizeze inginerul-șef. plus, ne-am angajat ca indicele valorificare a metalului utilizat fabricație să crească suplimentar 6,5 la sută. E și firesc, de vreme 
crește gradul de complexitate a rulmenților produși.Concret, prin ce economii de metal se va traduce eficiența celor peste 110 măsuri cuprinse în programele de ridicare a nivelului calitativ al producției și de creștere a productivității muncii ? Norma consumului de metal la mia de bucăți rulmenți se va reduce cu 35 de kg față de 1983. Și de reținut că e vorba numai de oțeluri speciale și înalt aliate. Cu alte cuvinte, .din e- 
conomia suplimentară de peste 850 
de tone metal, astfel obținută, se 
vor putea face suplimentar două mi
lioane de rulmenți.

La produse noi, complexe 
— tehnologii noi, avansate. De ce este extinsă în prezent teh-

nologia de extrudare la rece 
lclor de rulmenți, introdusă anul trecut ? Pentru simplul a ine- parțial motiv

control, prin asigurarea, pe întregul 
flux tehnologic, pină la recepția fi
nală, a producției cu aparatură mo
dernă de măsură și control.— Oricît de bună ar fi aparatura de control, fără o conștiință muncitorească înalt responsabilă nu faci nimic, ne spune în secția rectificare maistrul Dumitru Tripon, secretar al organizației de bază nr. 6. In medie, pe zi, avem planificate în secție cite 70 de repere pentru export,

PRODUCȚIA PENTRU EXPORT
de 

su-so- din

în de în cu ce

mărită zilnic, pe
ANCHETA „SCÎNTEII" LA ÎNTREPRINDEREA 

RULMENTUL" DIN BRAȘOV

că se reduc astfel consumurile de metal cu 40 Ia sută, de energie cu 30 Ia sută, iar productivitatea muncii la operația de strunjire crește, cu 60 la sută. Pot fi citate însă și o serie de tehnologii prevăzute în premieră pentru anul acesta. De pildă, tehnologia de ștanțare a coliviilor de rulmenți radiali cu bile și radiali axiali cu role conice pe prese automate cu transfer. Efectul ? O reducere cu 5—10 la sută a consumului de metal și o spectaculoasă creștere — de 40 de ori — a productivității muncii.
Prioritate exportului, prin 

răspunderi precise. A apârut vreun element inedit în funcționarea mecanismului producției pentru export ? Rețin atenția, în primul rînd, 
măsurile de întărire a punctelor de

fiecare în parte nominalizate pe oameni. Dacă nu e însă conștiință profesională, degeaba nominalizările 1 Nici cu imputările pentru rebuturi nu rezolvi mare lucru. De aceea, in adunările noastre generale, încercăm să .instaurăm un climat de puternică răspundere colectivă și individuală.Practic, cum se acționează însă, la 
nivelul centralei de resort, grefată pe această uzină, pentru ca contract să nu sosească pe gătite ?

Programe de fabricație, 
în devans cu o jumătate de 
0^1 in funcție de cererile partenerilor și de experiența anilor trecuți.— La fiecare început de trimestru, reanalizăm aceste programe și le îmbogățim, incluzînd cereri nou sosite, în funcție de contractele pen

insă, Ianici un nepre-

tru perioada respectivă — ne spune inginerul principal Nicolae Dascălu, responsabil cu problemele de exportimport, în cadrul Centralei industriale de rulmenți și organe de asamblare. Totodată, știm în orice clipă ce se realizează in fiecare din unitățile noastre, prin grafi
ce de urmărire zilnică a fabricației 
de rulmenți pentru export pe fie- 

■ care partener in parte. Conducerea fiecărei unități știe, la zi, că, de pildă, „reperul X“ e programat între 7 și 14 iunie și cine anume răspunde de urmărirea realizării lui. Pină nu demult se urmărea per total și numai la decadă, sau lunar.
Exportul finalizat înseamnă numai 

producția livrată și încasată. In vederea îndeplinirii integrale, ritmice a producției pentru export, centrala urmărește prin alte grafice stadiul zilnic al livrărilor, al fondului de marfă din depozite și respectiv al vămuirilor. Aflăm că, cel puțin de două ori pe săptămînă, centrala analizează exportul, împreună cu fiecare director general de întreprindere, iar acolo unde treburile „scirțiie", adică apar stagnări, își trimite fără întîrziere specialiștii. în plus, s-a instituit ca între zilele de 1—6 ale fiecărei luni să aibă loc o analiză foarte minuțioasă între centrală și „Tehnoim- portexport". Cu acest prilej, se precizează pentru ce. țări și firme trebuie introdusă în fabricație producția pe luna respectivă ; dacă s-au creat sau nu condițiile comerciale de desfacere ; dacă mijloacele de transport atît intern, cit și extern au fost asigurate din timp.Cel mai nou element ? Situația preliminării livrărilor de rulmenți pentru fiecare lună în parte este semnată de conducerea întreprinderii de comerț exterior ce comercializează rulmenții, de conducerea C.I.R.O.A. și directorii comerciali ai fiecărei, întreprinderi.„Doar cînd avem siguranța că toate condițiile externe de livrare. au fost asigurate .(navă, acreditive, licențe deschise), abia atunci hotărîm definitiv pe ce firme și contracte să . ne axăm", ține să mai precizeze interlocutorul nostru.Semnificativ este și faptul că la 
testarea pieței participă și producă
torii de rulmenți. A lăsa exclusiv pe seama întreprinderii de comerț exterior de profil sondarea tendințelor pieței constituie o mentalitate dăunătoare producției. Cum acționează deci centrala, întreprinderea „Rulmentul" în cazul de față ? Reține a- tenția, în primul rînd, faptul că ele solicită chiar și de la Întreprinderi de comerț exterior de alt profil pătrunse pe anumite piețe date despre diferiții parteneri pe care i-ar interesa și procurarea de rulmenți din România. Odată depistați, li se trimit operativ prospecte, programe de fabricație cu tipurile de rulmenți care se fabrică în cadrul centralei, perioada în care se fabrică și listele de prețuri. Atunci cînd 'trimit această documentație, prin întreprinderea de comerț exterior, solicită, totodată, destinatarului transmiterea necesarului său de rulmenți pentru anul în curs și anul următor. încă din acest trimestru, a fost difuzat în întreaga lume programul lor de fabricație pe 1985. Deîndată ce se primesc răspunsurile, se pregătește și programul de fabricație pe anul următor.

Ioana DABU

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE ELECTROZI SIDERURGICI DIN TITU

Graficele bune de execuție să fie însoțite
si de o bună organizare a lucrului
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rrașitul sfeclei de zahăr la C.A.P. Cotu Văii, județul Constanța
InchEiați 

NElNTlRZIAT 
PRIMA PRAȘILĂ LA 
FLOAREA-SOARELUII

Stadiul lucrărilor în cooperativele 
agricole din zona a ll-a, 
în seara zilei de 28 mai

Județul Suprafața cultivată - în hectare - Suprafața prășită mecanic manual- în procente —
Mehedinți 10 470 68 97
Prahova 4 257 85 68
Dîmbovița 6 800 71 96
Argeș 8 000 75 46
Galați 22 200 100 99
Vrancea 7 450 83 71
Bacău 4 000 50 85
Vaslui 13 120 98 87
lași 7 780 81 100
Botoșani 7 260 52 39Din datele înscrise în tabelul de mai sus se desprinde concluzia că între județele aflate în zona a Il-a există mari diferențe în ce privește stadiul întreținerii culturilor de floarea- soarelui. Este o situație care impune și mai pregnant necesitatea intensificării la maximum a ritmului de lucru, în primul rînd în județele și unitățile unde prașilele mecanice sau manuale sînț întîrziate.

GRĂBIȚI PRĂȘITUL 
SFECLEI DE ZAHĂR!

Stadiul efectuării prașilei a doua 
în cooperativele agricole din zona I, 

în seara zilei de 28 mai

Județul Suprafața cultivată - in hectare - Suprafațc mecanic~ în proi prășită manual cente -
Dolj 14 500 11 0
Olt 13 000 31 70
Teleorman 11 000 0 30
Giurgiu 8 500 1 13
Ialomița 14 850 13 20
Călărași 10 300 24 46
Constanța 6 500 28 9
Tulcea 5 200 5 11
Brăila 11 900 7 6
Buzău 12 000 12 73
Timiș 20 300 52 60
Arad 14 200 48 79Datele din tabelul de mai sus pun în evidență că mi peste tot. ‘ ' ' • - ■ -se desfășoară în prașilă. la sfecla solut necesar ca rămase în urmă tru mobilizarea cit mai multor cooperatori, mecanizatori și locuitori ai satelor.
(Pe baza datelor comunicate de Ministerul 

Agriculturii)

in toate județele din zona I, ritmul cuvenit cea de-a doua de zahăr. Ga atare, este ab- în județele unde lucrările sînt să se acționeze energic pen- la prășitul acestei culturi a
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în actuala campanie, specialiștilor din unitățile agricole le revin sarcini deosebit de importante privind organizarea și executarea lucrărilor de întreținere a culturilor. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la plenara Consiliului‘Național al Agriculturii, ei au obligația de a asigură executarea în termenele prevăzute și în condiții de bună calitate a numărului de prașile stabilit de organele agricole județene. în legătură cu modul în care se acționează pentru aplicarea în practică a acestei indicații, redăm cîteva aspecte desprinse în cursul unui raid în unități din consiliul agroindustrial Stăuceni, județul Botoșani.Pe terenurile cooperativei agricole din comuna Roma, la ferma condusă de Gheorghe Alexoaie, peste 150 de oameni prășeau manual a doua oară cele 75 hectare cu sfeclă de zahăr. După puțin timp îi întîlnim pe președintele și pe inginerul-șef al unității, supraveghind reintrarea in brazdă, după ploaie, a 12 prășitori trase de cai. „Prășim de zor — ne spune președintele cooperativei, Mihai Bîrliga. Prășim fiindcă așa cere cîmpul. La plenara Consiliului Național al Agriculturii, secretarul general al partidului ne-a îndemnat să prășim porumbul de trei ori și chiar de patru ori dacă e nevoie. Experiența proprie ne-a dovedit, nu o dată, că ® bine așa. Anul trecut, în a doua parte a lunii iunie, seceta și temperaturile ridicate au stînjenit dezvoltarea normală a plantelor pe aproape toate cele 600 hectare cultivate cu porumb. Atunci, specialiștii cooperativei au decis : să fie mobilizați toți sătenii la executarea prașilei a treia. Apoi am făcut și prașila a patra, pină prin iulie, cind a mai plouat. Rezultatul : 5 460 kg de porumb la hectar. Iată de ce, la noi, pe secetă ori pe ploi, fie că erbicidăm sau nu, prașilele au devenit obligatorii. De aceea, ne zbatem acum să grăbim lucrările de întreținere a culturilor, în special prășitul manual".E adevărat, în ultima perioadă a plouat mult în întreg județul, culturile s-au dezvoltat rapid, dar și buruienile au crescut repede. Iată de ce datoria specialiștilor este aceea de a găsi soluțiile cele mai potrivite pentru a asigura plantelor condiții optime de dezvoltare. Era încă dimineață cînd am ajuns la C.A.P. Stăuceni. întrebînd de inginerul-șef al unității, ni se spune că nu trece pe la birou decît seara, pentru a face bilanțul muncii zilei și a stabili programul de lucru pentru a doua zi. într-adevăr. îl găsim în cimp recepționind a doua prașilă manuală la sfecla de zahăr. „Acum, la întreținerea culturilor, este absolut obligatoriu să mă aflu tot timpul in cimp — ne spune inginerul-șef Ovidiu Zaruc. Pentru că densitatea culturilor acum se hotărăște. Totodată, ca specialist agricol răspund și de activitatea — foarte importantă—> de recepționare a lucrărilor".Că avea întru totul dreptate, ne convingem curînd. în urma unei echipe, inginerul-șef identifică pe alocuri doar 4—5 plante de sfeclă de zahăr la metrul liniar. Ajungînd între cooperatori,. află cine tăiase cu nemiluita plantele. între timp, din echipa vecină i se aduce la cunoștință că un alț cooperator a refuzat să aplice dispoziția șefului de echipă de a completa cu sămînțjj de sfeclă unele goluri. Pe loc, inginerul-șef i-a obligat pe cei doi cooperatori să efectueze lucrările indicate.Realizările celor două unități agricole nu sînt în- tîmplătoare. „îi asigurăm inginerului tot ce-i trebuie, pentru a-i putea cere soluții inginerești în cazul tuturor culturilor" — ne mărturisea Ilie Bădilă, președintele cooperativei agricole din Stăuceni. Ce vreți să spuneți cu asta 1 — l-am întrebat. „Vreau să spun că la noi, atît inginerul-șef cit și inginerii șefi de fermă formează un stat major al aplicării tehnologiilor, al calității lucrărilor". Idei similare au reieșit și din discuția cu președintele cooperativei agricole din Roma : „Le asigurăm inginerilor tot ce Ie trebuie, iar ei s-au dezobișnuit să se ocupe de evidențe statistice și informări inutile, în schimb le cerem să se ocupe cu toată răspunderea de organizarea muncii, de aplicarea tehnologiilor, să exercite un control exigent și permanent asupra calității lucrărilor". Aceasta explică în bună măsură de ce cooperativele agricole din Stăuceni și Roma obțin, an de an,’recolte mari. Chiar și acum, la întreținerea culturilor, stadiul lucrărilor este mult mai avansat față de alte unități.Pe terenurile cooperativei agricole din Curtești, modul cum se executaseră lucrările de întreținere nu l-a mulțumit pe inginerul-șef al consiliului agroindustrial, care ne însoțea. Prașila întîi manuală la sfecla ds zahăr se executase astfel încît între rînduri, dar mai ales de la o plantă la alta, rămăseseră buruieni. „Cum de-ați recepționat o astfel de lucrare ?“ — îl întreabă pe Pavel Buțincu, inginerul-șef al unității. „încă n-am recepționat-o, o voi face mîine" — a răspuns el. Intenția, se vedea bine, era formală. Motivul l-am aflat de la alți săteni : inginerul-șef este mereu pus în si-, tuația de a se ocupa de soluționarea altor probleme decît de îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin ca specialist. De ce ? Fiindcă cei care răspund de aceste sarcini — în primul rînd conducerea cooperativei agricole — nu-și fac datoria. Efectul situației se simte pe multiple planuri. Din cei 850 de oameni apți de muncă din unitate, doar 380—400 participă efectiv la întreținerea culturilor. Ca atare. Ia Curtești, perioadele de executare a fiecărei prașile, stabilite de organele agricole județene, nu sînt riguros respectate.
Silvestri A1LENE1corespondentul „Scinieit®

5în industria noastră metalurgică au Intrat în funcțiune, în ultimii ani, importante capacități de producție. Acest program complex de dezvoltare și modernizare, de însemnătate .iucrat : terenuri joase, cu permeabi- majoră pentru progresul nostru economic, include și construirea unor unități industriale destinate să asigure materialele necesare in acest domeniu. Din această categorie face parte și întreprinderea de electrozi 
siderurgici din Titu, unul dintre cele mai mari obiective de investiții din județul Dîmbovița la ora actuală, unde, potrivit prevederilor, anumite fluxuri tehnologice trebuie să înceapă producția în acest an : o linie de cocs petrol calcinat la 30 iunie și o linie de electrozi pentru siderurgie la 30 noiembrie. Care este stadiul lucrărilor pe șantier ? Ce se întreprinde pentru respectarea termenelor de punere în funcțiune a acestor capacități ?

CONDIȚIILE DEOSEBITE DE LU
CRU NU JUSTIFICA ÎN TOTALI
TATE RAMÎNERILE ÎN URMA. Nu este lipsit de interes să ne oprim asupra cîtorva aspecte ce individualizează procesul de ridicare a acestui obiectiv industrial. Constructorul, întreprinderea-antrepriză de construcții și montaje metalurgice Tîrgoviște, a acumulat, în cei zece ani care au trecut de la înființarea sa, o experiență suficientă pentru ca execuția lucrărilor de acest fel să nu prezinte nici o dificultate. în palmaresul său figurează, intre altele, o capacitate asemănătoare pe care a construit-o la Slatina, intr-un timp scurt, și cîteva laminoare mai complexe decît unitatea din Titu.Cu atît mai surprinzătoare apare, din această perspectivă, persistența unor deficiente care au condus cu timpul la rămîneri in urmă pe acest șantier. Cadrele de conducere ale

Antreprizei de construcții-montaj și reparații din Titu pun această situație necorespunzătoare, în primul rînd, pe seama condițiilor, grele în care s-alitate redusă și o iarnă cu precipitații abundente în această zonă, care s-a prelungit mai mult ca de obicei. Este adevărat că investiția a fost amplasată intr-un asemenea perimetru, ținîndu-se seamă tocmai de caracteristicile sale care îl fac impropriu pentru agricultură. Dar acest

volume de construcții-montaj cu cel puțin 30 la sută mai mari decît cel din luna martie. în acest sens am organizat schimburi prelungite, iar în locurile înguste am organizat două schimburi. Sînt în curs de aplicare și alte măsuri. De exemplu, în vederea creșterii productivității muncii extindem metoda montajului sub formă de ansambluri mari. îmbinate și vonsite la sol“.
ASISTENȚĂ TEHNICĂ PERMA

NENTĂ PE ȘANTIER, NU DIN

realizarea închiderilor nu se în aceeași măsură.este locul să punem în discu- modalitatea actuală de a se Lanurile curate oglindesc hărnicia cooperatorilor

0 cerință esențială la care trebuie să colaboreze, 
deopotrivă, constructorii, proiectanții, 

beneficiarii și furnizorii de utiiaje

lucru a fost cunoscut de la bun .început și era de' așteptat ■ din partea celor care au proiectat și avizat construcția să prevadă, toate măsurile pe care le impuneau împrejurările.
MASURI MENITE SA DETERMI

NE REVIRIMENTUL NECESAR, „în momentul de față, cei peste 1 000 de muncitori și specialiști de pe a- ceastă platformă își desfășoară activitatea pe baza unui program riguros întocmit, de natură să ne per
mită realizarea lucrărilor la terme
nele stabilite — ne spune inginerul Mihai Olaru, directorul antreprizei. Noua formă de organizare, aplicată la jumătatea lunii martie, ne-a oferit posibilitatea să repartizăm mai judicios forțele și să gospodărim mai bine mijloacele tehnice si materiale. Cea mai mare atenție o acordăm, evident, celor două linii tehnologice cu termene de intrare în funcțiune în acest an și mai cu seamă liniei de calcinare. începind cu aprilie și mai ne-am propus să obținem, lunar.

BIROU ! Există cîteva argumente care ne îndreptățesc să afirmăm că antrepriza din 1 Titu a I.A.C.M.M. Tîrgoviște nu și-a reglat totuși, în măsura cuvenită, cadența de lucru in raport cu stadiile fizice atinse și sarcinile pe care le are de înfăptuit în perioada care urmează. Chiar modul actual de a repartiza forțele pe principalele zone de lucrări ce condiționează apropiatele puneri în funcțiune poate fi serios amendat. Este inadmisibil, bunăoară, ca începerea unei operații de construcție cu ciclu lung de execuție, cum este silozul de expediție al liniei de calcinare, să fie astfel amînat încît, cu numai 50 de zile înaintea începerii probelor tehnologice, să se vorbească despre ea tot la timpul viitor. Situația existentă la cele două hale de grafitare reflectă, de asemenea, acest stil defectuos de a coordona activitatea ; în timp ce se montează utilaje numai într-o hală, unde trebuie asigurate mai întîi condiții adecvate de lucru.

pentru insistăAici tie și asigura asistența tehnică. Inutil sămai subliniem că execuția tuturor operațiilor trebuie să fie de calitate ireproșabilă. Iată însă că au fost cazuri cînd această cerință nu a fost respectată și s-a impus refacerea lucrărilor. Unde au fost specialiștii de aici, care nu sînt deloc puțini la număr ?
RÎNDURI CĂTRE FURNIZORII 

DE UTILAJE. Este de prevăzut că pe șantier vor începe să sosească cantități însemnate de utilaje, din care o parte nu vor fi montate imediat, fie pentru că nu s-au creat fronturi de lucru, fie că nu vin în ordinea montajului. Ca urmare, beneficiarului îi revine obligația de a amenaja cit mai curînd platforme de primire-sortare și spații de depozitare.— O problemă deosebită o constituie livrarea la timp a utilajelor de către unii furnizori — ne-a informat inginerul Alexandru Niculescu, directorul întreprinderii de electrozi siderurgici. Este vorba, în primul rînd, de cuptorul de calcinare pe care montorii trebuiau sări primească dacă întreprinderea „Independența" 
din Sibiu ar fi respectat termenul, la sfîrșitul lunii martie. La aceeași dată trebuia să intrăm în posesia presei de 4 000 t/f, al cărei furnizor general este întreprinderea de mașini 
grele București. Precizez că sînt utilaje de bază în cadrul liniilor tehnologice ce vor intra în funcțiune In acest an. de aceea adresăm un, cald apel colectivelor de oameni ai muncii din aceste unități să urgenteze livrarea lor.

Gheorțjhe MANEAcorespondentul „Scînteii

Ploile căzute în zilele din urmă in Cimpia Crișurilor au favorizat nu numai răsărirea explozivă a culturilor, ci și apariția buruienilor. fapt ce impune desfășurarea pe un front larg a lucrărilor de întreținere. Potrivit datelor furnizate de direcția agricolă județeană, pină luni seara în unitățile agricole bihorene prasila întîi manuală a fost încheiată pe întreaga suprafață cultivată cu sfeclă de zahăr, iar prasila a doua manuală pe 8 900 din cele 10 400 hectare destinate acestei culturi. De asemenea, prima prașilă mecanică a fost aplicată pe 22 500 din cele aproape 70 000 ha însămințate cu porumb, iar prașila doar pe 5 000 hectare.Cum se acționează a intensifica ritmul __ ______ __prășit ? O primă secvență de la C.A.P. Nojorid. „Sîntem convinși că nu fac erbicidele ce fac sapele, ne spunea Dumitru Tirla, ședințele cooperativei. De toți cooperatorii apti de muncă la datorie. Totodată, o mină ajutor ne dau și foarte multi vetiști. Astfel, la întreținerea lor 1 240 hectare cu porumb, care am prășit mecanic peste hectare, putem asigura un i zilnic de 200 hectare și la prașila manuală". Prășitul era in toi și la cooperativele agricole Bicaciu. Sîn- nicolau Român și Sîntandrei. „în anul trecut am obtinut printre cele mai mari recolte de porumb din județ. Vrem să reedităm această realizare și-n 1984. sublinia inginerul Ioan Pop. președintele C.A.P. Sîntandrei. Participarea la muncă a tuturor cooperatorilor

este rezultatul organizării din vreme a formațiilor de lucru în acord global, repartizînd suprafețele de culturi prăsitoare pe ferme si echipe". Aici, fiecare formație de lucru își are parcela sa. unde prășește și de pe care va stringe și recolta. De asemenea, fiecare mecanizator execută prasila mecanică numai pe sola care a însămînțat-o, fiind direct răspunzător de calitatea lucrărilor.Se muncește intens la întretine-
BIHORmanualăacum pentru de lucru la

pre- aceea, sînt de na- ce- din > 700 ritm

rea culturilor șl în unitățile din consiliul agroindustrial Valea lui Mihai. - • -Zilnic, starea cele. _______ _____unde buruienile pot stînjeni de la o zi la alta dezvoltarea optimă a culturilor, inginerul-șef al cooperativei. Lenkey Ludovic, supraveghea îndeaproape pe mecanizatorii care executau prășitul porumbului. Ca să ne convingem de calitatea lucrării am făcut cîteva sondaje. în urma prasilei densitatea era cea stabilită. ..Pină spre seară, ne spunea inginerul-șef Lenkey, isprăvim canică pe cele porumb".Zăbovind la cole Valea lui treu, sesizăm că cele mai dintre cultivatoare lucrează fertilizatoare. De ce ? Răspunsul s

Oprim la C.A.P. Tarcea. aici specialiștii urmăresc de vegetație a fiecărei par- concentrînd forțele acolo

prima prașilă me-408 ha cultivate cucooperativele agri- Mihai și Galoșpe- multe fără

simplu : unitățile în cauză nu dispun de îngrăsămintele azotoase necesare. Ulterior aveam să aflăm că repartițiile aferente perioadei au fost onorate la nivelul județului doar în proporție de 56 la sută.Nu pretutindeni însă cîmpul este oglinda hărniciei cooperatorilor. Lingă șosea vedem o parcelă întinsă. cultivată cu porumb, năpădită însă de buruieni. Dar aici nu se află nici un cooperator. Cum își înțeleg îndatoririle cei din conducerea fermei Chiribiș a C.A.P. Mar- ghita e lesne de desprins. Este un singur caz care demonstrează că este necesară o mobilizare puternică a forțelor tinerea culturilor re în ritm intens.Referindu-se la îor de întreținere șitoare în județul __________ ________Virgil Simu, director adjunct la direcția agricolă județeană, ne-a spus : „Experiența fruntașilor, mă refer îndeosebi la unitățile din consiliile agroindustriale ...... ....Cefa, Mădăraș. Ținea, Ciumeghiu și Săcueni. dovedește _______temeinic organizată în echipe întărește răspunderea pentru efectuarea Ia timp și de calitate a lucrărilor. Săptămîna în care ne aflăm este decisivă pentru încheierea primei prașile mecanice la porumb și a celei de-a doua prașile manuale la sfecla de zahăr, si. de aceea, acționăm pentru ca pretutindeni. în toate unitățile, să fie respectate termenele stabilite pentru

pentru ca între- să se desfășoa-stadiul lucrări- a culturilor pră- Bihor. inginerul
Sînmartin,că munca

terminarea acestor lucrări".
Ioan LAZAcorespondentul „ScînteH
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RITMURI NOI, SOCIALISTE
intr-o străveche vatră de cultură și civilizație

Puține locuri ale patriei au marcat atit de profund și durabil istoria 
noastră, așa cum a făcut-o Alba Iulia. La încrucișarea marilor drumuri 
ale aurului din Apuseni și ale vinului de pe Tirnave cu cele ale glo
riei din Sarmizegetusa sau ale fierului din Sibiu, Alba lulia — pe rind 
Apulonul dac pomenit pe Ptolomeu, Apulumul roman ridicat de impăra- 
tul-filozof Marcus Aurelius la rangul de municipiu, Bălgradul („orașul 
alb"), centrul unei formațiuni politice românești la începutul mileniu
lui nostru, cetatea de scaun a unirii tuturor românilor sub Mihai Vodă 
Viteazul, dar și a asupririi imperiale străine — însumează atitea virtuți 
și semne ale dăinuirii noastre incit au transformat-o intr-un nucleu 
unic de istorie. Se cuvine să adăugăm, pentru o dreaptă și cuprinzătoare 
situare, rostul său de centru al luptei pentru dreptate socială și unitate 
națională de la prima unire a lui Mihai Voievod la mișcările revoluțio-

nare ale lui Horea, Cloșca și Crlșan sau cele de la 1848 cu acel esențial 
corolar de la 1 decembrie 1918.

Oraș cu atitea virtuți istorice, Alba Iulia a concentrat timp îndelungat 
și efortul spiritual al epocilor succesive. Dacă vestigiile antice mărtu
risesc despre intensitatea vieții culturale, timpurile mai apropiate au 
făcut să nască aici instituții și obiective esențiale pentru evoluția noas
tră. Să amintim de „Academia de obște" din 1622, de acțiunea de ctitor 
de limbă a lui Simeon Ștefan sau Ion Zoba din Vinț, de tipărirea pri
mei cărți didactice în limba română, „Bucoavna", de numeroasele monu
mente de arhitectură sau lucrări de artă pentru a circumscrie in linii 
esențiale dimensiunile culturale de excepție pe care orașul dintre Mu
reș și Ampoi le-a avut in existența milenară a poporului nostru.

CHIPUL 
MODERN

AL ORAȘULUI 
SOCIALIST 
DE ASTĂZIChipul de azi al orașului atît de Încărcat și mîndru de trecutul său s-a modelat firesc în acord cu o fecundă tradiție seculară. S-a creat în aceste ultime patru decenii o bază economică ce a înscris reședința județului Alba printre localitățile patriei puternic și armonios dezvoltate. Schimbările de structură au deschis perspective înnoitoare și in viața culturală. Asupra acestora, a relației dintre o moștenire spirituală viabilă și solicitările actuale, a direcțiilor de acțiune pen'tru continua îmbogățire a mișcării cultural-artistice și a sporirii contribuției acesteia la formarea omului zilelor noastre am meditat împreună cu interlocutorii noștri, implicați nemijlocit in împlinirea noului chip spiritual al municipiului Alba Iulia.Primul interlocutor a fost tovarășul loan Sicoe, președintele Comitetului județean de cultură și educație socialistă : „Pentru noi, Alba Iulia nu este numai reședința județului, centrul acestuia, o puternică zonă economică ; pentru noi, municipiul este o tradiție vie întru totul exemplară, care întreține un sentiment de profundă mîndrie și admirație pentru ceea ce au făcut înaintașii noștri, este, de asemenea, o unitate de măsură-etalon față de care privim realizările ultimelor patru decenii în ansamblul vieții culturale a județului. Alba Iulia are, prin unele elemente, dimensiune de unicat național, prin altele valoare exponențială pentru evoluția culturii în zonă, iar ca ansamblu aspiră să 

se situeze la înălțimea centrelor culturale reprezentative ale țării”.O trecere în revistă a evoluției principalelor instituții culturale ale municipiului, făcută de Valeriu Pa- 
raschiv, președintele Comitetului municipal de cultură și educa
ție socialistă, ne apare întru totul semnificativă : „Pe lingă Muzeul Unirii, Biblioteca municipală și biblioteca «Batthyaneum», singurele cu statutul de instituții culturale, mai funcționau în urmă cu patru decenii 
o sală culturală, un cinematograf și cîteva minuscule săli cu folosință culturală, în localitățile aparținătoare, toate acestea însumînd circa 
1 500 locuri. Ne putem da ușor seama de puținătatea dotărilor culturale, deși de solicitări și entuziaști nu se ducea lipsă”.— Cum arată „harta” instituțiilor culturale, din municipiu, la acest început de an 1984 ?— Două case de cultură (una nouă, cu două săli de spectacole) cu 1 050 locuri și numeroase alte spații, trei cinematografe cu 1 500 locuri (din care două noi). Teatrul de stat de păpuși „Prichindel”, o școală populară de artă, un club al tineretului, 
o orchestră de muzică populară, „Țarina”, filiala Uniunii artiștilor plastici și Asociația artiștilor plastici amatori cu două galerii, cămine culturale, cele mai multe noi, în toate localitățile aparținătoare. Alături de mai vechile unități culturale, aduse acum la dimensiuni greu de comparat cu momentele de început, avem o imagine concretă a multiplicării în progresie geometrică a surselor de emisie culturală.

INSTITUȚIILE 
DE CULTURĂ

- CENTRE 
DE EDUCAȚIE 
CIVICĂ, REVO

LUȚIONARĂRolul culturalizator și educativ al acestora apare și mai clar insă prin radiografierea activității cîtorva instituții reprezentative. „Numai la casa de cultură a municipiului, subliniază interlocutorul nostru, se depășește in amploare tot ceea ce se făcea 
în domeniul culturii, în municipiul nostru, in urmă cu patru decenii. Prin cele 14 formații artistice, 8 cercuri și cenacluri, o universitate cultural-științifică cu 42 de cursuri, un studiou al artistului amator acoperim o gamă largă de activități culturale, educative și practice ; să adăugăm și contribuția celor 10 formații ale casei de cultură a sindicatelor, 3 de la clubul tineretului și 26 din căminele culturale ale localităților aparținătoare și avem imaginea unei efervescente activități cultural- educative, care a atras mii de oameni la o viață culturală permanentă. Și, merită să spunem, sporul nu este doar unul cantitativ. Prin întreaga noastră activitate aducem o contribuție tot mai mare la opera de culturalizare a maselor, incluzind manifestări cu un bogat conținut formativ, legate de rezolvarea marilor sarcini politice și economice puse in fața noastră de programele partidului. Acesta este în esență un spor de calitate reflectat poate cel mai fidel în rezultatele obținute în Festivalul național „Cîntarea României”. Dacă la ediția I am prezentat 311 formații cu 3 980 de membri și am avut trei laureat! în faza finală, 
la ediția a IV-a, încheiată anul trecut, ne-am prezentat cu 511 formații 

cu 6 500 membri, din care 45 au fost laureați ai fazei finale, 14 ocupind locul I”. Au devenit cunoscute și prețuite numeroase formații, cum sînt „Crăișorul munților”, corul mixt, grupul de dansuri populare, grupul de dans tematic, brigada artistică. Teatrul popular, cu cei 34 de membri ai săi, joacă piese din repertoriul contemporan, cu problematică actuală sau lucrări din repertoriul clasic.Un domeniu cultural cu frumoase tradiții, cum este cel literar, își are la Alba Iulia fideli și prețuiți continuatori. „Literatura care se scrie acum in municipiu, parte a literaturii țării, arăta poetul Ion Mărgineanu, este dominată de oameni tineri. Din mai vechiul cenaclu «Gînd tineresc», pe unde au trecut Ion Brad și Ion Lăncrănjan, a rămas o experiență frumoasă de cultivare a literaturii patriotice și cetățenești în cele două cenacluri : «Dacoromania» și «Școala Ardeleană». Prezența noastră în viața spirituală a municipiului nu se rezumă la ședințele cenaclurilor, ci se adresează unor largi categorii de oameni. Sintem prezenți la marile manifestări culturale organizate în județ, cum au fost cele prilejuite de sărbătorirea a 65 de ani de la unirea Transilvaniei cu România. în cadrul Festivalului «Cîntarea României» organizăm montaje, seri literare, dialoguri cu cititorii, întîlniri cu scriitori, dezbateri literare, și colaborări la realizarea unor texte de brigadă artistică. Ne preocupă, desigur, activitatea creatoare propriu-zisă, remarcabilă în lucrările tipărite sau in paginile suplimentului gazetei «Unirea»”.Cartea, cu tradiția ei seculară în aceste locuri, a devenit în acești ani un mijloc esențial de răspîndire a cunoștințelor, de formare profesională și educație cetățenească. Biblioteca județeană, cu sediul aici, a devenit principala promotoare a cărții și centru de îndrumare metodică. „Evoluția noastră marchează de fapt evoluția municipiului în acest domeniu, spunea Eugenia Munteanu, directoarea bibliotecii, pentru că, de fapt, instituția este creația acestor ultime patru decenii. De la un fond de carte redus am ajuns la peste 100 000 volume la sediu, cărora trebuie să le adăugăm alte 350 000 volume aflate în cele 79 biblioteci din municipiu. Oferim cititorilor carte foarte diversă, in funcție de preferințe și solicitări. Desfășurăm, totodată, o intensă acțiune de răspîndire a cărții în întreprinderi, școli și instituții, unde organizăm expoziții, standuri, întîlniri cu autori, lecturi și recenzii, informări despre ultimele apariții. Secția pentru copii organizează lecturi colective, audiții de discuri, seri de diapozitive”.„Bibliotecile din municipiu au un rol important și în cercetarea științifică, subliniază Cristina Bica, șefa filialei bibliotecii «Batthyaneum». Adăpostind numeroase cărți rare («Codex aureus», sec. IX, și circa 500 de incunabule) și un bogat fond de documente despre istoria Transilvaniei, atragem în fiecare an un număr important de cercetători. Mai mult, ne adresăm și școlilor pe care le ajutăm să ilustreze lecțiile de istorie sau literatură cu lucrări aflate în fondul nostru. împreună cu Muzeul Unirii din localitate organizăm sesiuni de comunicări științifice cu participare națională”.
MUZEUL
UNIRII - 

UN MUZEU AL 
TRECUTULUI

PENTRU 
PREZENT SI 

VIITORPrin cele arătate de interlocutoarea noastră ne situăm, de fapt, în centrul cultural-istoric al municipiului. Alături de biblioteca, amintită și de alte monumente istorice, „Cetatea” adăpostește o instituție reprezentativă : Muzeul Unirii cu Sala Unirii. înființat încă din 1888, muzeul a ajuns o instituție reprezentativă nu numai a municipiului, ci a întregii țâri. „Am început cu o clădire cu numai patru camere, reme

mora drumul instituției prof. dr. 
Gheorghe Anghel, directorul muzeului, pentru a ajunge acum la un adevărat palat de 12 000 mp și 90 de săli, care adăpostesc peste 150 000 de obiecte de arheologie, istorie, etnografie sau artă plastică. Această dezvoltare uriașă se datorește tovarășului Nicolae Ceaușescu, care ne-a vizitat de mai multe ori și a pus de fapt bazele unei instituții de o amploare fără precedent. Am reținut din grija statornică a secretarului general al partidului importanța de excepție acordată cunoașterii trecutului patriei și a poporului nostru, dăinuirii lui neîntrerupte în aceste locuri. Am înțeles că răspunsul nostru la această înaltă prețuire nu poate fi dat decît printr-o activitate exemplară. Cele 150 000 exponate sint văzute în fiecare an dfe peste 125 000 de vizitatori, mai mult decît dublul populației orașului. Organizăm sau participăm anual la peste 150 de manifestări. Anul trecut, cu ocazia marilor evenimente, am fost prezenți cu acțiuni specifice de mare răsunet, pe care le continuăm și anul acesta. Ne propunem să intensificăm acțiunile noastre cultural-educative pe marile platforme industriale, în școli și alte instituții. De asemenea, cercetarea științifică se va apleca și mai insistent asupra trecutului patriei noastre printr-o serie de cercetări arheologice începute la Teleac, ZIatna, Alba lulia și Blaj. Sintem conștienți de importanța muzeului in viața județului, de rolul pe care îl au istoria și cultura in educația patriotică a tinerelor generații și ne străduim prin tot ce facem să dezvoltăm sentimentele de mindrie națională, de prețuire a tot ce s-a făcut de-a lungul mileniilor, să cultivăm tradițiile de luptă revoluționară, prin care ființa poporului nostru s-a perpetuat și a progresat”.

OAMENII 
MUNCII - 
CREATORI 
DE ARTĂ 

Șl CULTURĂImaginea caleidoscopică a vieții spirituale a orașului ar fi incompletă dacă nu am cuprinde și zonele sale noi. rezultat al dezvoltării moderne a localității. Pentru aceasta am poposit la întreprinderea „Porțelanul”, unde secretara comitetului de partid, Ve
ronica Sandu, o pasionată activistă culturală, sintetiza relația dintre omul muncii și viața culturală : „Pentru noi, activitatea culturală are în primul rind o valoare educativă, noi fiind deopotrivă creatori și producători. Creatori din propriile noastre formații, numeroase și bine alcătuite, cu o permanentă prezență in viața productivă a întreprinderii. Cu ajutorul brigăzilor artistice, al formației de dansuri tematice, orchestrei' de muzică folk sintem prezenți periodic în secții și ateliere cu programe concepute special pentru colectivele respective. Amploarea acestor acțiuni poate fi realizată numai dacă amintim că Ia noi ființează 7 brigăzi artistice în fiecare atelier, iar .peste 200 de oameni sînt membri ai formațiilor artistice. Participarea noastră la Festivalul național «Cîntarea României» nu are numai caracterul de concurs, ci de activitate permanentă, susținută atit in întreprindere, cit și în municipiu sau județ. Mă simt datoare să arăt că baza vieții culturale se află în bună parte în unitățile productive, în instituții și școli, adică acolo unde se concentrează forțele viabile ale societății”.Așa cum se conturează din relatările interlocutorilor noștri, așa cum oricare localnic sau cei in trecere o pot vedea, la Alba Iulia cultura trăiește un moment de viguroasă afirmare. Rămîne ca o datorie permanentă a forurilor responsabile ca în spiritul politicii culturale a partidului să se preocupe in continuare pentru punerea deplină în valoare a întregului potențial creator din zonă, să facă și mai accesibilă în păturile largi ale populației cultura de înaltă ținută, prin care un popor își clădește veșnicia și își asigură necontenit progresul.

Emil VASILESCU 
Ștefan DIN1CĂ
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O ctitorie a anilor noștri : frumoasa Casă de cultură a sindicatelor din Alba luliaFoto : E. Dichiseanu

PROPAGANDISTUl-FACTOR DETERMINANT ÎN CRESTIREA 
[OMENIEI iNVATAMÎNTUllII POLITICO-IDEOIOGIC

însemnările de față au fost sugerate de un sondaj făcut în municipiile Sighetu Marmației și Baia Mare, in legătură cu modul in care 
participă cadrele de conducere din 
întreprinderi Ia buna desfășurare a 
invățămintului politico-ideologic. Cu acest prilej am constatat că arareori se află printre propagandiști un șef de secție, contabil-șef sau inginer-șef de întreprindere. Cit privește pe directori. aceștia, mai ales la colectivele mari, nu figurează nici unul ca propagandiști.— Ar putea fi invocată explicația că, fiind conducători de întreprindere, directorii n-ar dispune de timp suficient și ar fi nevoiți să amine mereu cursurile dacă ar fi și propagandiști ? — am intrebat-o pe tovarășa Maria Pop, secretar cu probleme de propagandă al Comitetului municipal de partid Sighetu Marmației. .— N-are nici un temei o astfel de explicație, chiar dacă pe ici pe colo i se mai dă glas. Cert este că acolo unde cadrele de conducere, inclusiv directorii, și-au asumat răspunderea conducerii cite unui cerc de la in- vățămîntul de partid, rezultatele sint evidente. Dealtfel, și noi, membrii secretariatului comitetului municipal de. partid, sintem propagandiști la cite un cerc de studii de la învățământul de partid.' Socotim că astfel ne îndeplinim o sarcină de o importanță fundamentală subliniată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru de Ia Mangalia, anume aceea de implicare mai adincă 
în procesul de educație revoluționară 
și patriotică a maselor. Este adevărat că mulți directori de unități fac parte din colectivul de propagandiști ai comitetului municipal de partid, dar aceasta nu-i scutește de obligațiile ce le revin față de organizațiile de bază din care fac parte.Desigur, răspunderea de propagandist nu este ușoară. Ea cere o pregătire suplimentară, adîncirea unor probleme, discutarea lor in strînsă legătură cu realitățile de la locul de muncă, găsirea unor soluții de perfecționare a activității practice. Dar cine altcineva dacă nu cadrele de conducere sint cele mai indicate să valorifice cadrul oferit de învăță- mîntul politico-ideologic pentru a adinei anumite aspecte ' ale politicii partidului, pentru a discuta cu oamenii măsuri de îmbunătățire a propriei munci ? Și este concludent, așa cum a rezultat din investigațiile noastre, că unele cadre evită tocmai acest efort, care . în'tr-o interpretare superficială ar părea suplimentar ; în realitate el contribuie la perfecționarea muncii din sectoarele respective.— De ce credeți că unele cadre de conducere din întreprinderi ezită să-și asume sarcina de propagandist ? Vă întreb pe dumneavoastră, tovară
t V

La izvoarele creației durabile

șe inginer-șef Mircea Trif, care sînteți și propagandist la organizația de partid din secția mecano-ener- getică a întreprinderii de faianță și sticlărie „Faimar” din Baia Mare.— Cind vin in fața cursanților în dublă calitate, să zicem de director sau inginer-șef și de propagandist, obligațiile se dublează. Aceasta este după mine principala explicație : unii se supun mai greu ori nu se supun deloc la aceste duble eforturi, deși calitatea și experiența îi obligă la aceasta. Eu am 1'ost nevoit uneori să-mi amin un curs-două, însă rămin Ia părerea că întotdeauna cel care se află în fruntea unui colectiv are șansa să fie și cel mai bun propagandist la învățămîntul de partid avînd la îndemină experiența, cunoș-
Tnsemnări din județul 

Maramureș privind aportul 
cadrelor de conducere din 
întreprinderi la ridicarea 

nivelului calitativ 
al învâțămîntului de partid

tințele care îi permit să facă o legătură trainică intre temă, politica generală a partidului și sarcinile concrete ale cursanților. Mai există o altă ocazie mai bună a conducătorului de colectiv de a face educație comunistă decît aceasta de la învățămîntul de partid ? Relațiile ce se stabilesc în acest cadru între propagandist și cursant adîncesc întotdeauna cunoașterea.Maria Tibil, vicepreședintă, și Izi- dor Moldovan, președinte, de la cooperativa meșteșugărească „Unirea” din Baia Mare, amîndoi. propagandiști de mai mulți ani, ne-au dezvăluit și alte laturi pozitive ale participării cadrelor de conducere la pregătirea ideologică și politică a oamenilor muncii. Pe ei calitatea de propagandist îi ajută să cunoască totodată oamenii cu care lucrează, gîn- durile și aspirațiile lor profesionale, dorința de afirmare, ca și capacitatea lor de organizatori ai procesului de producție sau de viitori conducători de colective din diverse secții.Tocmai de aceea nu numai că nu consideră a fi o povară sarcina de propagandist, dar comitetul de partid de aici a stabilit ca regulă generală de ani de zile participarea cadrelor de conducere ca propagandiști la învățămîntul de partid, lucru pe care l-am observat, dealtfel, și în unitățile cooperației meșteșugărești din Sighetu Marmației.Funcția de propagandist este una din ipostazele de participare a ca

In fotografie : Laboratorul de biologie al liceului agroindustrial din comuna Fierbinți, județul Ialomița

l-au cunoscut : un complex de forme ale valorificării marii moșteniri literare lăsate de un scriitor care a urmărit cu atenție destinul satului românesc, transformarea revoluționară a lumii în care s-a născut, a- pariția în cîmpia natală a industriei către care au pășit încrezători mulți dintre urmașii „Moromeților”. Revenind deseori printre ai săi, in ultimii ani, scriitorul mărturisea o „bucurie solară” alimentată, cum spunea, de noua și năvalnica tinerețe a locurilor si oamenilor. Această bucurie

ci o măresc, amestecind-o în același timp cu un fel de bucurie solară. Simt nevoia să mă refamiliarizez cu oamenii și locurile, cu această nouă și năvalnică tinerețe a lor”. Nostalgia scriitorului care „a intrat în secolul nostru cu un cal, cu un salcîm, cu Moro- mete... fiind de acum un cetățean al secolului XXI și al secolelor viitoare” (D.R. Popescu), această nostalgie nu este altceva decît expresia legăturii profunde a creatorului universului , moromețian cu spațiul social și moral care,
Festivalul de creație literară 

„Marin Preda" 

își găsește temeiuri în pașii uriași pe care a avut prilejul să-i măsoare îndeaproape cu privirea lui curioasă și scrutătoare, minu- nindu-se de rulmenții „japonezi” ai Alexandriei sau de vigoarea tăurașilor de la un măre combinat de creștere a animalelor, con- siderindu-le un fel de embleme ale noului județ unde fusese chemat să candideze pentru locul de deputat în M.A.N. Căci astăzi. Ia patruzeci de ani de Ia eliberare. Teleormanul dă o treime din rulmenții tării, 24 la sută din producția de îngrășăminte. 11 la sută din producția de țiței ș.a. ; pentru scriitor, diferența dintre lumea copilăriei și . tinereții și 'oamenii pe care-i putea întîlni acum în urmă pe cîmpia unde a văzut prima oară lumina soarelui era uriașă și-i stîr- nea o imensă curiozitate, dublată de acuta preocupare pentru soarta acelora cu a căror existentă a umplut paginile capodoperei sale și a literaturii române. Meditînd la toate acestea, 
el spunea : „Revenirile mele pe aceste meleaguri nu-mi astimpără nostalgia.

la rindu-i. l-a creat, dă- ruindu-1 literaturii române și universale. Oricît de departe au ajuns razele fierbinți ale gîndirii lui neliniștite („De la Siliștea la Hanoi” și-a intitulat un profesor din Turnu Măgurele o interesantă comunicare despre nuvela „Friguri”), veșnica lumină de amiază ce scaldă eroii săi nemuritori țișnește mereu din aceeași grădină largă a inimii acelui mic sat te- leormănean brăzdat nu doar in imaginația scriitorului de ulița maiestuoasă proiectată astfel de ochiul de copil al naratorului din Moromeții. Ca oricare mare creator, scriitorul și-a descoperit universul propriu, avind sub ochi și meditînd la existenta și destinul celor multi. în cazul său, țăranii cîmpiei române din al cărei sat modest se înalță, monumentale, figura lui Ilie Moromete, dar și a Iui Victor Petrini. Nu era incredințat el însuși că „un țăran care ajunge doctor în filozofie tot țăran rămine” ? Opera lui. intrată definitiv în circuitul marilor valori ale culturii socialiste, este editată și reeditată (recent a apărut

drelor de conducere la dezbaterile din învățămîntul politico-ideologic. Dar o serie de cadre cu funcții de răspundere sînt și simpli cursanți. In acest caz cum își valorifică experiența și cunoștințele ? în acest sens am discutat cu mai mulți propagandiști cu experiență de la Combinatul de prelucrare a lemnului de la Sighetu Marmației, cea mai mare unitate industrială din municipiu. Notăm că în această întreprindere din toți propagandiștii, nici unul nu are funcții de conducere la nivel de combinat.Am stat de vorbă cu vreo șase propagandiști, cite unul de la fiecare fabrică, despre dezbaterile de la învățămîntul de partid, despre rolul pe care în acest cadru îl au cei din conducere și despre contribuția pe care o aduc la adîncirea înțelegerii temelor puse în dezbatere. Nici unul din cei șase propagandiști n-a ținut să sublinieze, de exemplu, că, șeful fabricii la care este propagandist ar fi cel mai activ la dezbateri, că ar constitui un exemplu de pregătire pe parcursul unui an de studiu. Dimpotrivă, tovarășa Hermina Podgornic, de foarte mulți ani propagandist la fabrica de mobilă „Alfa”, ne spunea că prea puțin o ajută la pregătirea și dezbaterea temelor din învățămint maiștrii din fabrică, că prea rar li se aude glasul în aceste dezbateri. Că nu puține sint cazurile cind se dovedesc mai activi, in discuție, muncitorii decît unii dintre șefii de secție. Este o realitate care obligă factorii de răspundere la nivelul unității. și municipiului la o analiză serioasă și Ia măsurile corespunzătoare. Pentru nici un cursant, dar mai ales pentru un cadru de conducere. nu este suficient să vină la curs și să stea liniștit în bancă, lă- sînd doar pe alții să se manifeste în acest amplu proces de cultivare a spiritului revoluționar, a atitudinii combative.După cum am constatat, atît la Sighetu Marmației cît și la Baia Mare există destule întreprinderi mari, precum și alte unități economice în care directorul, adjunctul său ori inginerul-șef nu îndeplinesc sarcina de propagandist. Privită prin prisma exigențelor formulate în cu- vîntarea de la Mangalia a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind răspunderea ce revine cadrelor de conducere in procesul de educație politică, revolution-ră și patriotică a tuturor comuni., dor, această optică se cere combătută cu stăruință pentru că ea lasă nefolosită , una din cele mai bune posibilități pe care conducătorul de colectiv le are de a-și cunoaște oamenii și de a-i ajuta să-și perfecționeze propria muncă.
Gheorghe SUSAcorespondentul „Scinteii" 

într-un tiraj de masă a doua ediție din ultimul roman al scriitorului. „Cel mai iubit dintre pămîn- teni”), citită cu aviditate de milioane de oameni, se bucură de o largă răspîndire ce îmbracă forme multiple. Despre literatura lui Marin Preda s-a scris și se scrie considerabil. Studii, articole și monograf fii, ce au depășit faza pietății comemorative, încearcă să adîncească liniile esențiale, temele mari ale unei creații profund naționale, reprezentative, dînd seamă despre mentalitatea și caracteristicile umanității românești a acestui sfirșit de secol și, totodată! străbătută de adinei transă formări social-politice. Transformări ce-și găsesc in opera scriitorului o rezonanță particulară. Creator al unui țăran român cu statură mitică, Moromete, scriitorul nu este doar părintele literar al unui erou rămas în rama unei epoci istoricește depășită, ci, în pas cu accelerația timpului său revoluționar, ne-a dat opere străbătute de patosul înnoirii lumii noastre de azi, de interogațiile și răspunsurile unor eroi actuali. Este perfect adevărat că o creație atît de puternică precum aceea a lui Marin Preda face ca însăși realitatea din care ea de fapt se inspiră să tindă a semăna în ochii cititorilor cu literatura ce o consacră, iar oamenii realității să fie priviți prin ochii eroilor din paginile cărții. Aceasta este însăși puterea literaturii și a cărții, „secretul” geniului care o inspiră. tăria spiritului care o luminează.Iată, pe scurt, temele discuțiilor prilejuite de manifestarea din județul Teleorman, de Festivalul de creație „Marin Preda” — formă vie și importantă a valorificării operei unui mare scriitor contemporan.
C. STĂNESCU

15,00 Telex
13,05 Consultații în sprijinul Invățăniin- 

tului politico-ideologic. Creșterea 
mai puternică a eficienței eco
nomice, a productivității muncii, 
factor principal de accelerare a 
procesului economico-social.

15.20 Copiii, florile vieții. Emisiune de 
versuri

15.30 Emisiune In limba maghiară 
(parțial color)

16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) * * Sub 

semnul anului jubiliar
20.20 Actualitatea în economie. în 

întimpinarea zilei de 23 August 
cu toate forțele, cu răspundere 
revoluționară la înfăptuirea pro
gramelor prioritare în economie 1

20,35 Socialismul în conștiința țării
• Spirit revoluționar in gîndirea 
și practica social-politică

20,55 Film artistic : „Cele patru zile ale 
orașului Neapole”. Producție a 
studiourilor italiene. Cu : Georges 
Wilson, Lea Massari, Aldo Giuffre, 
Gian Maria Volontd, Regina Bian
chi, Jean Sorel. Regia.: Nanny Loy

22.20 Telejurnal (parțial color) • Sport
22.30 închiderea programului

Timp de cîteva zile, cîmpia Teleormanului, atit de rodnică în mari talente literare (Gala Galaction, Miron Radu Paraschivescu, Zaharia Stancu, Dimitrie Stelaru, Marin Preda, ca să nu mai. amintim de cintă- rețul „vieții la țară”. Al. Depărățeanu, de la a cărui naștere se împlinesc 150 de ani), în frumoase acțiuni și inițiative de cultură, a găzduit cea de-a doua ediție a Festivalului de creație „Marin Preda”, manifestare care arată, ca numeroase altele (același județ se poate mîndri cu un la fel de bine organizat festival consacrat lui Zaharia Stancu), prețuirea largă a valorilor literaturii naționale stimulată de generoasa politică culturală a partidului și statului nostru. Trebuie spus numaidecît că festivalul teleormănean nu este numai o simplă manifestare locală. Prin talentele cărora le dă o șansă de afirmare, din toate județele, prin interesul a- rătat de reviste, publicații, ziare, de instituții de cultură și învățămint din multe orașe, prin ecoul produs de sesiunea de comunicări științifice („Istorie și realități naționale în opera lui Marin Preda”), precum și prin participarea directă și prestigioasă a Uniunii scriitorilor — anul acesta în fruntea juriului s-a aflat George Macovescu — ea se înscrie printre acțiunile de rezonanță națională destinate moștenirii literare a lui Marin Preda, scriitor care a ridicat numele țăranului român în galeria marilor eroi ai literaturii noastre. Așadar, un concurs de creație la care au participat 173 de autori din toată țara, întîlniri cu cititorii desfășurate in orașele și satele te- leormănene, sesiunea de comunicări ținută in sala arhiplină a căminului cultural din Siliștea, satul scriitorului, emoționante convorbiri cu oamenii care
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut o vizită de lucru

în unități industriale din Capitală

TELEGRAME EXTERNE
SOFIA

Consfătuirea secretarilor comitetelor centrale ale partidelor

(Urmare din pag. I)în cursul vizitei, au fost examinate proiectele de amplasare a noilor capacități de producție, a depozitelor de materiale și produse finite, a celorlalte dotări necesare activităților teh- nico-productive.Secretarul general al partidului a arătat că înnoirea concepției in materie de ventilatoare este legată de asigurarea unei baze tehnice corespunzătoare, modernizarea rapidă a tehnologiei, perfecționarea metodelor de muncă concomitent cu îmbunătățirea parametrilor constructivi ai produselor prin colaborarea strînsă cu cercetarea și proiectarea. In acest sens, s-a cerut ministerului de resort să examineze în detaliu posibilitățile de dezvoltare a unității și să elaboreze în cel mai scurt timp un studiu privind sporirea capacității de producție, modernizarea generală a întreprinderii, care să aibă în vedere și extinderea sculăriei, amenajarea standurilor de probe atît pentru cercetare, cît și pentru producție, crearea unor sectoare de primă necesitate, cum este turnătoria de piese de precizie din metale neferoase.Subliniind că în scurt timp, întreprinderea bucureșteană va trebui să devină o unitate modernă din toate punctele de vedere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să fie reorganizată și perfecționată munca de cercetare și proiectare, să fie adîncită specializarea unităților productive, să se asigure o cît mai bună colaborare cu furnizorii de subansamble, să se ia măsuri pentru coordonarea unitară a întregii activități de cercetare, proiectare și producție a ventilatoarelor.Mulțumind tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru vizită, pentru indicațiile primite, factorii de răspundere prezenți au exprimat angajamentul de a înfăptui exemplar toate aceste indicații care asigură transformarea radicală a întreprinderii, dezvoltarea și modernizarea continuă a producției de ventilatoare în tara noastră.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întimpinat cu aceleași sentimente de dragoste, de înaltă stimă și prețuire la ÎNTREPRINDEREA DE FA
BRICAȚIE ȘI MONTAJ ASCEN
SOARE, unde un mare număr de muncitori, tehnicieni, ingineri au salutat cu multă căldură pe secretarul general al partidului.O gardă alcătuită din membri al Tărzilor patriotice și tineri din de- .asamentele de pregătire pentru a- părarea patriei a prezentat onorul.Conducătorul partidului și statului a fost întimpinat de Elena Nae, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 6 al Capitalei, Alexandru Necula. ministrul indus

ÎNSEMNĂRI DE LA INAUGURAREA 
CANALULUI DUNĂRE - MAREA NEAGRA 

în folosul omului
(Urmare din pag. I)cu văile lor drepte, tăiate scurt în calcar de ape repezi, ușor pieri- toare. în întinderea aceasta ți-i puteai ușor imagina și pe Geții de la Dunăre și pe ostașii Romei îna- intînd cuceritor, dar chiar și pe străbunii mai de demult — cei ce migăleau gîndito- rii de Hamangia din lutul a cărui culoare o recunoaștem și acum in tăietura canalului. Pentru ca. din nou, o construcție ultramodernă să se impună in peisaj, să se îmbine cu peisajul, să se integreze și să-1 înnobileze prin ideea de forță tehnică a omului, de aspirație înnoitoare a gîndirii lui. Era uriașul pas elipsoidal pe care-1 face nu numai peste canal, ci peste o întreagă jumătate de oraș podul de la Medgidia. încadrind intr-o superbă ramă de curcubeu peisajul citadin în trepte cubiste, laolaltă cu cel industrial de turnuri cilindrice. deasupra cărora fumul alb pare și el o pădure de salcîmi înfloriți. Apoi portul Medgidiei, urmat de portul Murfatlarului ce prefațează un alt pod. Un pod a cărui eleganță se deschide în emisfere de hiperbolă, ca o harpă ale cărei corzi intră în rezonantă cu deschiderea cerului. Și, în sfîrșit, după cel mai frumos și cel mai straniu dintre poduri în cutezanța asimetriei sale moderne, ecluzele de la Agigea veneau să anunțe portul care, prin dimensiuni și capacitate. devine, fără nici o exagerare sau mindrie, unul dintre cele mai mari din lume.Construcția, efortul, mișcarea oamenilor pe întinderea celor 64 de kilometri de canal deveneau astfel imagine stabilă, intrau în isto

rie ca atare. în nemișcarea lor destinată veacurilor. Trăsăturile ținutului dintotdeauna și trăsăturile măreței ctitorii se suprapuneau într-o logică perfectă, scoțînd din îngemănarea lor chipul nou pe care-1 vor avea de acum înainte locurile adaptate la nevoile noastre de azi.Și, în entuziasmul clipelor de contemplare a realizării. în tensiunea puternică a vibrației sutelor de mii de oameni ieșiți sărbătorește la malul apei celei noi. de a- colo. de la înalta tribună îndreptată către Mare, s-a rostit această mare idee : „...Po
poarele, stăpine pe 
destinele lor. pot nu 
numai să înțeleagă 
tainele naturii, legile 
și legitățile gene
rale, obiective. dar 
pot. acționind in mod 
conștient, să și corec
teze și să și transfor
me natura, pot să asi
gure folosirea legilor 
generale ale dezvoltă
rii sociale în folosul 
omului, al bunăstării 
și fericirii popoarelor, 
al întregii omeniri"... — a spus secretarul general al partidului, formulînd întreaga filozofie de viată care a dus la un asemenea triumf dar. în același timp, atrăgînd omenirii atenția în legătură cu un ideal care, la noi. nu e vorbă, ci. prin asemenea realizări. devine faptă concretă.Toată emoția acelei călătorii începute de la kilometrul 0 și la ora 0 a existentei active a canalului, toată emoția suprapunerii pentru prima oară a imaginilor celor noi peste imagini dintotdeauna ale mijlocului Dobrogei. se sublima intr-un adevăr de viată de maro viitor pentru omenire. Un adevăr de viată pe care-1 simțeam, tocmai prin ceea ce se realizase concret, de

triei de mașini-unelte. electrotehnică și electronică, de membri ai conducerii centralei industriale de resort și ai întreprinderii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat de directorul întreprinderii, Nicolae Popa, că, în prezent. unitatea produce, în aproximativ 20 de tipodimensiuni, ascensoare de persoane pentru blocurile de locuințe, pentru spitale, hoteluri și alte clădiri social-administrative, ascensoare tehnologice de persoane și materiale pentru clădiri industriale, pentru baraje hidrotehnice și turnuri înalte, ascensoare în mediu cu pericol de explozie pentru industria chimică, pentru centralele nucleare electrice, precum și ascensoare pentru nave. întreprinderea a realizat, în ultimii 15 ani, o creștere a producției de cinci ori, fapt care a permis eliminarea completă, începind cu anul 1932, a importului de astfel de produse și crearea de disponibilități pentru export. în acest an, exportul de ascensoare a crescut de 7,2 ori comparativ cu nivelul existent acum doi ani.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urmărit procesul de producție, a vizitat laboratorul de fiabilitate, turnul de probă și standul de control. Au fost prezentate preocupările existente privind tipizarea producției, sarcină deosebit de importantă în ansamblul procesului de ridicare a nivelului de mecanizare a fabricației de ascensoare, de perfecționare a organizării muncii, de reducere a cheltuielilor materiale, ridicare a calității, de creștere a productivității, eficienței economice. Secretarul general al partidului a indicat să se acționeze în continuare pentru modernizarea întregii game de ascensoare, în vederea realizării unor produse silențioase și cu parametri superiori, comparabile cu cele mai bune ascensoare produse pe piața mondială. în acest sens s-a indicat amenajarea unei secții noi de montaj general în vederea asamblării integrale a ascensoarelor în cadrul unității, a turnului de probă, pentru efectuarea tuturor încercărilor necesare înaintea livrării către beneficiari.Ministrul de resort a informat pe secretarul general al partidului că, în cadrul programului de dezvoltare în actualul cincinal, unitatea și-a întregit profilul, preluînd producția de echipamente electrice pentru locomotive diesel hidraulice fabricate de întreprinderea „23 August", echipamente de pornire și frînare pentru metrou, precum și diverse servo și micromotoare electrice speciale cu largă aplicabilitate in numeroase ramuri ale economiei na

venind înalt precept filozofic demn de a sta înscris pe steagul oricărei mișcări progresiste din lume. Și devenea cu atît mai frumos în simplitatea lui de dimensiuni clasice. cu cit era rostit doar în pauza, scurta pauză de sărbătoare pe care o crestam în e- fortul permanent de înfăptuire a unor asemenea idei.
O pauză scurtă. în care s-a vorbit sobru, cuvintele fiind puține tocmai pentru că fapta este mare și de la sine grăitoare. îl ascultam pe ministrul transporturilor și telecomunicațiilor cînd. emoționat de grandoarea lor. înfățișa dimensiunile tehnice ale construcției — măreața construcție pe care o prelua pentru exploatare tocmai în folosul o- mului, al bunăstării și fericirii : îl ascultam pe primul secretar al județului, ra- portînd entuziasmul cu care oamenii de-a- bia. așteaptă să atace noile fronturi ; pe un maistru al șantierelor din Basarabi vorbind despre succesele înscrise în cartea de onoare ; pe un ingi- ner-șef, Erou al Muncii Socialiste, gîndind Ia interesele sacre ale patriei : pe comandantul șantierului național al tinerilor, ex- primînd fericirea de a ii se acorda lor construcția celuilalt tronson. Indiferent din ce unghi erau privite lucrurile. totul conducea spre aceeași idee al cărei triumf filozofic il aveau în față la modul cel mai con

cret : folosirea legilor generale ale dezvol
tării în folosul omu
lui, al bunăstării și 
fericirii popoarelor.Si îmi dădeam seama. cu tot mai multă convingere, că. pe cît de trainică este construcția. pe atît de puternică devine ideea filozofică. 

ționale, pe care le realizează împreună cu institutul de cercetări și proiectări de specialitate.In acest sector de fabricație au fost prezentate tipuri de servomotoare de curent continuu, folosite în industria de automatizări. Ia mașini- unelte, precum și pentru echiparea roboților industriali. O atenție deosebită se acordă diversificării 'producției, anul acesta unitatea urmînd să asimileze un nou motor, alte produse solicitate la export. Apreciind rezultatele obținute, secretarul general al partidului a indicat intensificarea activității în acest sens, trasind în același timp sarcina întăririi colectivului de concepție, sporirii contribuției cercetării și proiectării la modernizarea întregii producții.Pe parcursul vizitei, au fost prezentate soluții adoptate de specialiști în vederea modernizării fluxului tehnologic în principalele secții de fabricare a motoarelor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat modul în care se lucrează pentru creșterea și diversificarea producției și a cerut să se acționeze în continuare pentru ridicarea permanentă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, corespunzător cerințelor economiei noastre naționale, exigentelor la export.La încheierea vizitei, cadrele de conducere ale ministerului de resort și ale întreprinderii au exprimat vii mulțumiri pentru aprecierile făcute la adresa colectivului unității, pentru indicațiile primite cu acest prilej și au dat secretarului general al partidului asigurări că vor acționa fără intîrziere pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce le revin pe anul în curs și pe întregul cincinal, a tuturor indicațiilor primite cu prilejul acestei vizite.Noua vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în întreprinderi bucureștene reflectă preocuparea constantă a secretarului general al partidului de a examina și stabili la fața locului căile și modalitățile de creștere a volumului și calității producției. de îmbunătățire a eficienței economice în toate sectoarele de activitate. Dialogul conducătorului partidului și statului cu colectivele celor două unități industriale a evidențiat hotărîrea acestora de a întîmpina cu noi și semnificative succese a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XHI-lea al Partidului Comunist Român, de a-și spori contribuția, alături de întregul popor, la înflorirea continuă a României socialiste, la ridicarea ei pe noi trepte de civilizație și progres.
vremea

Timpul probabil pentru intervalul 
cuprins intre 30 mai, ora 21 — 2 iunie, 
ora 21. In țară : Vremea va fi In ge
neral instabilă, îndeosebi în zonele de 
deal și de munte. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, mai ales 
sub formă de averse însoțite de des
cărcări electrice și, Izolat, grindină. Pe 
alocuri, cantitățile de apă căzute vor 
depăși 15 litri pe metrul pătrat in 24 
de ore. Vîntul va sufla slab pînă Ia 
moderat, cu Intensificări locale, cu vi
teze de pînă la 60 km pe oră. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
7 și 17 grade, iar cele maxime intre 
19 și 29 de grade. Dimineața ceață 
slabă. In București : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi care vor avea șl ca
racter de averse, însoțite de descărcări 
electrice. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila intre 13 și 16 grade, iar cele 
maxime intre 25 șl 28 de grade. 
(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

Știri sportive
• Turneul internațional de baschet 

pentru junioare de la Karl Marx Stadt (R.D. Germană) s-a încheiat 
cu victoria selecționatei României, urmată în clasament de formațiile Poloniei. Ungariei și R.D. Germane. Tinerele baschetbaliste românce au ciștigat toate meciurile disputate : 74—71 cu Polonia ; 72—68 cu Ungaria și 85—70 cu R.D. Germană.

• Turneu! internațional de șah de 
Ia Cienfuegos (Cuba) a continuat cu runda a șasea, în care maestrul român Mihai Ghindă a remizat cu Gerardo Lebredo. Diaz l-a învins pe Estevez. Nogueira a ciștigat la Ochoa, iar în partidele Gufeld — Meduna. Hernandez — Tatai și Vile- la — Csom a fost consemnată egalitatea.în clasament conduc Meduna (Cehoslovacia). Tatai (Italia) și Nogueira (Cuba), cu cite 4 puncte, urmați de Gufeld (U.R.S.S.). Csom (Ungaria) — cu 3,5 puncte. Palermo (Argentina) — 3 puncte (1), Mihai Ghindă (România) — 3 puncte. Ochoa (Spania). Vilela și Diaz (ambii Cuba) — cu cîte 2,5 puncte (1).• Boxerul olandez Alex Blanchard a devenit noul campion european la 
categoria semigrea. în meciul disputat la Amsterdam. Alex Blanchard l-a învins prin KO in repriza a 6-a pe fostul deținător al titlului, pugi- listul francez Richard Caramaholis.

O Pe stadionul olimpic din Roma se va desfășura astăzi finala ..Cupei campionilor europeni" la fotbal. în care se vor întîini echipele A.S. Roma și F.C. Liverpool.Cei doi antrenori au anunțat că vor începe partida cu următoarele formații probabile : F.C. Liverpool : Grobelaar. — Neal. Lawrenson. Hansen. Kennedy. Whelan, Lee. Sou- ness. Johnston. Dalglish, Rush ; A.S. Roma : Tancredi. — Nela, Righetti. Di Bartolomei. Bonetti. Oddi, Cerezo, Falcao. Graziani. Pruzzo. Conti.

Tovarășului ARVO AALTO
Președintele Partidului Comunist FinlandezAlegerea dumneavoastră ta funcția da președinte al Partidului Comunist Finlandez îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cordiale felicitări și cela mai bune urări de sănătate și da noi succese ta activitatea pe care o desfășurat! în fruntea partidului.îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie șl solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Finlandez se vor dezvolta pe mai departe, în interesul popoarelor și țărilor noastre, al cauzei socialismului, dezarmării, securității și colaborării ta Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaSînt deosebit de recunoscător pentru mesajul dumneavoastră prietenesc de felicitare adresat cu ocazia aniversării independenței Israelului.Sentimentele pe care dumneavoastră ați fost atît de amabil să le exprimați sînt foarte mult apreciate și îmi face o deosebită plăcere să vă transmit, la rindul meu. aceleași bune urări.

comuniste si muncitoreștiSOFIA 29 (Agerpres). — La 29 mai au început la Sofia lucrările Consfătuirii secretarilor cu probleme organizatorice ai comitetelor centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste.Din partea Partidului Comunist Român participă o delegație condusă de tovarășul Ion Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. Consfătuirea a fost deschisă de Gheorghi Atanasov,, membru supleant al Bi-

Primire la primul ministru al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, marți după-amiază, pe Jin Deqin, președintele Băncii Chinei.în cadrul convorbirii au fost relevate bunele relații dintre România si R.P. Chineză, subliniindu-se rolul determinant al întîlnirilor și convorbirilor la cel mai inalt nivel în continua dezvoltare și aprofundare a acestor raporturi.A avut loc. de asemenea, «in
COMUNICATUL

Comisiei Electorale Centrale privind alegerea 
unui deputat in Marea Adunare Naționalăîn circumscripția electorală nr. 23 Chitila, municipiul București, au a- vut Ioc in ziua de 27 mai 1984 alegeri parțiale pentru un deputat ta Marea Adunare Națională.Comisia Electorală Centrală a verificat lucrările comisiei electorale de circumscripție și ale comisiilor secțiilor de votare și a constatat că alegerile s-au desfășurat în conformitate cu prevederile Legii electorale a Republicii Socialiste România.Pe buletinele de vot a fost înscris un candidat al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Din totalul de 32 214 alegători înscriși în listele electorale, s-au prezentat la vot

Cronica zileiMarți a sosit ta Capitală o delegație militară iugoslavă condusă de generalul-colonel Milan Daljevie, adjunctul secretarului federal pentru apărarea națională a R.S.F. Iugoslavia. care face o vizită pentru schimb de experiență la Consiliul Politic Superior al Armatei Republicii Socialiste România.La sosire, delegația a fost salutată de gendralul-locotenent Ilie Ceaușescu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, de generali și ofițeri superiori. Au fost de față Milos Melovski, ambasadorul R. S. F. Iugoslavia în România, colonelul Kosta Dankovic, atașatul militar, aero și naval al R. S. F. Iugoslavia la București.
★Delegația parlamentară a Republicii Federative a Braziliei, condusă de Antonio Lomanto Junior, prim- vicepreședinte al Senatului Federal, care, la invitația Marii Adunări Na

Hunedoara „CINSTIRE PATRIEI'*

• întoarcerea Vlaștnilor : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30: 11.30: 13.30; 15.45: 10: 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; II: 13,15; 
15,30; 17,45; 20.

Cu prilejul încheierii manifestărilor organizate in cadrul „Lunii educației politice și culturii socialiste pentru tineret", zeci de mii de oameni. majoritatea tineri, din numeroase județe ale țării au participat la Costești la ample manifestări politico-educative și cultural-artistice sub egida celei de-a XVI-a ediții a întîlnirii tineretului cu istoria.în amfiteatrul natural de o neasemuită frumusețe de la poalele munților Orăștiei. prof. univ. dr. Hadrian Daicoviciu de la Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca a vorbit despre „Complexul cetăților dacice din munții Orăștiei — loc de geneză și civilizație a poporului român", după care au fost prezentate în fața numeroșilor spectatori spec- tacolul-evocare „Cinstire patriei", montajul literar-artistic „Trăim sub
O manifestare științifică de prestigiuTimp de două zile, s-au desfășurat la Tirgu Mureș lucrările celui de-al X-lea Simpozion național Zilele de diabetologie. Ia care au participat peste 300 de specialiști din toată țara. Cele circa 120 comunicări științifice, ca și dezbaterile care au avut loc s-au referit la numeroase aspecte legate de fundamentarea științifică a alimentației omului sănătos și ca factor terapeutic. Au fost prezentate — în prima secțiune — o serie de rezultate în legătură cu rolul alimentației ta tratamentul unor boli.în cadrul celei de-a doua secțiuni a simpozionului au fost comunicate peste 40 de lucrări referitoare la una din cele mai frecvente complicații cronice ale diabetului, și a- nume micro și macroangiopatia diabetică (leziunile vaselor singelui). consecință a tulburărilor metabolice specifice diabetului. Specialiștii au insistat asupra unor metode de diagnostic precoce a acestor complicații

CHAIM HERZOG
Președintele Israelului 

schimb de păreri privind amplificarea cooperării economice pe termen lung, extinderea și diversificarea schimburilor comerciale, precum și în legătură cu conlucrarea dintre instituțiile financiar-bancare ale celor două țări.A participat Nicolae Eremia. președintele Băncii române de comerț exterior.A fost prezent Kang Jimin, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P. Chineze la București.

32 207 alegători, reprezentînd 99,98 la sută. Pentru candidatul Frontului Democrației și Unității Socialiste au votat 31976 alegători, adică 99,28 la sută.A fost alee deputat în Marea Adunare Națională tovarășul Ion Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Lucrările referitoare la alegerile parțiale au fost înaintate Biroului Marii Adunări Naționale pentru a fi transmise Comisiei de Validare a Marii Adunări Naționale.
ționale. face o vizită în țara noastră. a avut, marți, o întrevedere cu Virgil Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N.S-a efectuat un schimb de informații cu privire la activitatea parlamentelor din România și Brazilia, relevîndu-se contribuția pe care acestea o pot avea la extinderea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, la cauza păcii și înțelegerii internaționale.Parlamentarii brazilieni au avut, de asemenea, o întrevedere cu Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, in cadrul căreia au fost abordate aspecte ale colaborării româno-braziliene în diferite domenii de interes reciproc, precum și unele probleme ale vieții internaționale actuale.A fost prezent Carlos dos Santos Veras, ambasadorul Braziliei la București. (Agerpres)
tricolore falduri" și un spectacol muzical coregrafic susținut de cele mai renumite ansambluri folclorice din Deva. Orăștie. Brad și alte localități hunedorene. Tot aici a avut loc gala laureaților concursului interjudețean al creatorilor de poezie revoluționar patriotică „Sub flamuri de partid biruitoare" și a festivalului-concurs interjudețean de muzică populară „Voci tinere", precum și spectacolul prezentat de cenaclul „Serbările «Scinteii tineretului»".Mii de tineri au participat la excursiile și drumețiile organizate la cetățile dacice de la Grădiște, Costești și Blidaru, precum și la finala cupei „Costești 1984“ la volei și handbal, la numeroasele jocuri spor- tiv-distractive. organizate pe vastul platou al Costeștiului. (Sabin Cerbu).

și mai ales asupra mijloacelor concrete de prevenire a lor.Cea de-a treia secțiune a simpozionului s-a axat pe studiul hipa- glicemiei organice, boli caracterizate prin scăderea glicemiei, adică a procentului de glucoză din singe. Acest grup eterogen de tulburări, a căror cauză este hipoglicemia, prezintă un mare interes, întrucit afectează persoane tinere.în încheiere, a avut Ioc o masă rotundă care a dezbătut probleme privitoare la sarcina femeii diabetice. S-a insistat asupra necesității unei colaborări mai strînse între nutrițio- niști, obstetricieni și ginecologi și crearea unor secțiuni speciale in spitalele de profil (în secțiile de ginecologie) sau spitalele județene, care să aibă posibilitatea urmăririi atente a acestor cazuri, în așa fel Incit evoluția sarcinii, nașterea și dezvoltarea copilului să se desfășoare în mod normal. (Elena Mantu).

România la expoziția internațională de mașini, 
utilaje și unelte agricole de la MoscovaMOSCOVA 29. — Trimisul Agerpres, S. Morcovescu, transmite : La Moscova a fost deschisă, marți, expoziția internațională de mașini, utilaje și unelte agricole. Aflată la a 4-a ediție, această manifestare tehnică și comercială internațională reunește, pe o suprafață de 50 000 metri pătrați, produse expuse de peste 500 de întreprinderi, organizații și firme din 26 de țări.Din țara noastră participă întreprinderea „Universal Tractor" din Brașov, care prezintă o gamă largă de produse : tractoare de 66. 110 și 180 CP, tractoare specializate de 53 CP pentru lucrări în viticultură și sere, combine universale de recoltat, combine de recoltat cereale pe terenuri în pantă, remorci pentru transport de mare tonaj, alte mașini agricole.în aceeași zi, standul țării noastre a fost vizitat de A. K. Antonov, vicepreședinte al Consiliului de Mi

; DIN ȚĂRlLE SOCIALISTE

UNIUNEA SOVIETICĂ

Embleme ale hărnicieiKrasnokuțk este numele unui raion din sudul Uniunii Sovietice și înseamnă „colț frumos". Așa i s-a spus de secole și așa i-a rămas numele.— Dar secole de-a rindul, aceste locuri, în care bîntuiau crivățul și arșița, în care huzurul din cîteva conace contrasta flagrant cu sărăcia celor multi și obidiți, erau frumoase numai cu numele. Abia după Marea Revoluție Socialistă din Octombrie și, cu deosebire, în anii postbelici, Krasnokuțk a devenit, cu adevărat, un colt de țară frumos și prosper — ne spune primul secretar al Comitetului raional de partid, Petrov Ceban. în momentul de față, raionul are un profil agrar-industrial. El dispune de zăcăminte de petrol și gaze, de lacuri și heleșteie cu pește, de păduri și terenuri fertile. Am construit și dezvoltat fabrici de prelucrare a produselor agricole vegetale și animale din colhozurile și sovhozurile pe care Ie avem. Una din principalele noastre sarcini este aceea de a îndeplini prevederile programului a- Iimentar elaborat de Congresul al XXVI-lea al partidului. Adică să asigurăm aprovizionarea populației din raion și, totodată, să livrăm cantități tot mai mari de produse la fondul de stat. Ne preocupăm stăruitor și de producerea u- nui volum sporit de nutrețuri concentrate de bună calitate, pentru a reduce importul acestora. Pină acum, am reușit nu numai să ne îndeplinim, dar chiar să ne și depășim planul livrărilor de produse agroalimentare la stat. Din păcate, din cauza lipsei de ploaie și zăpadă, in această primăvară am fost nevoiți ca o treime din terenurile însămînțate în toamnă să le reînsămînțăm. Iată de ce, în toate colhozurile și sovhozurile se depun acum mari eforturi pentru executarea la timp a tuturor lucrărilor agricole, pentru extinderea irigațiilor, a mecanizării și chimizării. Raionul nostru se mîndrește cu faptul că s-a numărat printre inițiatorii creării primelor complexe agrochimice din țară. Dotate cu mijloace tehnice moderne și cu cadre de specialitate, aceste complexe asigură depozitarea, păstrarea și administrarea rațională, științifică, a îngrășămintelor chimice, in funcție de caracteristicile fiecărei parcele de pămînt, ceea ce a dus la o creștere a producției la hectar. Lucru pe care il puteți constata vizitind unitățile noastre agricole.însoțiți de al doilea secretar al comitetului raional de partid, Bo- leslavovici Perehuda, am fost oaspeții sovhozului din satul Parho- movski. Un sovhoz considerat unitate etalon pentru agricultura din această parte a țării, atît prin modul de organizare a muncii, de tip industrial, prin producțiile constant bune pe care le obține, cît și prin misiunea încredințată de a asigura și altor unități sămînță de elită pentru cultivarea plantelor tehnice. îndeosebi sfeclă de zahăr. An de an a fost extinsă și modernizată mecanizarea lucrărilor atît in cimp. pe cele 3 000 de hectare pe care le are sovhozul, cît și in sectorul zootehnic, care numără, intre altele, 600 de vaci cu lapte și o crescătorie de cîteva mii de porci.

NOTE DE CĂLĂTORIE

din unele țări socialiste■roului Politic, secretar al C.C. al P.C.B., care a adresat un salut reprezentanților partidelor frățești din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar.Consfătuirea este consacrată schimbului de păreri și de experiență privind conducerea de către partid a organizațiilor de tineret și problemele actuale ale muncii cu tineretul în țările partidelor reprezentate la consfătuire.

niștri al U.R.S.S., de conducători ai unor ministere și organizații economice sovietice.Oaspeții au apreciat calitatea și nivelul tehnic ale produselor expuse, care oferă posibilități pentru dezvoltarea raporturilor de colaborare româno-sovietice.
★Ministrul industriei construcțiilor de mașini, Petre Preoteasa, aflat Ia Moscova, a avut convorbiri cu A. A. Ejevski, ministrul construcțiilor de tractoare și mașini agricole, și L. I. Hitrun, președintele Comitetului do Stat al U.R.S.S. pentru Aprovizionarea Tehnico-Materială a Agriculturii. Au fost analizate stadiul cooperării reciproce în domeniul construcțiilor de mașini pentru agricultură și perspectivele colaborării în acest domeniu.A participat ambasadorul țării noastre la Moscova, Traian Dudaș.

— Avem condiții și ne-am și propus ca in cincinalul viitor producțiile la culturile din cimp și în zootehnie să fie mai mari, astfel incit să putem spori și livrările la fondul de stat — ne spune directorul sovhozului, Evghenii Lisenko, în momentul de față, acordăm o deosebită atenție ridicării și perfecționării pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor noștri, mai ales că multi dintre ei sînt tineri, fii ai satului, care s-au întors în ținutul natal fie după terminarea studiilor, fie după ce au lucrat un timp prin orașe. în diferite meserii în care s-au calificat și de care avem și noi nevoie. Ei s-au întors nu numai Ia noi în sovhoz, ci și în colhozul „Maiak", pe care-1 avem in sat, pentru că și aici au acum condiții de muncă și viată dintre cele mai bune. E o vorbă pe la noi : „cine este de aici sau vine o dată la Parhomovski nu se îndură să mai plece". Așa cum s-a întimplat și cu alți specialiști, care nu sînt de prin partea locului, cum nu sînt nici eu. Eu am fost repartizat aici ca tînăr inginer a- gronom și am... îmbătrînit ca director.Glumește. Conduce sovhozul, ca director, de 20 de ani, dar e încă în puterea vîrstei, și cîtu-i ziua de mare nu-1 intilnești pe Ia sediu decît seara tîrziu. Și, uneori, nici 6eara, după cum ne spune unul din colaboratorii săi, Stanislav Demianenko, candidat în științe economice, întrucit despre bilanțul zilei și sarcinile care urmează, directorul discută operativ, la fața locului, cu echipele și brigăzile de muncă, si abia după aceea își face si el a- pariția in sat.Sat este un fel de a zice, pentru că la tot pasul intilnești însemne și atribute ale urbanizării. Chiar peste drum de atelierele de reparații ale sovhozului se construiește un nou bloc de locuințe. Alte blocuri cu apartamente confortabile înălțate aici in ultimii eni conturează noul și modernul centru civic, unde funcționează o școală de zece ani, creșă. grădiniță, unități comerciale și prestatoare de servicii, cinematograf și o casă de cultură, al cărei impunător edificiu rivalizează cu cele similare din marile orașe. Nu întîmplător. vin și susțin aici spectacole renumite ansambluri din toată țara, la care se adaugă cele prezentate de artiștii amatori ai satului, reuniți într-o echipă de teatru dramatic și una pentru teatrul de estradă, fanfară, orchestră populară.După un popas la muzeul sătesc, unde există și o bogată galerie de artă, cu un tablou original de Rembrandt și două desene, tot originale. de Picasso, am vizitat fabrica de zahăr și noul complex industrial de prelucrare a laptelui dat de curînd în funcțiune. Două unități bine echipate cu mașini și utilaje, care valorifică produsele locale și din împrejurimi, menite să sporească puterea economică a satului și să accelereze procesul său de urbanizare. într-un cuvînt, să fie pe măsura numelui raionului din care face și el parte și care înseamnă „colț frumos". Si este !
Petre POPA

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Iubirile de-o viață —- 19: (sala 
..Ion Vasilescu'4, 12 27 45) : Comedie 
de modă veche — 19.30.
© Filarmonica „ George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Con
fluența artelor". Cultura Renașterii 
(T). Florența secolului al XV-lea — 
18; (la Muzeul de artă) : Recital de 
pian Andrei Deleanu — 18.
@ Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : La 
calul bălan — 18.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19: (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Tartuffe — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 17.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) s 
Mîriiala — 18.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Există nervi — 19,30.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Sentimente și naftalină — 
19.30: (Palatul sporturilor și culturii): 
Idioata — 19.
© Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul venețian — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical ,.C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Nimic despre... 
elefanți — 19.30: (sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 

(13 13 00) : La izvor de dor ș8 cîntec 
— 18,30.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
O fetiță caută un cîntec — 10: Aven
turile lui Plum-Plum — 17; (sala Ba
tistei) : Puiul — 10.
© Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova" —
19,30.

cinema

O Să mori rănit din dragoste de 
viață: DACIA (50 35 04) — 9: 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20, GIULEȘTI (17 55 46)
— 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18: 20.
© Șapte bălefi și o ștrengărită : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30;
17.45: 20.
0 Acțiunea Zuzuc t MUNCA (21 50 97ț
— 15; 17,15; 10.30.
O Fără panică, vă rog — 9,30; 11,30; 
13.30: Lișca — 15,30; 17,30; 19,30 :
COSMOS (27 54 95).
O Vreau să știu de ce am aripi : 
FLACARA (20 33 40) — 15,30; 17.30:
19.30.
• Călăuza „Pană albă” s ARTA 
(21 31 86) — 9; 11.
© Secretul lui Bachus : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30, ARTA — 
13; 15: 17.15: 19,30, la grădină — 20.30. 
0 Tatii Si bunicii : CENTRAL

(14 12 24) — 9: 11,15: 13.30; 15,45; 13: 20. 
0 Lovitură fulgerătoare FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 
20. FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20. Ia grădină — 20,45, 
MODERN (23 71 01) — 9; 11; 13,15;
15,30: 17,45; 19,45.
• Damen tango : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15: 20, GRIVITA
(17 08 58) — 9: 11,15; 13.30: 15,45: 18: 20. 
0 Mexicul tn flăcări : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 13: 16; 19.
0 Marele șarpe : FERENTARI 
(80 49 35) — 15,30; 17,30; 19,30, PACEA 
(60 30 85) — 15,30: 17,30: 19,30.
©Romeo și Jutieta ’82 : COTROCENI 

(49 48 48) — 15; 17,15; 19.30.
® Dacă e divorț, divorț să fie : VII
TORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Insulta : PROGRESUL (23 94 10) — 
16; 18; 20.

® Cuscrii t PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; 13,30; 15,45: 13; 20.
• Polifist sau delincvent : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; II;
13,15; 15,30; 17,45; 20, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18: 20.
O Madame Sans-G6ne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10.45; 12,30; 14,15; 
16: 13; 20.
• Bătălia de pe Neretva : CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 12,30: 16: 19.
© Pierdut și regăsit : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11.15; 13,30; 15,45: 1B:
20.15.
O Program special pentru copii — 9; 
11; 13; 15, Comedie mută ’77 — 17; 
19 : DOINA (16 35 38).
® Strada Hanovra: BUZEȘTI (50 43 58) 
— 15; 17,15; 19,30.

• Campionul s UNION (13 49 04) — 
9,30; 12; 16; 19.
• Afacerea Plgot : TIMPURI NOI
(156110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
« Avertismentul : LIRA (3171 71) — 
15,30; 18; 20,30, Ia grădină — 20,45, 
VOLGA (79 71 26) — 9: 11,30; 14; 16,15;
19.
• Martorul știe mal mult: AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18: 20.
• Vizită la domiciliu : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, la grădină — 20.45.
© Duminica zbuciumată : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15.30; 17.30; 19,30.
0 îmi sare țandăra: GRADINA GLO
RIA (47 46 75) — 20.45.
e Zizania : GRADINA LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 20.45.
0 Cel 13 de la Barletta s GRĂDINA 
CAPITOL (16 29 17) — 21.



„Canalul Dunăre - Marea Neagra 
-grandioasă realizare a «Epotii Ceaușeseu», 
strălucită expresie a forței creatoare și vocației 
• de pace și construcție a României socialiste"

RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI INTERNAȚIONALE EVIDENȚIAZĂ AMPLOAREA, NIVELUL TEHNIC 
și însemnătatea deosebită a acestui măreț obiectiv, subliniază importanța excepțională a ideilor 
’ CUPRINSE IN CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA MAREA ADUNARE POPULARĂ DE LA AGIGEA

Presa de peste hotare continuă să publice numeroase comentarii ■consacrate importantei cuvîntări rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Ia marea adunare populară de la Agigea, cu prilejul inaugurării Canalului Dunăre — Marea Neagră. Mijloacele de informare în masă din diferite țări pun în lumină mai ales strălucitele inițiative, demersuri, propunerile concrete și apelurile șefului statului român la acțiuni hotărîte pentru oprirea cursului periculos al înarmărilor în Europa și în întreaga lume, pentru edificarea unui climat de încredere și securitate pe continent, pentru prevenirea și încetarea conflictelor militare, eliminarea stărilor de tensiune, soluționarea problemelor litigioase pe cale politică, prin tratative, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.
„Operă ce va dăinui atît timp 
cit va exista planeta noastră"Cuvîntarea rostită de președintele Nicolae Ceaușescu în fața celor 150 000 de persoane care au participat la marea adunare populară de la Agigea — subliniază agenția ASSOCIATED PRESS — „a impre

sionat prin tonul ei patriotic". Se evidențiază că șeful statului român a elogiat poporul nostru, stăpîn pe destinele sale, pentru această grandioasă realizare.
„Președintele României, Nicolae 

Ceaușescu, a inaugurat Canalul Du
năre—Marea Neagră, care va scurta 
distanța de navigație intre Dunăre 
și Marea Neagră și va contribui la 
intensificarea schimburilor comer
ciale ale României cu Europa răsă
riteană și occidentală", se arată în relatarea agenției americane. „Canalul, cu o lungime de 64,2 km, scurtează cu 400 km distanța între portul Cernavoda, de la Dunăre, unde se construiește prima centrală nucleară din România, și Agigea — localitate la Marea Neagră. Vechiul drum între Cernavoda și Marea Neagră trecea prin Delta Dunării și de-a lungul coastei. Canalul va permite, în final, navelor de pină la 5 000 tone să circule fără obstacol pînă în Austria și Germania occidentală".La acest proiect, cel mai mare din istoria României, au lucrat zeci de mii de muncitori, soldați și tineri ; ei au depus o muncă intensă, învin- gind problemele de ordin tehnic și dificultățile de construcție — scrie agenția — evidențiind aprecierea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
potrivit căreia in această epopee 
s-au unit dirzenia, munca, price
perea, știința, tehnica avansată, cu
tezanța și hotărîrea întregului po
por de a asigura națiunii un loc 
demn în rîndul popoarelor libere și 
independente ale lumii, creind Du
nării o nouă cale, care va dăinui 
atît timp cit va dăinui planeta 
noastră.In comentariul „Ceaușescu : Co
muniștii pot corecta natura", cotidianul vest-german „FRANKFURTER ALLGEMEINP ZEITUNG" se referă la cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară de Ia Agigea. Canalul— a sublinat șeful statului român
— reprezintă un simbol al nivelu
lui tehnic și al capacității creatoa
re a minunatului popor român. Totodată, președintele României a arătat că astfel se adeverește teza clasicilor, a făuritorilor socialismului științific, că popoarele, stupine 
pe destinele lor, pot nu numai să 
înțeleagă tainele naturii, legile și 
legitățile generale, obiective, dar 
pot, acționind in mod conștient, să 
și corecteze și să și transforme 
natura.

„0 realizare demnă de nivelul 
conștiinței și mîndriei naționale"Construirea Canalului Dunăre — Marea Neagră, inaugurat la 26 mai — în afară de faptul că reprezintă cea mai mare construcție din România și unul dintre cele mai importante obiective economice ale tării — demonstrează', totodată, 

forța și entuziasmul tinerilor care 
și-au adus contribuția la realizarea 
ei, se subliniază în relatarea agenției cubaneze PRENSA LATINA.

Uniunea Tineretului Comunist 
ți-a asumat sarcina de a construi 
o porțiune de 10 km a canalului, 
dar tot tineri au fost și construc
torii din cadrul forțelor armate 
române și ai altor brigăzi care au 
contribuit la realizarea lui inte
grală.Construcția a însemnat, de asemenea, o școală a muncii, a pregătirii tehnice și a educației comuniste, avînd în vedere că în rîndu- rile brigăzii naționale de tineret a canalului, constituită în 1976, au acționat 46 000 de tineri, dintre care a șasea parte au dobîndit meserii și profesii.Un amplu ecou a avut inaugurarea canalului în presa austriacă. 
„România își realizează un vis 
secular : Inaugurarea Canalului 
Dunăre—Marea Neagră", astfel se intitulează comentariul consacrat acestui eveniment de cotidianul „DIE PRESSE". Articolul evidențiază amploarea efortului național pentru înfăptuirea acestui măreț obiectiv economic, menționind, între altele, că pentru canal s-au excavat 300 milioane metri cubi de pămînt și piatră, o cantitate ce depășește pe cea dislocată la construirea Canalului Suez, care este mai lung.Sub titlul „S-a deschis Canalul 
Dunăre—Marea Neagră — calea na
vigabilă este acum scurtată cu cir
ca 400 km", cotidianul „WIENER ZEITUNG" publică o relatare în care relevă : „Conducătorul parti
dului și statului român, Nicolae 
Ceaușescu, a inaugurat la Cerna

Președintele Nicolae Ceaușescu — se arată în continuare — a anunțat noi proiecte de construire a unui canal de la București la Dunăre, de realizare în noul port Constanța- Sud a unei zone libere pentru statele străine și de înființare a unei linii de feribot între Constanța și un port din Turcia.La rîndul său, cotidianul vest- german „DIE WELT" a publicat un comentariu consacrat importanței economice a noii „magistrale albastre".Presa iugoslavă a informat ps larg despre inaugurarea, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, a canalului.Sub titlul „S-a deschis Canalul 
Dunăre — Marea Neagră", ziarul „POLITIKA" scrie : „Președintele Nicolae Ceaușescu a inaugurat Canalul Dunăre — Marea Neagră, care va scurta și va accelera într-un mod însemnat navigația pe Dunăre pînă la Marea Neagră. Canalul —■ lung de 64 km — scurtează cu 400 km navigația pe Dunăre". Același ziar, sub titlul „O realizare epocală 
in România", relevă că dimensiunile canalului ilustrează măreția a- cestei acțiuni.Sub titlul „Realizarea secolului în 
România", ziarul „DNEVNIK" publică un amplu articol și o fotografie înfățișînd o porțiune a Canalului Dunăre — Marea Neagră. După ce prezintă istoricul ideii de construire a acestui canal,, datele tehnice, precum și avantajele pentru navigație și amenajările de sisteme de irigații, articolul se încheie cu precizarea că : „O comisie a O.N.U. a acordat canalului cea mai înaltă clasă — a șasea — a căilor de navigație internațională".Cotidianul ungar „MAGYAR HIRLAP" a informat despre inaugurarea Canalului Dunăre — Marea Neagră, subliniind că acesta este cea mai mare investiție de pînă acum a României. Se relevă că tovarășul Nicolae Ceaușescu,. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a luat cuvîntul la marea adunare populară de la Agigea.Ziarul „TURKISH DAYLY NEWS" a inserat articolul „Canalul româ
nesc scurtează ruta vaselor către 
Marea Neagră", în care se subliniază că președintele României, Nicolae Ceaușescu, a inaugurat Canalul Dunăre—Marea Neagră.în încheierea articolului se arată că președintele Nicolae Ceaușescu 
a anunțat intenția de a se pune in 
funcțiune o linie de feribot intre 
canal și porturile turcești de la 
Marea Neagră in anii următori.

voda Canalul Dunăre—Marea Nea
gră. Canalul — în lungime de 64 km, de la Cernavoda la Agigea — scurtează calea de acces spre mare cu circa 400 km, durata navigației pe Dunăre reducîndu-se astfel de la două zile la circa patru ore".Anual, prin această nouă cale, care prin dimensiunile sale tehnice poate fi comparată cu canalele Panama și Suez, va putea fi transportat un volum, de mărfuri de circa 80 milioane de tone. Concomitent, se va asigura irigarea unei suprafețe de 220 000 ha în Dobrogea.

„După Canalul Suez și Canalul 
Panama, in România s-a inaugurat 
cel de-al treilea mare canal de 
navigație din lume, Canalul Dună
re — Marea Neagră", se subliniază într-o relatare a POSTURILOR AUSTRIECE DE TELEVIZIUNE, care au redat aspecte de la marea adunare populară de la Agigea.Evenimentul a fost relatat și de cotidianul portughez „CORREIO DA MANHA", sub titlul „Canal 
român deschis navigației", însoțind articolul de o fotografie care înfățișează pe președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în momentul inaugurării canalului. Articolul prezintă date privind construirea canalului, subliniind că acesta a fost realizat fără ajutor străin.Se arată, de asemenea, că navigația pe Dunăre va fi scurtată cu circa 400 km, canalul fiind deschis tuturor navelor străine, pînă la 5 000 tone, în ambele direcții, conform legislației române. Se apreciază că lucrarea constituie „o mare 
realizare inginerească și o afirmare 
a mîndriei naționale".Cotidianul filipinez „TIMES JOURNAL", într-un articol dedicat inaugurării Canalului Dunăre — Marea Neagră,' relevă că visul de 
secole al unei legături fluviale in
tre Marea Nordului și Marea Nea
gră este pe cale de a se realiza, 

grandiosul proiect fiind asumat — 
în partea ce revine României — 
de președintele Nicolae Ceaușescu.Sub titlul „Președititele Ceaușescu 
inaugurează Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră", ziarul marocan „L’O- PINION" relatează despre marea adunare populară de la Agigea, subliniind că, prin realizarea noii „magistrale albastre", „președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, a în
făptuit ' un vis datină din secolul 
al XIX-lea".'Gigantica realizare care asigură Dunării o nouă ieșire Ia Marea Neagră se află și in atenția săptă- mînalului elvețian „JOURNAL POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL". Pentru a scoate în evidență importanța acestui „pro
iect românesc al secolului", revista arată că la construcția lui au fost excavați 300 milioane metri cubi de .pămînt și compară această cifră cu
„Înflăcărată chemare a președintelui României 

la pace, la încetarea cursei înarmărilor"
„Apreciind că pe plan internațio

nal s-a ajuns la o încordare extrem 
de gravă, președintele Nicolae 
Ceaușescu a chemat din nou Sta
tele Unite să oprească amplasarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune, 
iar Uniunea Sovietică — contramă- 
surile de răspuns, cerînd ambelor 
țări să reia tratativele", subliniază agenția „CHINA NOUA" într-una din relatările sale consacrate cu- vîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară de la Agigea. „Nu poate exista nici o justificare pentru continuarea realizării măsurilor nucleare, și de o parte și de alta — a spus șeful statului român".în continuare, agenția citată arată că președintele Nicolae Ceaușescu a chemat la reducerea substanțială sau anularea completă a datoriilor țărilor celor mai sărace. Criza economică și politica ratelor excesiv de înalte ale dobînzi- lor au provocat enorme dificultăți multor țări în curs de dezvoltare, a arătat șeful statului român, pro- nunțîndu-se pentru o soluție globală în vederea rezolvării problemei datoriei externe, de peste 700 miliarde de dolari, a acestor țări.Președintele Ceaușescu a propus, de asemenea, stabilirea unei do- bînzi minime și o reeșalonare pe termen lung a datoriilor, fără do- bîndă sau cu dobinzi simbolice, scrie agenția chineză.în cuvîntarea rostită cu prilejul inaugurării canalului, președintele Nicolae Ceaușescu a lansat un nou apel pentru oprirea cursei înarmărilor, încetarea amplasării rachetelor americane în Europa și a aplicării contramăsurilor sovietice, arată ziarul japonez „MAINICI-II DAILY NEWS", într-un articol intitulat „Președintele Ceaușescu 
inaugurează Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră". „Președintele Româ
niei, se spune în articol, a eviden
țiat necesitatea ca țările bogate să 
sprijine țările lumii a treia, să re
nunțe la perceperea de dobinzi 
înalte pentru a preveni un dezastru 
economic internațional, Nicolae 
Ceaușescu a relevat politica inde
pendentă dusă de România in rela
țiile internaționale".într-o amplă corespondență, agenția italiană de presă A.N.S.A. relatează desprg festivitatea „în ca
drul căreia președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a inaugurai 
Canalul Dunăre — Marea Neagră, 
unul dintre cele mai vechi visuri 
ale inginerilor români, devenit 
acum realitate". Este prezentat 
„momentul solemn in care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, la bor
dul navei „Lancea", a tăiat pan
glica purtind culorile drapelului de 
stat al României, întinsă pe în
treaga lățime a canalului, la intra
rea în portul Cernavoda". Se menționează apoi că, după festivitatea inagurării oficiale, șeful statului român a parcurs la bordul navei prezidențiale întregul canal pînă Ia ieșirea din Agigea, unde a avut loc o manifestație de masă în cadrul căreia președintele României a rostit o cuvîntare elogiindu-i pe constructori pentru realizarea acestei opere.în continuare, autorul corespondenței scoate în relief pasajele din cuvîntare în care tovarășul Nicolae Ceaușescu se referă la situația internațională. Este evidențiat faptul că președintele României a reafirmat necesitatea de a 
se pune capăt cursei înarmărilor 
nucleare, de a se opri amplasarea 
rachetelor americane cu rază medie 
de acțiune în Europa, precum Și 
realizarea contramăsurilor nucleare 
anunțate de Uniunea Sovietică. 
Președintele Nicolae Ceaușescu — arată A.N.S.A. — a subliniat peri
colul pe care îl reprezintă con
flictele locale, referindu-se în mod 
deosebit la Orientul Mijlociu și la 
evenimentele din zona Golfului. Referitor la criza economică și la politica financiară, este evidențiată 
necesitatea, sublimată în cuvîntare, 

Expresie a interesului larg generat în întreaga lume de marele eve
niment al inaugurării Canalului Dunăre - Marea Neagră, filmul de tele
viziune ilustrind epopeica realizare a poporului nostru, sub conducerea 
partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost solicitat de televiziunile 
din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, Cuba, R. P. Ungară, 
R. P. Polonă, U.R.S.S., R.S.F. Iugoslavia, de posturi de televiziune din Marea 
Britanic, Irlanda, Franța, Luxemburg, Belgia, Olanda, R. F. Germania, 
Austria, Finlanda, Danemarca, Suedia, Norvegia, Italia, Elveția, Turcia, 
Tunisia, Grecia, Jamahiria Libiană, Spania, Portugalia, Algeria, Maroc, 
Iordania, Israel. (Agerpres)

volumul mai mic al lucrărilor necesitate de realizarea Canalului Suez.Canalul Dunăre—Marea Neagră, adaugă publicația din Elveția, constituie, conform legii adoptate de curînd de Marea Adunare Națională, o apă națională navigabilă, se află sub suveranitatea exclusivă a statului român și este deschis și navigației pentru vasele sub pavilion străin.Despre inaugurarea Canalului Dunăre—Marea Neagră au informat și agenția cehoslovacă de presă C.T.K., cotidianele „RUDE PR AVO". „PRAVDA" (care apare la Bratislava) și „LIDOVA- DE- MOKRACIE". Sînt prezentate date privind această construcție, subli- niindu-se că noua „magistrală al
bastră" scurtează drumul navelor ce plutesc pe Dunăre spre Marea Neagră cu circa 400 de kilometri.
de a se soluționa problema datori
ilor externe ale țărilor in curs de 
dezvoltare.A.N.S.A. pune în lumină importanța practică a acestei construcții, Canalul Dunăre — Marea Neagră fiind încadrat în contextul mai larg al sistemului de navigație al continentului european.A.N.S.A. relevă rolul hotărîtor al 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
trecerea la realizarea practică a 
acestei construcții de mare am
ploare și faptul că, „astăzi, 
Canalul Dunăre—Marea Neagră 
este o realitate a României". Relatarea a fost reluată de 42 de cotidiane și săptămînale italiene.

„Inaugurarea de către președin
tele României, Nicolae Ceaușescu, 
a Canalului Dunăre — Marea Ned- 
gră anunță o dezvoltare foarte ra
pidă a unei întregi regiuni econo
mice și, în special, a portului Con
stanța", apreciază ziarul francez „LT-IUMANITE". După ce prezintă mai multe date tehnice privind construcția canalului, cotidianul apreciază că, „prin volumul lucră
rilor și efectul său economic, el se 
înrudește cu cele mai mari opere de acest fel".Referindu-se la proiectele și intențiile anterioare de construire a acestui canal, care datează „încă din epoca marilor imperii", ziarul subliniază că „numai in anul 1973 a 
fost luată o decizie fermă de a se 
merge pînă la capăt, de a tăia în 
stincă pentru a traversa colinele 
pină la albastrul mării".Sub titlul „Nicolae Ceaușescu a 
inaugurat Canalul Dunăre—Marea 
Neagră", cotidianul francez „LE MONDE" reia aprecierea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu potrivit căreia canalul reprezintă o realizare grandioasă, epocală a poporului român,vstăpîn pe destinele sale. JSînt relatate pe larg caracteristicile tehnice ale canalului, eforturile depuse pentru construirea lui, efectele lui binefăcătoare asupra regiunii agricole pe care o traversează și asupra navigației pe Dunăre.

„Președintele României, Nicolae- 
Ceaușescu, a inaugurat, la 26 mai, 
Canalul Dunăre—Marea Neagră — 
un proiect grandios menit să acce
lereze traficul pe una dintre cele 
mai solicitate căi fluviale din Eu
ropa" — se subliniază într-un comentariu . al agenției . „REUTER".

„Președintele Nicolae Ceaușescu, 
aflat la bordul unei nave speciale, a 
tăiat panglica inaugurală la intrarea 
de vest în canal, care este lung de 64 km.Zeci de mii de persoane au asistat la ceremonia inaugurală de la noul port Cernavoda, construit în punctul in care canalul intilnește Dunărea", scrie „Reuter".Ziarul sirian de limba engleză „SYRIA TIMES", anunțînd inaugurarea canalului, arată că această magistrală este o realizare de seamă a poporului român, de „cea mai înaltă clasă pentru canalele navigabile", cum a apreciat și o comisie de experți a O.N.U.Inaugurarea Canalului Dunăre — Marea Neagră a fost marcată și de ziarele iraniene „KAYHAN" și „ETTELA'AT", sub titluri ca „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a inau
gurat Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, un mare proiect menit să 
accelereze traficul pe una dintre 
cele mai solicitate ' căi navigabile 
ale Europei".PRESA DIN ISRAEL a informat pe larg despre inaugurarea Canalului Dunăre — Marea Neagră de către președintele Nicolae Ceaușescu, prezentînd principalele date caracteristice ale acestei gigantice opere. Ziarele evidențiază, totodată, marea importanță economică, nu numai pentru România, a acestei realizări a constructorilor români.Referindu-se la istoricul acestei construcții, presa din Israel relevă că „încheierea cu succes a lucrări
lor se datorează președintelui 
Nicolae Ceaușescu".

Mrt de mesaje
intre twrisi Nîcelae Ceausescu 

si tovarășul Nu YaobaagBEIJING 29 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise tovarășului Hu Yaobang, secretar general al Comitetului Central al P.C. Chinez, un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și succese tot mai mari, iar poporului chinez prieten noi împliniri în activitatea de construire a socialismului în R.P. Chineză.Mulțumind pentru mesaj, tovarășul Hu Yaobang a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde urări de sănătate, fericire, viată lungă, de noi succese în activitatea neobosită desfășurată pentru edificarea societății socialiste multi
Președintei© Partidului Socialist Unit 

din Berlinul occidental l-a primit 
pe reprezentantul P. C. R.BERLINUL OCCIDENTAL 29 (A- gerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise tovarășului Horst Schmitt, președintele Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental, un salut cordirfi și cele mai bune urări, precum și succes în lupta și activitatea partidului.Mulțumind, tovarășul Horst Schmitt a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde salutări, urări de noi succese în activitatea P.C.R., în opera de construcție a socialismului în România.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către tovarășul Horst Schmitt a tovarășului loan Ciroei, membru al C.C. al P.C.R., care a reprezentat partidul nostru la Congresul P.S.U. din Berlinul occidental.

JAPONIA

Un nou forum de luptă pentru dezarmare nucleară
TOKIO 29 (Agerpres). — Un nou 

forum împotriva cursei înarmărilor 
nucleare constituit la Tokio și in
titulat „Comitetul celor 22 pentru 
dezarmare nucleară", din care fac 
parte proeminente personalități ale 
vieții politice și cultural-științifice 
nipone, între care se numără foștii 
prim-miniștri Takeo Miki și Zen- 
ko Suzuki, a cerut Japoniei și Sta
telor Unite să respecte triplul prin
cipiu al neproducerii, neposedării Și 
neintroducerți pe teritoriul național 
a armelor nucleare — transmite 
agenția Kyodo. în declarația pro
gramatică, comitetul cheamă la 
dezarmare nucleară în regiunea 
Asiei și Pacificului, pronunțindu-se, 
totodată, pentru reluarea negocie

ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 29 (Agerpres). — Camera Deputaților a Libanului urmează să se întrunească joi în sesiune pentru a audia și dezbate declarația-pro- gram a noului guvern de uniune națională — a anunțat primul ministru. Rashid Karame. Forul legislativ se va pronunța apoi asupra documentului printr-un vot de încredere. Intr-o declarație difuzată de postul de radio Beirut și reluată de agenția A.P., primul ministru a relevat că principalele sarcini cu care se va confrunta noul cabinet vor fi eliberarea sudului țării de sub ocupația israeliană, restabilirea securității și consolidarea păcii în conformitate cu un program cuprinzător in curs de elaborare, refacerea armatei și construirea unui Liban nou. potrivit unei noi Carte.BEIRUT 29 (Agerpres). — Forțele israeliene de ocupație din sudul Libanului continuă acțiunile represive
AGENȚIILE DE PRESÂ

-• pe scurt

lateral dezvoltate pe pămîntul României. Totodată, tovarășul Hu Yaobang a transmis poporului român urarea de noi victorii în întîmpinarea celor două evenimente de importanță istorică din viața sa : a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și an- tiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al partidului.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către tovarășul Hu Yaobang a tovarășului George Homoștean, ministrul de interne al Republicii Socialiste România. care a întreprins o vizită de prietenie în R.P. Chineză.La întrevedere a participat Angelo Miculescu, ambasadorul țării noastre la Beijing.

In acest cadru, președintele P.S.U. din Berlinul occidental a exprimat bucuria sinceră a comuniștilor din Berlinul occidental față de succesele obținute de poporul român, sub conducerea P.C.R., în edificarea noii societăți socialiste multilateral dezvoltate. El a dat o înaltă apreciere rolului hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în întreaga activitate social-economică j?i politică din România, contribuției sale remarcabile la soluționarea problemelor internaționale complexe, la promovarea unei politici de pace, destindere, securitate și cooperare internațională.Subliniindu-se bunele relații dintre P.C.R. și P.S.U. din Berlinul occidental, s-a exprimat dorința de a le dezvolta și în viitor, spre binele celor două partide, al cauzei păcii, democrației, progresului și colaborării internaționale.

rilor dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite.

★
Organizații democrate din pre

fectura Hyogo au cerut autorități
lor locale să ia măsuri pentru in
terzicerea ancorării în porturile 
nipone a navelor americane dotate 
cu arme nucleare. Intr-o declarație 
comună, aceste organizații își ex
primă îngrijorarea in legătură cu 
ancorarea in porturile nipone a va
selor de război americane care, în- 
eepind din iunie, vor avea la 
bord rachete nucleare de tipul 
„Tomahawk". în declarație se spu
ne că rachetele nucleare reprezintă 
un grav pericol pentru securitatea 
Japoniei, țară greu încercată, în 
1945, de bombardamentele atomice 
de la Hiroshima și Nagasaki.

împotriva populației locale. Postul de radio Beirut relatează că mai mulți elevi de Ia o școală din Saida au fost arestați marți in urma unei operațiuni efectuate la școala respectivă sub pretextul căutării de arme și muniții. Unii dintre elevi au fost maltratați, adaugă postul de radio,, menționind că trupele israeliene au încercuit școala cu blindate în timpul acțiunii represive.TEL AVIV 29 (Agerpres). — In localitatea Kafr Yassif, din Galileia, s-a desfășurat o demonstrație de protest împotriva masacrelor comise de forțele israeliene de ocupație din sudul Libanului. După cum se știe, trupe israeliene au pătruns în tabăra de refugiați palestinieni Ain Heloue, de lingă Saida, supunind la represalii refugiații palestinieni cazați aici.Participanții la demonstrație și-au reînnoit atașamentul față de O.E.P. și revoluția palestiniană.

PRIMIRE. N. I. Rijkov, secretar al C.C. al P.C.U.S., a primit delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, care a efectuat o vizită în U.R.S.S. pentru un schimb de experiență in probleme privind munca de partid în agricultură.
LANSAREA NAVEI COSMICE 

AUTOMATE „PROGRESS-22". în cadrul programului menit să asigure funcționarea in continuare a stației științifice orbitale „Saliut-7“, în Uniunea Sovietică a fost lansată nava cosmică automată „Pro- gress-22“. Ea transportă diferite materiale necesare echipajului și stației „Saliut-7“, transmite agenția T.A.S.S.
PLENARA C.C. AL P.C. BRAZI

LIAN. La Sao Paolo a avut loc plenara C.C. al Partidului Comunist Brazilian, care a examinat situația politică internă și a stabilit sarcinile ce revin partidului în etapa actuală. în rezoluția politică adoptată, C.C. al P. C. Brazilian cheamă forțele democratice să propună un candidat unic la alegerile prezidențiale care vor avea loc în Brazilia în ianuarie 1985. Plenara a examinat, de asemenea, problema legalizării Partidului Comunist Brazilian.
REZULTATELE ALEGERILOR 

LEGISLATIVE DIN EGIPT. în cadrul alegerilor legislative desfășurate duminică în Egipt. Partidul Național Democrat, condus de președintele republicii. Hosni Muba-

VARȘOVIA

încheierea vizitei delegației 
de partid și de stat 

a R. P. D. CoreeneVARȘOVIA 29 (Agerpres). — La 29 mai s-a încheiat vizita oficială de prietenie efectuată în R. P. Polonă de delegația de partid și de stat a R.P.D. Coreene, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, care a avut convorbiri cu delegația de partid și de stat poloneză, condusă de tovarășul Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone. Cele două delegații au discutat probleme privind dezvoltarea relațiilor bilaterale și unele probleme internaționale de interes comun, transmite agenția P.A.P.
Ședînța Comisiei 

permanente C. A. E. R. 
pentru colaborare în domeniul 
poștelor și telecomunicațiilorVARȘOVIA 29 (Agerpres). — T.l R. P. Polonă a avut loc ședința a 25-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul poștek r- și telecomunicațiilor, la care au luat parte delegații din țări membre ale C.A.E.R., precum și din H. S. F. Iugoslavia. Comisia a examinat sarcinile ce-i revin din hotărîrile Comitetului Executiv și a stabilit măsurile corespunzătoare pentru îndeplinirea acestora. Au fost' examinate, de asemenea, stadiul realizării acțiunilor pentru crearea sistemului complex de telecomunicații între țările, membre ale C.A.E.R. și a planului-de colaborare tehnico-științifică în domeniul poștelor și telecomunicațiilor pentru perioada 1981—1985? S-au adoptat propunerile de colaborare tehnico- științifică pe perioada 1986—1990 și condițiile tehnice pentru noi tipuri de echipamente și aparatură de telecomunicații. t

Lucrările Congresului 
Organizației de Solidaritate 

a popoarelor din Asia 
și Africa (O.S.P.A.A.)ALGER 29 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor celui de-al Vl-lea Congres al Organizației de Solidaritate a Popoarelor din Asia și Africa (O.S.P.A.A.) marți au continuat dezbaterile pe marginea raportului organizației. prezentat de secretarul general al O.S.P.A.A.. Nuri Abdel Razzak. Vorbitorii au acordat o atenție deosebită problemelor preîn- tîmpi nării unei catastrofe nucleare, încetării cursei înarmărilor. întăririi Păcii și securității mondiale, instaurării noii ordini economice internaționale.Lucrările congresului continuă pe comisii.

COLUMBIA

Pași pe calea normalizării 
situației politice interne BOGOTA 29 (Agerpres). — In Columbia s-a desfășurat. luni, „ziua pentru pace și democrație" — un ansamblu de manifestări mareînd acordul de încetare a focului semnat între puterea executivă și Forțele Armate Revoluționare din Columbia (F.A.R.C.) — transmite agenția France Presse. Evenimentul este considerat ca fiind primul pas deosebit de important pe calea normalizării vieții politice interne columbiene. Numeroase organizații politice. sociale și economice din Columbia și-au exprimat. în cadrul acestor manifestări, sprijinul fată de a- cordul survenit între puterea executivă și F.A.R.C.Comandantul acestei organizații, Manuel Marulanda Velez, a declarat, cu acest prilej, că încetarea focului va fi respectată și a făcut apel la populație să se opună oricăror încercări sau provocări vizind încălcarea acordului.Liderul Mișcării „M-19". Marino Ospina, a aprobat, la rîndul său. în-i cetarea focului, precîzînd că 'organizația sa va acționa în favoarea păcii.

rak. a obținut 391 mandate din cele , 448 ale Adunării Poporului, ceea ce reprezintă 87,3 la sută din tota- I Iul locurilor. Partidului Noul Wafd i-au revenit 57 mandate I (12,7 la sută). Celelalte trei for- j mațiuni politice care s-au prezentat in alegeri nu au întrunit nive- . Iul de 8 procente din totalul man- I datelor necesar pentru a fi re- ■ prezentate în Adunarea Poporului.
TURNEU. Turneul primului mi- i nistru al regimului rasist sud-afri- can. Pieter Botha, în țări vest-eu- » ropene are scopul de a cîștiga sprijin pentru manevrele în curs, ' menite să ducă la o și mai puternică înrădăcinare a sistemului de apartheid — a declarat Mfanafouthi I Makatini. director al Departamentului internațional al Consiliului | Național African (C.N.A.) din Africa de Sud. „Dar toate aceste măsuri — a adăugat liderul de cu- . loare — sînt condamnate la eșec și nu pot duce decît la creșterea • și lărgirea sprijinului pentru lupta C.N.A. — în toate formele pe care [ ni le impune intransigenta regi- | mului — pentru o societate nerasială. întemeiată pe recunoașterea , volumului și importanței majori- I tatii". '
CONVORBIRI SPANIA—PIAȚA I 

COMUNĂ. La Bruxelles s-au des- I fășurat, luni, negocieri între Spania și tarile Pieței comune în proble- | mele pescuitului. Spania — subli- I niază agenția A.N.S.A. — „a respins categoric condițiile oferite de . «cei zece» pentru adaptarea secte- I rului său piscicol" Ia reglementările ' C.E.E. în perspectiva aderării la acest organism. >
IMPORTANT ZACAMINT DE ’ 

FOSFAȚI DESCOPERIT ÎN MAU
RITANIA. în Mauritania a fost des- I cooerit un nou și important zacă- I mint de fosfați de bună calitate, situat in zona Aleg-Boghe-Kaedi. t

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorit din întreprinderi șl Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201. telex 10376 prsflr București, Calea Grivițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360

CONVORBIRI CHINO—BRAZI- 
• LIENE. Premierul Consiliului de I Stat al R.P. Chineze. Zhao Ziyang, și președintele Braziliei, Joao Baptista Figueiredo, aflat în vizită I oficială la Beijing, au avut un l schimb de opinii cu privire la situația internațională și la relațiile 
Î bilaterale. Agenția China Nouă subliniază că părțile au fost de acord că trebuie să se pună capăt ampla- 
I sării de rachete nucleare în diferite țări și să se reia negocierile în vederea încheierii unui acord de dezarmare care să țină seama de in- | teresele tuturor statelor.

ÎNTÎLNIRE FRANCO—VEST
II GERMANA LA NIVEL ÎNALT.
J La Rambouillet, în regiunea pariziană, s-a desfășurat o nouă îhtîl- . nire franco—vest-germană la nivel| înalt. Președintele Frangois Mitter-• rând și cancelarul Helmut Kohl audiscutat, timp de două zile, proble- f me de interes comun pentru cele] două țări, între care dificultățilecu care se confruntă Piața comună. i In cadrul unei conferințe de presă, președintele Mitterrand a declarat 1 că „Franța și R.F.G. sînt ferm hotărîte să ridice la Londra (cu 1 prilejul reuniunii la nivel înalt a I celor șapte state occidentale industrializate, din 7—9 iunie) problema Idobinzilor americane ridicate".Unul dintre cele mai grave efecte ale acestora — a spus el — îl re- 
I prezintă, între altele, creșterea enormă a datoriilor țărilor „lumii a treia" — menționează agențiile I France Presse și Associated Press.


