
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Sub semnul unor manifestări vibrante ale 
unității de neclintit a poporului în jurul 
partidului, ale voinței ferme de a înfăptui 

mărețele obiective ale dezvoltării 
economico-sociale a patriei, ieri a început Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarâșa Elena Ceaușescu sint întimplnați pretutindeni cu manifestări de deosebit respect și înaltă 

considerație

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,Împreună ce tovarășa elena ceaușescu, in județul sate mare
Marți, 20 mai, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a început, împreună cu tovarâșa 
Elena Ceaușescu, o vizită de lucru in județul Satu Mare.

Secretarul general al partidului este însoțit de tovarășii 
Petru Enache și Silviu Curticeanu.

La plecarea din București, pe aero
portul Otopeni. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de membri 
și membri supleant! ai Comitetului 
Politic'Executiv al C.C. al P.C.R., de 
secretari ai Comitetului Central al 
partidului.

Noua vizită de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu prilejuiește, ca de 
fiecare dată, analiza. împreună cu 
orfianele locale de partid și de stat, 
cu cadre de conducere din economie, 
cu specialiști și muncitori din unită
țile de producție a aspectelor esen
țiale ale dezvoltării economico-so
ciale a județului, stabilirea căilor și 
modalităților de perfecționare a ac
tivității in toate domeniile de care 
depind progresul material, prosperi
tatea oamenilor care trăiesc și mun
cesc in această parte a tării. Comu
niștii, oamenii muncii din Satu Mare 
se mîndresc cu rezultatele obținute în 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului. 
Orașele și satele, întregul județ au 
dobindit o nouă înfățișare prin ma
rile transformări care au avut loc 
aici, ca pretutindeni în țară, în anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu* 1. care au 
devenit perioadă de referință, cea 
mai bogată în împliniri.

Producția industrială a județului a 
crescut de 7.8 ori față de cea reali
zată în 1965, agricultura cunoscînd la 
rindul său o dezvoltare și moderni
zare continuă. S-au construit aproa
pe 50 de mii de apartamente și lo
cuințe noi, a crescut an de an nive
lul de bunăstare al celor ce muncesc.

Azi, în jurul orei 11, posturile de radio și televiziune 
vor transmite în direct adunarea populară prilejuită de vi
zita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, în județul Satu Mare.

Aceste remarcabile înfăptuiri sint 
legate nemijlocit de orientările 
stabilite de conducătorul partidului 
și statului nostru, de aplicarea 
neabătută în viață a politicii de dez
voltare armonioasă, echilibrată a tu
turor județelor patriei.

Oamenii muncii, locuitorii din 
această veche vatră de țară 
au întîmpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Re
publicii Socialist^ România, pe to
varășa Elena Ceaușescu cu deose
bită bucurie, cu cele mai ajese. sen- 
tfmente de respect, de înaltă pre
țuire. Pe aeroportul din Satu Mare, 
unde a aterizat avionul prezidențial, 
mii de muncitori, țărani, intelec
tuali, tineri și virstnici au venit să 
salute cu multă căldură, cu entu
ziasm pe conducătorul partidului și 
statului, a cărui strălucită activitate 
este pusă, cu pilduitoare dăruire și 
abnegație revoluționară, în slujba 
dezvoltării socialiste a patriei. 
Cei prezenți purtau steaguri tri
colore și roșii, portretele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei 
Elena Ceaușescu, urări la adresa 
gloriosului nostru partid comunist și 
a secretarului său general, toate ex- 
prirhind deosebita bucurie de a-I 
primi din nou in mijlocul lor pe 
conducătorul iubit și stimat ai parti
dului și al țării. S-a scandat din mii 
de piepturi „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, .„Stima 
noastră și mindria, Ceaușescu —• 
România t".

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
adresate calde cuvinte de bun venit, 
în numele comuniștilor, al tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc în această 
parte de țară, de către Maria Bra- 
dea, prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid.

O formație alcătuită din militari, 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei a 
prezentat onorul.

S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

După datină, un bătrîn localnic a 
invitat pe distinșii oaspeți, in semn 
de deosebit respect și înaltă consi
derație, să guste din plinea, sarea și 
vinul ospitalității.

Tineri și tinere, pionieri și șoimi 
ai patriei au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase buchete 

.de flori.
Oamenii muncii aflați pe aeroport’ 

au aplaudat cu însuflețire, au ova
ționat îndelung, au scandat cu pu
tere numele partidului și al secreta
rului său general. Dintre cei pre
zenți s-au desprins Maria Danciu, 
muncitoare confecționeră la între
prinderea de confecții „Mondiala11, 
și loan Danciu, lăcătuș Ia întreprin
derea „Unio“ Satu Mare, care, îm
preună cu cei zece copii ai lor, au 
ținut să rostească din adîncul inimii 
cuvinte de fierbinte recunoștință 
pentru condițiile minunate de muncă, 
învățătură, de viață ce le-au fost 
create.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu ,au răspuns 
cu prietenie acestor entuziaste ma
nifestări.

în continuare, la bordul eli
copterului prezidențial, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,. tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au îndreptat către Cărei,
(Continuare în pag. a Il-a)

La Fabrica de Instalații și utila] tehnologic din Corei

La cooperativa agricolă de producție Sanislău, se examinează stadiul viitoarei recolte In timpul vizitei In comuna Odoreu
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 1N JUDEȚUL SATU MARE

(Urmare din pag. I)
localitate care, la fel ca și celelalte 
așezări, a cunoscut in ultimele două 
decenii importante transformări 
economice și sociale. Înfăptuirea 
politicii partidului nostru de dez
voltare a tuturor zonelor tării a 
condus la o permanentă Înflorire a 
orașului, tn anii care au trecut de 
la cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, pentru dezvoltarea Ca- 
reiului s-au alocat investiții însu- 
mind peste 2.5 miliarde lei. Au fost 
realizate întreprinderi constructoare 
de mașini, de Industrie ușoară și 
alimentară. Concomitent, zestrea sa 
edilitară s-a îmbogățit cu peste 
3 800 de apartamente, cu noi școli, 
creșe, unități sanitare. comerciale 
și de prestări de servicii, cu impor
tante alte lucrări de interes pu
blic.

în această frumoasă zi de mai, 
străzile vechiului oraș erau împodo
bite sărbătorește. Mii și mii de 
locuitori ai așezării, tineri și vîr- 
stnici, practic întreaga populație, au 
ieșit în întimpinarea conducătorului 
iubit al partidului și statului nostru.

La aterizarea elicopterului pre
zidențial, cei prezenți au acla
mat cu însuflețire pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. au scandat urări 
pentru partid și secretarul său gene
ral, pentru patria socialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ș! 
tovarășa Elena Ceaușescu au parcurs 
într-o mașină deschisă principalele 
artere ale așezării. Pe întregul 
traseu, populația le-a făcut o caldă 
și însuflețitoare primire. Grupuri 
de tineri și tinere in costume săt
mărene întregeau prin ciritec și 
dans această atmosferă de sărbă
toare.

Pe platforma industrială a Care
tului s-a vizitat FABRICA DE 
INSTALAȚII SI UTILAJ TEH
NOLOGIC, unitate construită la 
indicația secretarului general al 
partidului. Fabrica din Cărei, care 
a pus bazele industriei construc
toare de mașini in această locali
tate. produce transportoare cu 
bandă din cauciuc și asigură aceste 
produse pentru diverse ramuri ale 
economiei naționale și pentru export.

Ministrul industriei de utilaj greu, 
Mihai Moraru, a informat despre sta
diul și perspectivele de dezvoltare a 
întreprinderii, despre succesele obți
nute de tînărul și destoinicul colectiv. 
Acționind in spiritul indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
muncitorii și specialiștii au reușit 
să depășească in mod substanțial 
indicatorii proiectați. Directorul 
întreprinderii. Cornel Pavel. a 
arătat că au fost depășite sarcinile 
de plan și cele privind exportul pe 
primele patru luni ale anului. Ve
nind în sprijinul minerilor și ener- 
geticienilor de la Rovlnari. Turceai 
și Anina, în bătălia pe care o duc 
pentru sporirea producției de căr
bune și energie electrică, fabrica 
din Cărei a furnizat înainte de ter
men peste 140 de tone de transpor
toare de diverse capacități. Nu
meroase utilaje de acest gen au fost 
livrate .șantierelor de construcții, 
unor fabrici de ciment, unor unități 
din industria alimentară, din 
agricultură.

Fabrica produce, de asemenea, 
pentru diferite industrii, și alte in
stalații și utilaje tehnologice cu 
parametri tehnici și calitativi ri
dicați, apreciate în țară și peste 
hotare.

Vizitarea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu a unor sectoare de 
bază ale fabricii a oferit posibili
tatea aprecierii măsurilor luate în 
scopul asigurării unei mai bune or
ganizări a producției și a muncii, al 
creșterii productivității muncii, ast
fel incit pină in 1990 să se. obțină 
dublarea acestui indicator de bază, 
în secția turnătorie a reținut atenția 
prima linie tehnologică care asigură 
atît mecanizarea operațiunilor, cit și 
creșterea calității și fiabilității pie
selor. Acțiunea de modernizare a 
secției turnătorie, a altor secții ale 
fabricii este in plină desfășurare. Se 
introduc și se generalizează tehno
logii noi în sudură, in alte sectoare, 
pentru a ușura munca oamenilor, a 
reduce consumurile de metal și ener
gie, costurile de fabricație, pentru a 
ridica eficiența întregii activități.

Adresind, la plecare, felicitări 
colectivului fabricii pentru succe
sele înregistrate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să fie 
continuate acțiunile destinate creș
terii productivității muncii, ridicării 
calității produselor și îndeplinirii, în 
cele mai bune condiții, a sarcinilor 
privind producția destinată expor
tului.

Mulțumind pentru cinstea deose
bită de a le vizita fabrica, pentru 
indicațiile primite și aprecierile în
curajatoare, conducerea unității, in 
numele întregului colectiv, a asigu
rat pe secretarul general al partidu
lui că recomandările ce le-au fost 
făcute vor fi transpuse cu perseve
rență în viață, că vor fi depuse toate 
eforturile pentru îndeplinirea exem
plară a tuturor sarcinilor ce revin 
fabricii.

La plecarea din Caret, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu ace
leași sentimente de dragoste și sti
ma de mii și mii de localnici pre
zenți pe stadionul orașului. Dind ex
presie acestor simțăminte ale locui
torilor Careiului, primarul orașului, 
tovarășa Cornelia Șoimeanu, a spus:

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu.

Este o deosebită cinste și fericire, 
o mare sărbătoare pentru locuitorii 
orașului Cărei să vă primească in 
această nouă și rodnică vizită de 
lucru pe plaiurile străvechi ale Săt- 
marului și să vă aducă, cu sentimen
te de dragoste fierbinte și profundă 
recunoștință, cele mai călduroase 
mulțumiri pentru tot ceea ce ați făcut 
și faceți in vederea înfloririi multi
laterale a orașului nostru, a între
gului județ.

Acum, la împlinirea a 50 de am de 
la procesul comuniștilor de la Brașov, 

cind, desfășurind o luptă eroică, v-ați 
afirmat ca un apărător dirz al inte
reselor poporului, oamenii muncii 
din Cărei, asemenea întregului popor, 
au conștiința deplină că marile in- 
făptuiri obținute in anii socialismu
lui, îndeosebi in luminoasa „Epocă 
Nicolae Ceaușescu", se datorează gin- 
dirli novatoare, acțiunii dumneavoas
tră — erou al națiunii române, genial 
conducător al partidului și al țării, 
care de peste cinci decenii v-ați 
consacrat viața cauzei libertății și 
propășirii socialiste a patriei, păcii in 
întreaga lume.

Exprimăm, de țsemenea, profundul 
respect și aleasa noastră gratitudine 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, proeminentă perso
nalitate a vieții noastre politice, om 
de știință de reputație internațională, 
pentru excepționala contribuție adusă 
la înfăptuirea Programului partidu
lui, la afirmarea plenară a științei, 
invățămintului și culturii românești.

Această vizită, care se înscrie ca o 
filă de aur in cronica orașului și ju
dețului nostru, reprezintă un minunat 
prilej de a vă asigura, mult stimate 
tovarășe secretar general al partidu
lui, că, și in viitor, nu vom precupeți 
nici un efort, urmind strălucitul 
dumneavoastră exemplu de muncă și 
lupta, dind viață sarcinilor și obiecti
velor ce ne revin din hotăririle Con
gresului al XlH-lea al partidului, din 
Planul național unic de dezvoltare 
eeonomlco-socială a patriei, pentru 
înfăptuirea prețioaselor indicații pe 
care ni le-ați dat in această vizită.

Să ne trdițl întru mulți ani, mult 
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
iubită tovarășă Elena Ceaușescu, 
spre gloria și măreția scumpei noas
tre patrii. România socialistă !

Răspunzînd ovațiilor îndelungate, 
oralelor izbucnite din piepturile 
miilor de cetățeni, tineri și virstnici, 
prezenți pe stadion, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

Dragi tovarăși,
Sintem bucuroși că, In cadrul vi

zitei de lucru in județul Satu Mare, 
avem prilejul să vizităm, din nou, și 
orașul Caret, să ne întilnim cu oa
menii muncii, cu harnicii locuitori ai 
acestei străvechi localități care re
amintește de lupta pentru libertate 
și pentru independență a poporului 
nostru.

Doresc să vă adresez dumneavoas
tră. tuturor locuitorilor orașului Că
rei, in numele Comitetului Central 
al partidului, Consiliului de Stat Și 
al guvernului, al tneu personal, nn 
salut călduros, revoluționar, împre
ună cu cele mai bune urări.

Am vizitat una din întreprinderile 
dumneavoastră și am constatat cu 
multă satisfacție succesele obținute 
in realizarea și depășirea planului pe 
primele luni ale acestui an, pc pri
mele luni ale cincinalului — ceea ce 
înseamnă că este un început bun.

Aș dori să adresez acestui harnic 
colectiv, tuturor oamenilor muncit 
din Cărei felicitări pentru succesele 
obținute și urarea de a realiza in 
bune condiții planul pe acest an, 
de a face totul pentru obținerea unei 
producții de bună calitate, pentru 
creșterea productivității muncii, a 
eficienței economice — calea sigură 
a ridicării bunăstării întregului nos
tru popor.

Cunosc de mult Careiul. Orașul a 
început să se dezvolte, dar doresc să 
vă spun acum, Ia această intilnire — 
și să spun și comitetului orășenesc 
de partid și consiliului popular — că 
se impune trecerea la aplicarea 
fermă a hotăririlor Congresului con
siliilor populare privind sistemati
zarea localităților. în cițiva ani, Ca
reiul trebuie să devină un oraș mo
dern, să poată oferi condițiile cele 

La întreprinderea „23 August" din Satu Mare

mai bune de muncă, dar șl de viață, 
pentru constructorii socialismului 
care trăiesc aici.

Vă doresc succese în întreaga acti
vitate. multă | sănătate și fericire !

La revedere, dragi tovarăși !
Cuvintele și urările adresate de 

conducătorul iubit al partidului și 
statului nostru au fost primite cu 
deosebită bucurie și satisfacție de 
toți cei prezenți, subliniate cu repe
tate și îndelungi aplauze și urale. 
S-a scandat din nou numele parti
dului, al secretarului său general. 
Pe stadion au răsunat acordurile cu
noscutului dntec patriotic, cu adinei 
rezonanțe in inima și conștiința în
tregului nostru popor : Partidul — 
Ceaușescu — România !

Elicopterul prezidențial a aterizat 
apoi în apropierea localității Sa- 
nislău, comună distinsă in anul 1985 
cu înaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste**  pentru ocuparea locului I 
în întrecerea socialistă timp de 4 ani 
consecutiv.

Pe ogoarele fermei nr. 3 Ciumești 
• COOPERATIVEI AGRICO
LE DE PRODUCȚIE SANIS- 
LĂU, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
intîmpinați de Gheorghe David, mi
nistrul agriculturii, de reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, de un mare număr de coopera
tori, mecanizatori și specialiști, cadre 
didactice, intelectuali și elevi din 
localitate, în numele cărora tovarășa 
Elisabeta Simonca, primarul comu
nei, a urat un călduros bun venit 
inalților oaspeți.

Președintele cooperativei agricole 
de producție, Liviu Groza, a prezen
tat conducătorului partidului și sta
tului nostru principalele realizări 
ale unității in cursul anului trecut și 
în primele 4 luni din acest an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat apoi starea culturilor de 
griu, orz și porumb, apreciind den
sitatea și buna întreținere a acestora.

De secretarul general al partidului 
e-au apropiat cu căldură cooperato
rii care, în număr foarte mare, erau 
prezenți la prășitul porumbului. Cu 
un gest firesc, semnificativ, tovară
șul Nicolae Ceaușescu li se alătură, 
ia (sapa unei femei și adună, cu 
grijă și îndeminare, pămîntul fertil 
la rădăcină cîtorva plante. Apoi se 
întreține prietenește cu cițiva dintre 
cei ce lucrau in parcela vizitată. Le 
recomandă să muncească in conti
nuare cu hărnicie pentru obținerea 
de producții superioare la griu, de 
8 090 kg boabe la hectar, iar in tere
nurile nisipoase, care dețin o pon
dere mare în zestrea funciară â uni
tății, să cultive, 'alături de pomi 
fructiferi, pepeni verzi, in timp ce 
culturile de cereale și plante tehnice 
să fie amplasate in solurile cu cer
noziom.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat călduros pe cooperatori, pe 
toți locuitorii comunei pentru fru
moasele rezultate obținute in cursul 
anului trecut și in primele patru luni 
din acest an. urindu-le să obțină re
colte bogate, noi succese și în viitor.

In continuare, elicopterul preziden
țial a aterizat în orașul Negrești-Oaș. 
întreaga evoluție dinamică a locali
tății este indisolubil legată de nu
mele conducătorului partidului și al 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
încă de la prima sa vizită, aici. în 
toamna anului 1965. s-au pus bazele 
industriei. De-a lungul anilor, a 
prins contur și s-a dezvoltat o pu
ternică platformă industrială, cu în
treprinderi moderne si mii de mun
citori. Edificator in această privință 
este faptul că producția-marfă indus
trială a crescut de la 17 milioane lei 
In 1965. la peste 1.3 miliarde lei in

Primire entuziasta, aplauze și ovații ale populației din Cărei

prezent. Industrializarea socialistă a 
adus cu sine schimbări spectaculoa
se și în sfera vieții social-culturale 
a vechii localități oșenești. Este o 
mîndrie a localnicilor că cea mai 
mare parte a specialiștilor din între
prinderile industriale, a cadrelor di
dactice din cele două licee si cinci 
școli generale, a medicilor sint din 
rindul lor.

Iată temeiurile profunde pentru 
care vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu la ÎNTREPRINDEREA 
DE IN Șl CINEPĂ s-a constituit 
intr-o adevărată sărbătoare. Mii 
de muncitori din întreprinderile 
productive din oraș și din localită
țile învecinate i-au îritimpinat cu 
piine și sare, cu foarte multe flori, 
cu cîntece și dansuri care dădeau 
expresie bucuriei lor, dragostei față 
de conducătorul partidului și al țării.

La intrarea in întreprindere, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați de 
Alexandrina Găinușe, ministrul in
dustriei ușoare, de cadre din condu
cerea centralei industriale și a uni
tății.

O mică expoziție a realizărilor, ca 
și panouri și grafice edificatoare 
ilustrează concludent drumul parcurs 
de această unitate in cei 16 ani de 
existență, interval în care succesive 
dezvoltări și modernizări au situat-o 
printre întreprinderile de importanță 
republicană. Volumul produeției- 
marfă s-a dublat, efectivul de mun
citori a crescut de peste 2,5 ori, iar 

nomenclatorul de fabricație s-a di
versificat continuu, cuprinzind acum 
peste 20 de sortimente. Directorul 
unității, Ion China, a raportat se
cretarului general al partidului că 
indicațiile primite cu prilejul unei 
vizite anterioare privind reducerea 
consumurilor materiale au fost trans
puse in viată. Unitatea realizează Ia 
ora actuală produse mult mai ușoa
re, Ia unele sortimente procentul 
de reducere atlngind chiar 40 la sută, 
ceea ce a condus, în ultimii ani, la 
o valorificare net superioară a ma
teriei prime. Sint prezentate prin
cipalele produse ale unității, diver
se accesorii și piese realizate in ate
lierele proprii, precum și o serie de 
sortimente de fire din polipropilenă, 
produse noi aflate in curs de asi
milare.

Pretutindeni in secțiile întreprin
derii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu multă căldură de mun
citori și muncitoare. Cu unii dintre 
ei au stat de vorbă, interesîndu-se 
de munca și viața lor.

Apreciind preocupările colectivului 
de oameni ai muncii de aici pentru 
dezvoltarea, modernizarea și diver
sificarea producției, precum și in 
privința imprimării unei cote tot 
mai ridicate eficienței întregii ac
tivități, secretarul general al parti
dului a recomandat muncitorilor, 
factorilor de răspundere ca această 
materie primă de bază — cînepa — 
să fie mai bine valorificată, să se 
accentueze preocuparea pentru ridi
carea în continuare a calității pro
duselor, pentru reducerea consumu
rilor de materii prime și materiale.

La despărțire, secretarul general 
al partidului a spus :

Dragi tovarăși, doresc să vă adre
sez un salut călduros și să vă 
felicit pentru activitatea desfășurată 
in primele luni ale acestui an și 
ale noului cincinal. Urez oșenilor 
succese tot mai mari în întreaga 
activitate, multă sănătate și feri
cire. La revedere, dragi tovarăși !

Toți cei prezenți au ovaționat în
delung, au dat expresie bucuriei 
prilejuite de întâlnirea cu cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre, pentru 
cuvintele generoase ce le-au fost 
adresate.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu la 
Negrești-Oaș a prilejuit un autentic 
dialog cu făuritorii bunurilor mate
riale, menit să adauge noi compo
nente calitative muncii și vieții lo
cuitorilor de pe aceste străvechi 
meleaguri ale patriei.

Dialogul purtat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in vizita de lucru 
Întreprinsă pe frumoasele plaiuri săt
mărene a continuat in COMUNA 
ODOREU. La coborirea din eli
copter, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sint 
salutați cu deosebită căldură de 
Gheorghe Cristea, primarul comu
nei, de reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, de mii 
de locuitori ai comunei.

Pe fațadele caselor, ei au arborat 
drapele ale patriei și partidului, au 
așezat cele mai frumoase covoare 
și țesături lucrate de femeile de 
aici. Este o expresie vie a sen
timentelor de prețuire pe care 
oamenii de pe aceste locuri le 
nutresc, asemenea întregului nostru 
popor, față de conducătorul parti
dului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Gazdele informează pe secretarul 
general al partidului că au transpus 
în viață indicațiile și orientările date 
la precedentele vizite cu privire la 
reconstrucția localității afectate de 
inundațiile din luna mai 1970. 
De atunci, cu sprijinul nemijlo
cit al conducerii de partid și 
de stat, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in perimetrul lo
calității Odoreu au fost construite 
peste 1 300 case noi, reușindu-se ast
fel să fie strămutate în centrul de 
comună cinci sate aparținătoare. De 
asemenea, au fost date în folosință 
o școală nouă cu 16 săli de clasă și 

două laboratoare, o grădiniță, cămin 
cultural cu 400 de locuri, două dis
pensare, sediul politico-administra- 
tiv al localității. Pentru buna gospo
dărire și înfrumusețare, comuna 
Odoreu a fost decorată cti „Ordinul 
Muncii**  clasa I. Dar, o dată cu 
dezvoltarea ei pe plan edilitar-gos- 
podăresc, localitatea și-a sporit de 
la an la an puterea economică, ajun- 
gind astăzi Ia o producție globală 
agricolă anuală ce depășește 100 mi
lioane lei.

In continuare, secretarul general 
al partidului este invitat să viziteze 
o expoziție, in care sint prezentate 
roadele activității oamenilor muncii 
din agricultura județului. Directorul 
general al direcției agricole jude
țene, loan Simuțiu, a înfățișat pe 
larg preocupările existente în unită
țile agricole de stat și cooperatiste 
pentru folosirea cu maximă eficiență 
a fondului funciar. In ultimii 20 de 
ani, producția totală de cereale a 
crescut de peste 3,6 ori, iar cea hor
ticolă de aproape trei ori. Creșteri 
însemnate s-au înregistrat și la pro
ducția de lapte, carne, lină, ouă. 
Totodată, sint prezentate o serie de 
produse ale industriei mici, rod al 
preocupărilor pentru valorificarea 
deplină a resurselor locale de ma
terii prime. Rețin atenția produsele 
de ceramică, împletituri de nuiele, 
artizanat, cusături și țesături, care 
îmbogățesc imaginea acestei cuprin
zătoare expoziții. Un loc aparte il 
ocupă în cadrul expoziției mași
nile și utilajele produse de ate
lierele unităților pentru mecanizarea 
agriculturii din județ. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi sint prezentate 
realizări in domeniul utilizării ener
giei neconventionale. mașini si uti
laje agricole.

Din centrul comunei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu se îndreaptă spre
TREPRINDEREA AGRICOLĂ 
DE STAT ODOREU. Artera 
care duce spre această unitate este 
străjuită de mii de oameni, femei și 
bărbați, tineri si virstnici.

Directorul unității prezintă princi
palele culturi. Este amplu înfățișată 
evoluția efectivelor de bovine și. in 
special, a producției de lapte. Se 
menționează că, datorită unei furajări 
raționale. îngrijirii corespunzătoare 
a animalelor, producția de lapte a 
ajuns la 4 300 de litri pe cap de vacă. 
In timpul vizitării celor două adăpos
turi modernizate ale fermei nr. 
I, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat că aceste grajduri sint 
complet mecanizate și că de la fie- 

.care vacă furajată se obțin 5 050 litri 
de lapte. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat apoi să vadă expoziția 
care ilustrează dezvoltarea zootehniei 
in județul’ Satu Mare. Pe o supra
față întinsă, in cadrul fermei nr. 1 a 
I.A.S. Odoreu au fost prezentate ra
sele de animale zonate in această 
parte a tării, care constituie baza 
materială a programelor de efective 
și a producției din județ. De ase
menea. sint înfățișate preocupările 
cadrelor de specialitate din agricul
tura județului pentru realizarea firo- 
gramelor speciale privind creșterea 
animalelor de muncă, a iepurilor de 
casă, dezvoltarea pisciculturii, seri
ciculturii și creșterea animalelor de 
blană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază eforturile depuse pentru spori
rea efectivelor de animale si creș
terea producțiilor in zootehnie și 
recomandă factorilor de răspundere să 
se preocupe in permanentă de mărirea 
numărului de animale și in zonele 
de deal și de munte, de îndeplinirea 
întocmai a prevederilor din progra
mele speciale adoptate pentru acest 
sector de bază al agriculturii.

Gazdele mulțumesc pentru vizita 
făcută, pentru aprecierile la adresa 
activității lor, pentru indicațiile date 
și cu această ocazie și se angajează 
să nu precupețească nici un efort 
pentru traducerea in viață a hotări
rilor Congresului al XIII-lea al 
partidului.

în ovațiile și urările lucrătorilor 
din această unitate, elicopterul pre

zidențial se Îndreaptă spre Satu 
Mare.

Pe stadionul „Olimpia" zeci de 
mii de locuitori din reședința 
județului, tineri și virstnici, au 
venit in întimpinarea conducăto
rului partidului și statului, pentru 
a-i adresa urări de bun venit in 
orașul lor, pentru a-și exprima ne
mijlocit sentimentele de înaltă sti
mă și prețuire, de profundă recu
noștință.

O gardă de onoare formată din 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
formațiunilor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei a pre
zentat onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost ru
gați să guste din pîinea ospeției. 
Pionieri și șoimi ai patriei au ofe
rit cu emoție buchete de flori.

Cei prezenți pe stadion au ova
ționat Îndelung, au scandat cu însu
flețire numele partidului și al se
cretarului său general.

Luind loc într-o mașină deschisă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie acestor calde manifes
tări.

Pe arterele orașului, străbătute de 
coloana oficială in drum spre re
ședința rezervată inalților oaspeți la 
Satu Mare, zeci de mii de sătmă
reni, purtind drapele tricolore și 
roșii, portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale tova
rășei Elena Ceaușescu, pancarte 
cu urări la adresa partidului și a 
secretarului său general, au ținut să 
fie de față la acest moment sărbă
toresc din viata orașului și a ju
dețului lor.

Cu aceeași bucurie și entuziasm 
l-au intimpinat pe conducătorul 
partidului și statului nostru oamenii 
muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
„23 AUGUST" din Satu Mare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați cu deosebită stimă de minis
trul industriei electrotehnice, Ale
xandru Necula, de reprezentanți ai 
conducerii centralei industriale de 
profil și ai întreprinderii.

întreprinderea „23 August" a cu
noscut o puternică dezvoltare, indeo- 
sebi in ultimele două decenii, fapt 
evidențiat de creșterea de circa 6 
ori a producției-marfă șl de 23 de 
ori a exportului. în această perioa
dă s-au realizat peste 10 milioane 
mașini-aragaz, întreaga producție 
aflindu-se intr-un neîncetat proces 
de perfecționare. Mentionind că tn 
primele patru luni din acest an co
lectivul de la „23 August" și-a în
deplinit și depășit planul la toți 
indicatorii, directorul întreprinderii, 
Mihai Chertes, a subliniat că o 
preocupare permanentă o constituie 
modernizarea continuă a fluxurilor 
de fabricație, ca o condiție esențială 
atit pentru realizarea sarcinilor de 
plan, cit și pentru diversificarea fa
bricației, pentru sporirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, a 
competitivității lor.

Vizitarea principalelor sectoare de 
fabricație a evidențiat că aplicarea 
de tehnologii noi vizează practic 
toate fazele procesului de producție, 
constituind obiectul unui amplu pror 
gram realizat de specialiștii Între
prinderii.

în secția de presare. dotată cu 
mașini de mare randament, unde 
se execută multe din părțile compo
nente ale mașinilor de gătit, s-a 
evidențiat că sporirea productivi
tății muncii este asigurată prin 
creșterea gradului de mecanizare a 
operațiilor și introducerea roboti
zării.

Au fost subliniate efectele eco
nomice deosebite ale modernizării 
instalațiilor de ardere și de emailare, 
Intre acestea remarcindu-se obți
nerea de economii importante la 
consumurile de gaz metan, energia 
electrică și email.

Seoretarului general al partidului 
l-au fost înfățișate, în cadrul unei 
expoziții, cele mal noi produse
(Continuare în pag. a 111-a)
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Sentimente calde, de profundă dragoste și recunoștință

(Urmare din pag. a Il-a)
aflate in nomenclatorul de fabrica
ție. Au fost puse în evidență efor
turile specialiștilor întreprinderii de 
a crea modele perfecționate, cu 
caracteristici tehnice și funcționale 
la cel mai înalt nivel înregistrat pe 
plan mondial, eu un design modern, 
atrăgător.

Gazdele au înfățișat, de aseme
nea, măsurile vizînd înfăptuirea 
programului de înnoire a sortimen
telor în acest cincinal, evidențiind 
legătura directă dintre optimizarea 
fluxurilor de fabricație și moderniza
rea produselor destinate pie-ței inter
ne și exportului. Un loc central în 
procesul de îmbunătățire a struc
turii fabricației îl ocupă asimilarea 
de noi produse cu performanțe su
perioare, cum sînt plitele vitrocera- 
mice, cuptoarele-plită, mașinile de 
gătit cu ardere secvențială, care 
asigură reducerea substanțială a 
consumurilor de energie în exploa
tare, utilizarea mai bună a spațiu
lui, sporirea gradului de confort.

In toate secțiile vizitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
înconjurați cu deosebită dragoste 
și respect de oamenii muncii, care 
au aplaudat și ovaționat cu însufle
țire, au scandat „Ceaușescu— 
P.C.R. !“, „Ceaușescu—muncitorii

La întreprinderea de in și cinepă din Negrești-Oaș

Distinșii oaspeți au fost întimpi- 
nați la tot pasul cu flori, cu alese 
cuvinte de stimă și recunoștință. In 
repetate rînduri, secretarul general 
al partidului a discutat cu munci
tori, interesîndu-se de condițiile lor 
de muncă, de modul în care iși în
deplinesc sarcinile, le-a strîns mîini- 
le, le-a urat mult succes în activi
tatea viitoare.

De fiecare dată, cuvintele, și urări
le tovarășului Nicolae Ceaușescu au 
fost primite cu vie satisfacție, cu 
entuziasm.

Secretarul general al partidului a 
cerut să se continue procesul de 
modernizare a fabricației, perfecțio
narea tehnologiilor, să se ia măsuri 
pentru sporirea gradului de valori
ficare a produselor la export.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat efor
turile depuse de colectivul întreprin
derii „23 August", rezultatele bune 
pe care le-a obținut și i-a urat 
succese tot mai mari în îndeplinirea 
sarcinilor importante ce îi revin în 
acest cincinal.

Secretarul general al partidului a 
vizitat în continuare ÎNTREPRIN
DEREA DE CONFECȚII 
„MONDIALA", unitate a indus
triei noastre ușoare, ale cărei pro
duse se bucură de o largă apreciere 
pe piața internă și peste hotare.

Specializată în prezent în realiza
rea confecțiilor pentru femei, între
prinderea sătmăreană, care s-a dez
voltat puternic în ultimele decenii, 
a obținut succese însemnate în înde
plinirea sarcinilor de plan, în spori
rea continuă a produselor, Îmbunătă
țirea calității și competitivității lor.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați cu en
tuziasm de mii de muncitoare care 
au ținut să dea glas recunoștinței lor 
profunde față de conducătorul parti
dului și statului, pentru grija per
manentă ce o manifestă pentru dez
voltarea acestei unități economice, 
pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și viață.

în cadrul dialogului secretarului 
general al partidului cu colectivul 
de Ia „Mondiala" au fost examinate 
probleme ale sporirii și diversifică
rii producției, ale creșterii eficienței 
economice.

Directoarea întreprinderii, Rodica 
Pușcașu, a subliniat că înfăptuirea 
orientărilor și indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a con
dus atît la sporirea volumului pro
ducției și valorificarea superioară a 
materialelor, cit și la îmbunătățirea 
calității și competitivității produse
lor, la ridicarea ponderii exportului. 
S-a menționat că și în cursul acestui 
cincinal se acționează în același 

sens, indicatorii de plan înregistrind 
o dinamică accentuată.

Pe parcursul vizitării secții
lor de producție, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost prezen
tate noi modele asimilate in fabrica
ția curentă, măsurile in vederea îm
bunătățirii structurii sortimentale 
prin mărirea ponderii articolelor cu 
un grad înalt de prelucrare, cu va
loare sporită. în ansamblul preocu
părilor pentru modernizarea produc
ției se remarcă experimentare^ în 
unele sectoare a unui nou sistem de 
organizare, prin care se elimină 
locurile înguste, se asigură optimi
zarea fluxurilor de fabricație, obți- 
nîndu-se o mărire a productivității 
muncii de peste 40 la sută. Gazdele 
au evidențiat că, prin generalizarea 
acestui nou sistem, întreprinderea 
poate obține importante depășiri ale 
actualelor prevederi de plan.

în cadrul unei expoziții reprezen
tative pentru nivelul calitativ al pro
duselor executate aics. secretarul ge
neral al partidului a fost invitat să 
asiste la prezentarea unor modele 
purtînd marca „Mondiala".

Copii ai muncitoarelor întreprinde
rii au oferit cu dragoste flori tova
rășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu, ău recitat cu enio- 
ție versuri, au interpretat cîntece.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat muncitoarelor, muncitorilor, 
întregului colectiv cuvinte de apre-

In timpul vizitei la întreprinderea de confecții „Mondiala" din Satu Mwe

ciere față de realizările obținute, fe- 
licitîndu-i cu căldură, urindu-le noi 
și importante succese în muncă.

în același timp, secretarul general 
al partidului a indicat conducerii 
ministerului de resort, conducerii în
treprinderii să acționeze în continua
re pentru mai buna valorificare a 
materiilor prime, pentru sporirea 
competitivității produselor.

La plecare, conducătorul partidului 
și statului a fost salutat din nou cu 
recunoștință fierbinte, cu deosebită 
stimă și aleasă considerație de colec
tivul de oameni ai muncii de la 
„Mondiala".

Pe întregul traseu străbătut pînă la 
reședința oficială din Satu Mare, zeci 
de mii de locuitori ai municipiului au 
dat glas sentimentelor de dra
goste si prețuire față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de tovarășa Elena 
Ceaușescu. bucuriei de a-i saluta ca 
oaspeți, satisfacției pentru această 
nouă si rodnică vizită de lucru, mo
ment de însemnătate hotăritoare 
pentru dezvoltarea în continuare a 
județufcii. Ei au aplaudat și ovațio
nat cu entuziasm, au scandat 
cu putere „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!“. „Ceaușescu 
— tinerii !“. expresie a unității în
tregii noastre națiuni in jurul eroicu
lui său partid comunist, al secretaru
lui său genepal. cel mai iubit și 
stimat fiu ai tării, ctitorul de geniu 
al României socialiste moderne.

întilnire cu membrii Biroului Comitetului
județean Satu Mare al P.C.R., cu cadre

de răspundere din industrie și agricultură
In cursul după-amiezii, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnit, în cadrul 
unei ședințe de lucru, cu membrii 
Biroului Comitetului județean Satu 
Mare al P.C.R., cu alte cadre cu 
munci de răspundere în activitatea 
de partid și de stat din județ.

Potrivit stilului de lucru care îi 
este propriu, bazat pe cunoașterea 
aprofundată, la fața locului a pro
blemelor ce se desprind din desfășu
rarea activității în diferite domenii 
ale producției materiale, ale creației 
științifice și muncii politico-educa
tive, secretarul general al partidului 
a inițiat această intilnire cu factorii 
de eonducere din județ pentru a exa
mina împreună concluziile ce s-au 
desprins după vizitarea unor unități 
industriale și agricole, a localităților 
urbane și rurale cuprinse în pro
gramul vizitei.

în cadrul analizei efectuate, pri- 
mul-secretar al comitetului județean 
de partid, precum si alti membri ai 
biroului au prezentat informări în 
legătură cu munca desfășurată pen
tru îndeplinirea planului de produc
ție în industrie si agricultură, cu mă
surile întreprinse pentru sistemati
zarea localităților urbane si rurale, 
precum si alte probleme ale activi
tății de partid si de stat.

După ce a apreciat rezultatele ob
ținute în primele patru luni ale a- 
nului în domeniu] industriei, secre
tarul general al partidului a cerut 
biroului județean să ia măsuri fer
me pentru ca. pînă la sfîrșitul a- 
nului. să fie rezolvate în întregime 
problemele încă nesoluționate, ridi- 
cînd nivelul activității industriale pe 
toate planurile. Este necesar să se 
îmbunătățească organizarea internă 
în unitățile productive. Să se asigu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, 
marți după-amiază, NOUL CEN
TRU CIVIC AL MUNICIPIU
LUI SATU MARE, remarcabilă 
realizare arhitecturală. Elementul 
principal al compoziției urbanistice îl 
constituie sediul politico-administra- 
tiv, materializat într-o generoasă 
verticală, care exprimă năzuința că
tre mai bine și mai frumos, un im
punător edificiu, metaforă a mindriei 
și demnității tuturor locuitorilor din 
această parte a țării.

Noul centru include, de asemenea, 
casa de cultură a sindicatelor, con
strucție care dă posibilitatea orga
nizării unor multiple activități, răs- 
punzind nevoilor spirituale ale co
lectivității. Ea dispune de o sală de 
spectacole cu 600 de locuri și alta 
de 200, de spatii pentru bibliotecă, 
activitatea cercurilor artistice și in
structive, săli de jocuri și activi
tăți educative. Cele două construc
ții N—' sediul politico-administrativ și 
casa de cultură — sint unite prin- 
tr-un amfiteatru pe malul Someșu
lui. destinat spectacolelor in aer 
liber. Centrul civic cuprinde, de a- 
semenea, un magazin ’ universal, 
realizat pe 5 niveluri, cu o supra
față de 10 500 mp, alte unități co
merciale concepute să răspundă ce
lor mai ridicate exigențe, blocuri de 

re folosirea mai rațională a spațiu
lui ; există posibilitatea ca, valorifi- 
cînd mai bine capacitățile disponi
bile, să crească substanțial produc
ția. Trebuie să scadă cheltuielile de 
producție calculate pe fiecare pro
dus în parte. în atenția comitetu
lui județean de partid trebuie să se 
afle în permanență obiective cum 
sint creșterea nivelului tehnic, îm
bunătățirea tehnologiilor, perfecțio
narea organizării activității produc
tive, creșterea calității produselor și 
a eficienței economice.

Analizîndu-se activitatea din agri
cultură, s-a arătat că, pe lingă cultu
rile cu o bună densitate și bine în
treținute, se observă și culturi a că
ror însămînțare s-a făcut tîrziu, cu 
o densitate și o întreținere ngeores- 
punzătoare. Folosirea raționam a te
renurilor agricole — a subliniat 
secretarul general al partidului — 
trebuie să se facă în mod diferen
țiat, cu aplicarea corespunzătoare a 
tuturor lucrărilor cerute de tehnolo
gia specifică fiecărei culturi.

Referindu-se la activitatea din 
zootehnie — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus în fața bi
roului comitetului județean de 
partid sarcina de a se preocupa mai 
stăruitor pentru aplicarea de măsuri 
eficiente în vederea sporirii efecti
velor de animale. îndeosebi de bo
vine si ovine. în întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele agricole.

Constatind o rămînere în urmă în 
aplicarea legilor și hotărîrilor pri
vind sistematizarea localităților ur
bane și rurale, secretarul general al 
partidului a cerut biroului comite
tului județean să dea dovadă de 
mai multă fermitate în respectarea 
reglementărilor existente, introdu- 

locuințe însumind aproape o mie de 
apartamente cu confort sporit.

Noul centru civic al municipiului 
Satu Mare a fost conceput de un 
colectiv de la Institutul de cercetare 
și proiectare din Iași condus de 
profesor arhitect Nicolae Porum- 
bescu-Vaida, cu aportul specialiști
lor centrului de proiectare județean 
și al constructorilor sătmăreni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au apreciat 
în mod deosebit originalitatea și 
soluțiile ahitecturale folosite, frumu
sețea construcțiilor. Totodată, s-a 
indicat edililor municipiului să ex
tindă amenajarea Someșului, să con
struiască un baraj în amonte pentru 
a menține un luciu de apă curată 
pe toate porțiunile de rîu care tra
versează orașul, să fie extinse plan
tațiile de arbori ornamentali, să se 
realizeze lucrări de artă monumen
tală, care să contribuie la sporirea 
frumuseții noului centru civic, a lo
calității în general. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au adresat calde felicitări 
pentru aqeastă realizare de prestigiu.

Arhitectul noului centru civic al 
municipiului a mulțumit din inimă 
pentru felicitările adresate, pentru 
condițiile care sint create de statul 
nostru socialist promovării și afir
mării arhitecturii naționale.

Vizita în județul Satu Mare con
tinuă.

cînd o ordine desăvîrșită. mai multă 
disciplină in acest domeniu de primă 
importantă pentru ridicarea calității 
vieții la orașe și sate. Să crească 
răspunderea organelor de partid, a 
primarilor, a consiliilor populare în 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin în 
sistematizarea si buna gospodărire a 
localităților.

în legătură cu toate domeniile 
analizate, s-a subliniat necesitatea 
de a fi Întărită munca organiza
torică și politico-educativă. Mun
ca de partid, a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie apreciată 
după felul cum sînt soluționate 
problemele. S-a cerut biroului co
mitetului județean de partid să-și 
îmbunătățească stilul șl metodele de 
muncă, să cuprindă mai bine dome
niile de activitate, toate localitățile 
din județ, și să le acorde un sprijin 
efectiv pentru îndeplinirea exem
plară a tuturor sarcinilor care stau 
în fața industriei, agriculturii, a sar
cinilor ce revin în domeniul condu
cerii și sistematizării localităților, in 
întărirea muncii politico-organiza- 
torice și cultural-educative, astfel 
îneît să fie îndeplinite în mod 
exemplar hotăririle Congresului al 
Xlîl-lea al partidului,

în încheierea acestei fructuoase 
analizS, biroul comitetului județean 
de partid a mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a exprimat an
gajamentul și asigurarea că, mun
cind cu înaltă exigență și răspunde
re pentru îndeplinirea orientărilor șt 
sarcinilor trasate, va face totul ca 
județul Satu Mare să-și îndeplineas
că la timp și în cele mai bune con
diții obiectivele care-i stau în față, 
să ocupe un loc fruntaș în întrecerea 
ce se desfășoară între județele țării.
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Stabilitatea specialiștilor, un factor 
de bază al marilor recolte

Sint nu puține unități agri
cole care au condiții excelente — 
pămint din cel mai fertil, teren iri
gat — dar care obțin rezultate slabe 
pentru că ceea ce este hotărî tor, a- 
dică inițiativa, priceperea celor care 
trebuie să organizeze și să conducă, 
a celor care trebuie să producă e- 
fectiv nu sint întotdeauna la nive
lul cerințelor. I.A.S. Balaciu, din 
județul Ialomița, are din unghiul de 
vedere din care judecăm lucrurile 
multe condiții bune, deși in paran
teză fie spus pămîntul acestei între
prinderi nu este racordat la sistemul 
de irigații. Ceea ce dă activității din 
această unitate valoare de expe
riență este tocmai calitatea excep
țională a oamenilor. Punem acest 
fapt pe primul plan (și se va vedea 
că nu intimplător) pentru că uneori 
apreciindu-se activitatea unei uni
tăți, rezultatele ei, se începe cu nu
mărătoarea mașinilor și utilajelor, a 
cantităților de îngrășăminte admi
nistrate, a suprafețelor irigate și 
abia la urmă se amintește și de mo
dul in care lucrează oamenii.

Să notăm pentru început, foarte 
succint, ce reprezintă din punct de 
vedere al producțiilor, din punct de 
vedere economic, I.A.S. Balaciu in 
agricultura județului Ialomița, in 
agricultura țării. De aproape un de
ceniu, I.A.S. Balaciu s-a situat pe 
locuri fruntașe pe țară la culturile 
de porumb și floarea-soarelui, la 
cele de griu și soia, precum și la 
producția de lapte de vacă. Cel mai 
important salt l-au realizat lucră
torii din această unitate în cincina
lul 1981—1985, cînd de patru ori 
consecutiv s-au situat pe locul I pe 
tară, unitatea fiind distinsă pentru 
rezuftatele obținute in 1982, 1983 și 
1984 cu „Ordinul Muncii" clasa I. 
Producțiile medii obținute la hectar 
în ultimii ani, nu întotdeauna favora
bili, deși cum arătam unitatea nu 
este racordată la sistemul de iriga
ții. au fost de peste 5 000 kg griu, 
10 000 kg porumb boabe. 3 300 kg 
floarea-soarelui. 3 000 kg soia și 4 200

Prășitul sfeclei de zahăr pe terenurile C.A.P. Grivița, județul Ialomița
Foto : Sandu Cristian

OLT: Prașile mai multe pentru
conservarea umezelii în sol

Comandamentul lărgit pentru agri
cultură. întrunit la Comitetul jude
țean OLT al P.C.R., la care au 
participat factori cu responsabilități 
in domeniul respectiv, pină la nivel 
de comună și unități agricole, a 
hotărit ca, in intîmpinarea Congre
sului țărănimii, săptămina aceasta 
să fie declarată săptămină-re- 
cord in agricultură. Colective alcă
tuite din activiști de partid și de 
stat, specialiști și alți factori își des
fășoară activitatea în exclusivitate 
in localitățile rurale, sprijinind mo
bilizarea tuturor forțelor materiale 
și umane la realizarea unor lucrări 
de stringentă actualitate, printre 
care in mod deosebit Irigarea cultu
rilor. efectuarea celei de-a doua 
prașile manuale și mecanice, recol
tarea. transportul și depozitarea fu
rajelor. In această amplă desfășura
re de forțe, cooperatorii sint ajutati 
de membrii din familiile acestora 
care-și desfășoară activitatea in sec
toarele neagricole, de toate persoa
nele valide de pe raza comunelor, 
de populația de la orașe. Au fost 
întărite formațiile dg udători din 
sistemele mari si locale de irigații, 
care acum funcționează fără între
rupere. zi si noapte, se acționea
ză pentru utilizarea oricărei sur
se de apă în vederea udării 
unor suprafețe suplimentare cu griu, 
porumb, floarea-soarelui, legume, 
pomi, plante tehnice, furaje și al
tele. Programul unităților economice 
și instituțiilor din localitățile rurale 
este adecvat acestei acțiuni de «an
vergură.

Ca urmare a unei temeinice orga
nizări a muncii, in unitățile agricole 
din județul Olt s-a încheiat prima 
prașilă manuală la sfecla de zahăr, 
floarea-soarelui și porumb. In amin
tita ședință a comandamentului jude
țean pentru agricultură, analizindu-se 
detaliat si cu exigentă stadiile aces
tor lucrări In fiecare consiliu agro
industrial, primul-secretar al comite
tului județean de partid, tovarășul 

litri lapte de la fiecare vacă fura
jată. In cincinalul 1981—1985 unita
tea a realizat și depășit toți indica
torii de plan la producția vegetală 
și în sectorul zootehnic. Din depăși
rile producțiilor planificate s-au li
vrat peste plan, la fondul de stat, 
7 000 tone cereale și plante tehnice, 
peste 5 000 hectolitri lapte de vacă, 
21 000 kg lînă și 328 tone carne de 
ovine. Rezultat firesc al acestor de
pășiri au fost beneficiile realizate 
peste plan în această perioadă care 
se ridică la 65 milioane lei.

Să revenim însă la ceea ce spu

Din experiența I.A.S. Balaciu, județul Ialomița

neam că este esențial : oamenii. $i 
să notăm un fapt care se constituie 
prin el însuși ca o explicație a ma
rilor succese ale acestei unități : 85 
Ia sută din personalul muncitor lu
crează aici de peste două decenii. 
Sublinia în repetate rînduri secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că specialiștii, 
inginerii agronomi trebuie să cu
noască in amănunt pămîntul pe care 
îl lucrează, plantele pe care le cul
tivă, animalele pe care le îngrijesc, 
să fie permanent legați de cimp, de 
producție, apreciere desigur. valabilă 
pentru toți lucrătorii din agricultu
ră, nu numai pentru specialiști. O 
confirmare puternică a acestei a- 
precieri o dau situația și rezultatele 
de la I.A.S. Balaciu. Începînd cu di
rectorul întreprinderii, inginerul Va
dim Rusu, aflat aici la datorie de 
peste trei decenii, mecanicii agri
coli Gheorghe Bocioacă, Marin Soa
re, Chiriac Nemeș, Abel Iancu, Toa- 
der Fronea, Vasile Dorobanți. Nico
lae Stan. Dumitru Grizeanu, Gheor
ghe Panait, life Voicu, Costache 
Drăcșineanu, Ion Dobre, frații Ion,

Vasile Bărbulescu. a subliniat nece
sitatea mobilizării tuturor forțelor 
satelor ia lucrările de întreținere. 
S-a hotărit ca să continue, in același 
ritm, prașila a doua manuală și me
canică, urmârindu-se asigurarea den
sității și uniformității. plantelor, fer
tilizarea fazială, funcționarea zi și 
noapte a tuturor sistemelor de iriga
ție la parametrii proiectați.

Intr-adevăr, o dată cu încheierea 
primei prașile, munca in cimp nu 
cunoaște răgaz, fapt confirmat și de 
cele constatate în raidul Întreprins, 
in aceeași zi, in unități agricole din 
consiliile agroindustriale Stoicănești 
și Radomirești. In unitățile agricole 
din consiliul agroindustrial Stoică
nești, prima prașilă s-a încheiat pe 
întreaga suprafață de 5 663 hectare 
cu sfeclă de zahăr, porumb și floa
rea-soarelui, iar cea de-a doua a fost 
efectuată pe 2 760 hectare. „Deficitul 
de apă din sol este mare — preci
zează Maria Pavai, organizator de 
partid. Ploaia căzută zilele tre
cute in citeva din localitățile ju
dețului ne-a ocolit, astfel incit pra
șila rămine principala cale de di
minuare a efectelor secetei ce începe 
să se resimtă in Cimpia Boianului. 
Printr-o muncă politică desfășurată 
temeinic in toate localitățile din con
siliul agroindustrial, cooperatorii au 
ințeles necesitatea de a grăbi prăși- 
tul pentru preîntimpinarea pierde
rii de apă din sol". intr-adevăr, ac
tivitatea la lucrările de întreținere 
a culturilor este organizată exem
plar. Ajunși in cimp, la capătul unei 
sole, privim pe tabla indicatoare : 
„C.A.P. Stoicănești, ferma nr. 4, po
rumb H—420. suprafața 110 hectare, 
neirigat, producție planificată 15 
tone Ja hectar, îngrășat cu 40 tone 
gunoi de grajd la hectar". Vasile Ra
dulescu, șef de fermă, ne relatează 
că 130 cooperatori prășesc a doua 
oară manual. Praștia mecanică ur
mează a fi făcută cu cultivatoarele 
prevăzute cu fertilizatoare, imediat 
ce vor fi primite îngrășăminte chi
mice.

Gheorghe și Mircea Oprea, mecani
cii de atelier Spiridon Vasilescu și 
Ion Iancu, sudorul Gheorghe Marin, 
îngrijitorii Mihai Gavriș, Dumitru 
Mihai, Constantin și Gheorghe Radu, 
Gheorghe Negură, tehnicianul agro
nom Dumitru Turea, tehnicianul ve
terinar Dumitru Antonescu. Alături 
de ei, medicii veterinari Petre Ciu- 
rea și Gheorghe Metaxa, șeful com
plexului zootehnic, inginerul-șef 
Costică Ichim vor împlini. în curind, 
două decenii la I.A.S. Balaciu. Con- 
tabilul-șef Toma Nițu are și el un 
sfert de veac în această funcție.

iar lucrătoarea Lucreția Adam a 
venit la Balaciu în urmă cu 28 de 
ani.

Statornicia a adus cu ea, desigur 
nu simpla statornicie, ci și învățătu
ra permanentă, experiența de care 
are nevoie orice agricultor pentru a 
ști să obțină din pămîntul pe care îl 
calcă de 2—3 decenii ceea ce și-a 
propus. Ar fi multe de spus în le
gătură Cu factorii care au asigurat 
asemenea rezultate cu efecte bene
fice pentru producție, dar să notăm 
succint spiritul de echipă format în 
decursul anilor pentru a organiza 
ireproșabil activitatea, măsurarea 
exactă a contribuției fiecăruia și 
răsplătirea ei corectă — cale sigu
ră de creștere a responsabilității 
fiecăruia și a întregului colectiv. 
Un rol esențial in această pedagogie 
a închegării colectivului il au consi
liul oamenilor muncii, organizația 
de partid a căror conlucrare a dus 
la statornicirea unui spirit de ordine 
și disciplină desăvirșite. Iată cum 
explică această conlucrare stabili
tă intre membrii colectivului de

Pe un teren cultivat cu sfeclă de 
zahăr de la C.A.P. Crimpoia intil- 
nim pe tovarășul Vasile Crăciun, 
primarul comunei, care ne-a precizat 
că pe 230 din cele 400 hectare a fost 
realizată prașila a doua manuală, la 
lucru aflîndu-se toți locuitorii sa
tului.

Și în unitățile din consiliul agro
industrial Radomirești, după cum 
ne relatează organizatorul de partid 
Ilie Matei, a fost încheiată prima 
prașilă manuală la sfecla de zahăr, 
floarea-soarelui, năut și plante me
dicinale, iar la porumb aceasta a 
rămas de efectuat numai pe supra
fețele insămînțate după răpită și ti
fon. La una din fermele vegetale a 
C.A.P. Radomirești, pe o suprafață 
de 90 hectare, porumbul insămințat 
după rapiță este aproape la fel de 
inalt ca acela semănat in ogor pro
priu. Cultura este curată, dar cu ve
tre mici de buruieni. Dar. așa cum 
Sublinia șefa de fermă. Florica Dră- 
goescu, cooperatorii efectuează pra
șila manuală peste tot, și nu numai 
in vetre, asigurindu-se astfel con
servarea apei in sol. Și la C.A.P. 
Seaca, in acest sezon a fost efectuat 
un mare volum de lucrări manuale 
la întreținerea culturilor. „Coopera
torii, ne spune șeful fermei, Florea 
Savu. au ieșit in mare număr la 
prășit, practic. întreaga suflare a sa
tului aflîndu-se in întrecere".

întrecere constatată, de altfel, în
tre unitățile din cele două concilii 
agroindustriale învecinate. între toa
te consiliile agroindustriale din ju
deț. Este urmarea spiritului de res
ponsabilitate și angajare imprimat 
de către organele și organizațiile de 
partid, care au desfășurat o intensă 
muncă politic^ de mobilizare a tu
turor resurselor umane și materiale, 
in bătălia pentru recolte cit mai 
mari in acest an.

Mihai GRIGOROSCUTA 
corespondentul „Scinteil" 

oameni ai muncii de la I.A.S. Bala
ciu directorul unității : „Sporurile 
de producție sint rezultatul organi
zării științifice a muncii și a pro
ducției, al intronării ordinii și dis
ciplinei în toate sectoarele de acti
vitate. împreună cu organizațiile de 
partid din cadrul fermelor și comi
tetul de partid, am aplicat cu con
secvență principiul autoconducerii și 
autogestiunii economico-financiare, 
astfel ca realizarea unor producții 
mari să se obțină cu cheltuieli re
duse. Ca atare, s-a asigurat o ren
tabilitate sporită fiecărui produs, 
fapt ce a condus la creșterea efi
cienței, eficientă care are insă im
portante rezerve pentru ă fi în Con
tinuare îmbunătățită. Pentru cinci
nalul 1986—1990, în fata noastră stau 
obiective mari, dar pe deplin reali
zabile printr-o muncă făcută cu dă
ruire, pasiune și înaltă răspundere". 
Secretarul comitetului de partid, 
electricianul Didel Soroceanu, care 
este in această unitate din 1956, re
marca : „La noi cine a venit a fost 
primit ca într-o familie. Tinerii me
canizatori Gheorghe loniță și Mar
cel Toma, deși au 3 și, respectiv, 5 
ani de cind muncesc la I.A.S. Ba
laciu, se măsoară in hărnicie și pri
cepere cu cei maj buni colegi de-al 
lor și acest lucru se vede după cum 
se prezintă terenurile lucrate de ei. 
Noi nu uităm nici pe cei care se 
pensionează și care sint sărbătoriți, 
făcind din* * aceste sărbători adevăra
te momente de educație muncito
rească și de cite ori este prilejul ii 
invităm in mijlocul nostru. Ei se 
mindresc cu noi, așa cum noi dorim 
să ne mîndrim cu tinerii care au 
intrat în colectiv in locul lor. A- 
ceastă ștafetă nevăzută dă tărie și 
putere întregului nostru colectiv".

vins vizitînd liceul. Am văzut cabi
nete pentru studiul limbii și litera
turii române, al limbilor moderne, 
de istorie, științe sociale, laboratoa
re de chimie, matematică, fizică, 
tehnologie, dotate cu aparatură mo
dernă. realizată în cea mai mare 
parte în cadrul acțiunii de autodo- 
tare. Cele mai interesante lecții, ex
puneri și demonstrații care intere
sează pe majoritatea elevilor pot fi 
urmărite printr-un circuit închis de 
televiziune. în afara orelor de curs 
Si practică, elevii se pregătesc în 
cadrul unor cercuri tehnico-aplica- 
tive. organizează simpozioane, expo
ziții. sesiuni de referate și comuni
cări științifice, la care iși aduc con
tribuția specialiști și cadre didacti
ce universitare din Iași si Bacău. în 
cadrul cercurilor tehnico-aplicative, 
elevii realizează aparatură de inter 
res național, cum ar fi, de pildă, 
aparatele medicale pentru electro- 
anestezle și acupunctură, premiate 
la expoziția internațională organiza
tă în anul trecut la Moscova. Profe
soara Nadia Voicu ne-a vorbit des
pre noua metodă de depoluare a 
apelor cu ajutorul unor reziduuri de 
la întreprinderea de bere și spirt

sul artei vocale". Valentin Teodorlan, 
Iilnca Dumitrescu — pian — 19 ;
(sala Studio) : „Panoramic XX“ — 
Lucrări in primă audiție. Grupul de 
muzică nouă „Traiect". Conducerea 
muzicală ; Sorin Lerescu — 1730
• Opera Română (13 18 57) : Precau- 
țiuni Inutile — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) î 
Oklahoma — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 73 46) : 
Mobilă și durere — t9 ; (sala Grădina 
Icoanei. 11 05 44) : Menajeria de sticlă
— 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pesen (amlnat din 12.V) — 19
• Teatrul Foarte Mie (14 09 05) t 
Bărbatul șl... femeile — 19,30
• Teatrul „C. I. Nottara” (59 31 03, 
sala Magheru) : Karamazovil — 18 ; 
(sala Studio) : Varlațiunl pe tema 
dragostei — 19
•, Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Jocuri crude — 19
4) Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tu
nase- (sala Savoy, ts 86 75) : Dra
goste la prima vedere — 19
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini, la Izvoare
— 18

Pentru a completa imaginea aces
tei familii, pe care convențional o 
numim I.A.S. Balaciu. adăugăm 
faptul că 90 la sută din oamenii 
muncii de aici au pe cărțile de mun
că completată doar data încadrării 
in această unitate. Pentru cei ne
avizați ar putea părea că nu este 
ceva deosebit, dar cei care cu
nosc exigentele de aici față da 
muncă și rezultatele acesteia sint 
convinși că de pe urma rigorilor 
selecției au rămas numai acei care 
au în sînge dragostea pentru pămint, 
pentru plante, pentru animale.

Mîhai VIȘOIU 
corespondentul „Scînteli"

dou: Irigații din 
surse locale

„Cu toate forțele, din orice sursă 
de apă — la irigarea culturilor", 
acesta este cuvintul de ordine sub 
semnul căruia se desfășoară lucrarea 
agricolă ce polarizează, alături de 
întreținerea culturilor, atenția gene
rală a locuitorilor satelor din județul 
Dolj.

Din inițiativa secretariatului co
mitetului județean au fost forate, cu 
utilaje realizate în întreprinderile 
craiovene. peste 200 puțuri pentru 
irigații Si s-au realizat, tot prin forțe 
proprii, instalații hidraulice tip 
„berbec hidraulic", care asigură uda
rea culturilor fără consum de ener
gie. Totodată, s-au organizat acțiuni 
de masă la care participă mii și mii 
de locuitori ai satelor, acționindu-se 
cu cisterne, sacale, butoaie, bene, 
găleți, cu aproape 5 000 de atelaje din 
teritoriu și s-au creat 117 acumulări 
pe cursurile pîraielor, îndeosebi pe 
Desnățui și Balasan. Ca urmare, spo
resc de la o zi la alta suprafețele 
irigate. Dovada : 3 904 hectare pe 16 
mai. 4 272 hectare pe 17 mai. 4 724 
hectare pe 18 mai si 6 206 hectare pe 
19 mai a.c. In jur de 50 la sută din 
aceste suprafețe sint irigate din surse 
Si cu posibilită‘i locale. Așa. bună
oară, din cele 6 206 hectare Irigate 
pe 19 mai. 2 318 hectare au fost udate 
din canale de desecări, pîraie. puțuri 
Si lacuri.

Cooperativa agricolă Ișalnita nu 
este in sistem irigat Cooperatorii au 
asigurat cu forțe locale o roată a 
grădinarului si o electropompă am
plasată pe canalul de aductiune a 
apei la termocentrală, cu ajutorul că
rora se irigă circa 30 hectare de le
gume și cartofi. Totodată, au fost 
captate două izvoare, al căror debit 
asigură udarea gravitațională a le
gumelor. (Nicolae Băhălău, corespon
dentul „Scinteii).

cinema
• Furtună in Pacific : SCALA
(11 0372) - 9; 11,16: 13,30; 15,45; 10; 
20.15, GLORIA (47 46 75) - 9; 11; 13; 
15,30; 17,30; 19,30. CULTURAL
(93 50 18) - 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15
• Istoria oficială (spectacol de gală 
in cadrul „Săptâminii filmului ar
gentinian") i STUDIO (59 53 15) — 1»
• Noi, cei din linia tntii : PATRIâ
(11 ae 25) - 9; 12,30; 16,30; 19,30;
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 12; 15,30; 
19. MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 15,30; 
19. FLAMURA (85 77 12) — 9; 13,15; 
15,30; 19
• Al patrulea gard lingă debarca
der : CIULEȘTI (17 55 46) - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
• Clipa de răgaz — 18; 20, Pasărea 
de toc spațială — 14; 16 : FLACĂRA 
(20 33 40)
• Nea MArin miliardar : BUZESTI 
(50 43 58) - 14,15; 18; 181 20
• Grăbește-te Încet t COTROCENI 
(49 48 48) - 15,30; 17,43; 20
• Profetul, aurul și ardelenii i PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17,45; 20
• Pirații din Pacific — Insula como
rilor ! MUNCA (21 50 97) — 15,30; 19
• Muzica unei vieți : lumina 
(14 74 16) - 9; 11; 13.13; 13,30; 17,45;
• Comandantul sării i TIMPURI 
NOI (15 6110) - 9; 11; 18,16; 15,30; 
17.45; 20
• Pe aripile vîntulni t LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,30; 12; 15,45; 19,30

între însușirile caracteristice po
porului nostru s-au numărat, la loc 
de cinste, vigoarea, sănătatea fizică, 
moralul puternic, optimist, încrede
rea in forțele lui, toate pornite și 
hrănite cu convingerea că vicisitu
dinile vieții pot fi biruite numai 
dacă oamenii se string umăr la u- 
măr, se întrajută, se simt frați. De-a 
lungul istoriei noastre, bintuită de 
războaie, de molimi cumplite, de 
intemperii și calamități dureroase, 
de multe ori ne-am refăcut, ca po
por, ca neam, printr-un belșug de 
natalitate. Au funcționat și un fel 
de tainice legături între pămîntul 
românesc, care, oricite încercări a 
suferit, n-a rămas nicicînd pustiu; 
depopulările pricinuite de factori 
imprevizibili n-au durat. Așa cum 
odrăslește pădurea după orice pir- 
jol, la fel s-au umplut satele și tîr- 
gurile de copii 
după o uriașă nă
vală otomană sau 
după o incursiu
ne pustiitoare a 
tătarilor nogai. 
Însemnat, istoric, 
rămine faptul că 
neamul românesc 
a supraviețuit, 
după metoda mi
ticei păsări Phoe
nix. Neamul nos
tru a avut, dacă 
se poate spune 
așa. un fel de cult al natali
tății. De altfel, spun arheologii, 
chiar din preistorie avem o ata
re dovadă : acele statuete feminine 
steatopigice, din lut ars, descoperi
te cu zecile în stațiunile preistorice, 
care, desigur, au reprezentat fecun
ditatea umană. Acest fapt s-a tăl
măcit și în basmele românești. Ce 
nenorociți sint împăratul și împă
răteasa care n-au moștenitori și cit 
de amarnic se tinguie moșul și baba 
că li-i casa pustie, lipsită de viață, 
de căldura și bucuria copiilor, și cit 
aleargă să înfieze și ei o odraslă, să 
le umple casa cu lumină și viață! 
De cîte ori intru la Hurez, privesc 
cu un fel de bucurie tonică tablou
rile votive ale familiilor Cantacuzi- 
no sau Brîncoveanu. Așa se explică 
de unde a dat Constantin-Vodă mar- 
tirica jertfă : patru coconi, feciori 
domnești, fără ca neamul să i se 
stingă. în 1714, sultanul se credea 
biruitor tăind cinci capete brînco- 
vene ; dar biologia românească il 
răpunea, punînd la loc zece copii ce 
aveau să se nască îndată, In țară, 
în pofida urgisirilor și a vrăjmășii
lor istanbulice. Am suferit enorme 
pierderi umane în războaiele din 
veacul al XVIII-lea ori în cel din 
1916—1918; dar n-am căzut în de
populară, ci repede ne-am refăcut, 
adică am pus la loc întregul poten
țial biologic. Pentru români. casa 
fără copii e o casă pustie, ca o ce
tate părăsită, din care fug chiar șl 
stafiile. Pentru fiecare dintre nod nu 
există ceva mai încîntător. impre
sionant,' ca un leagăn unde gîngu- 
rește și se agită, ride sau plînge un 
copil. Nimic mai izvoditor de bucu
rie și mai tonic decit o grădiniță in

MESERIA SE INVAJĂ TEMEINIC ÎNCĂ DIN ȘCOALĂ
între școlile industriale din Bacău, 

liceul nr. 1 cu profil mecanic înre
gistrează, an de an. rezultate tot 
mai bune în pregătirea teoretică si 
practică a tinerilor absolvenți. Situat 
pe principala platformă industrială 
a municipiului. în apropierea celor 
mai reprezentative unități construc
toare de mașini din județ, liceul dis
pune de o bază materială puternică, 
care asigură pregătirea temeinică a 
celor aproape 3 400 de elevi in me
seriile de electroniști, mecanici pen
tru mașini și utilaje, lăcătuși; prelu
crători prin așchiere. sudori, forjori, 
turnători etc. Este vorba în primul 
rînd de câle 12 cabinete și laboratoa
re pentru disciplinele de cultură ge
nerală. de cele 11 ateliere și hale de. 
producție industrială, de biblioteca 

i cu 35 000 volume, de clubul înzes
trat cu tot felul de aparatură audio
vizuală. sală de sport si altele. In
struirea teoretică și practică a ele
vilor care frecventează cursurile de 
zi si serale este asigurată de peste 
o sută de cadre didactice și maiștri- 
instructori cu o Înaltă pregătire pro
fesională.

— Ne străduim să-i« ajutăm pe 
elevi să-și însușească cît mai temei
nic meseria .pentru care au optat, 
încă de pe băncile școlii, dar nu 
pierdem din vedere nici un moment 
pregătirea lor multilaterală pentru 
viață — spune profesorul Pompiliu 
Stan, directorul liceului. Deși avem 
un profil industrial, nu negli
jăm activitățile de cultură generală. 
Vrem ca fiecare absolvent al școlii 
noastre să fie un om cult, să pdsede 
cunoștințe temeinice de istorie, geo
grafie. filozofie, chimie, să cunoască 
limbi străine, să fie un bun cetă
țean și patriot

— Ce argumente puteți aduce in 
favoarea acestor afirmații 7

— Jn primul rînd, liceul, fie că 
este industrial, fie că este agricol, 
trebuie să-și respecte calitatea de 
„școală de invătătură", de factor de 
instruire, de formare a unor tineri 
cu temeinice cunoștințe. Procentul de 
promovabilitate în liceul nostru este 
în continuă creștere : a ajuns la 
96—98 la sută, fără a cobori însă 
cituși de puțin ștacheta exigenței. în 
fiecare an. aproape jumătate din cel

• Căpitanul Florian : FEROVIAR 
(5051 40) — 8,30; 11,15; 14: 18,45; 19,30
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 8,30; 11.15; 14;
16,45; 19,30
• Seherezada s FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9: 11,15; 13.30;
13,45; 18; 20
• Cobra se întoarce : VICTORIA
(16 28 79) - 9: 11.13; 13.30: 15,45;
18; 20
• vise și fantezie ; DRUMUL SĂRII 
(3128 13) - 15; 17; 19
• Pinocchio — 11; 12,45; 16, Cele 
mal bune momente cu Stan șl Bran
— 9; 14,15; 17.45; 19,45 ; DOINA
(16 35 36)
Î) Raidul vărgat : FERENTARI

90 49 85) — 15; 17,45; 20
• Superpolițistui : DACIA <50 35 94) 
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20
• Gară pentru doi : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 12; 16; 19
• Asociatul t VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17,451 20
• Despărțire temporară s AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 15: 18
• Legenda dragostei; ARTA (213186) 
— 9; 12: 18; 19

teatre
• Teatrul National (14 7171, sala 
mloă) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 19 ; (sala Atelier) : intre pa
tru ochi (A) — 19,30
• Filarmonica „George Eneseu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Univer

care zed de fetițe și băieței se joa
că, aleargă, învață, cintă. Nimic mai 
frumos, mai izvoditor de încredere, 
în tine și în viitorul societății, de- 
cît o clasă de elevi, o serbare pe 
un stadion ori o coloană de ostași 
in marș. Nimic mai înalt și mai poe
tic decit o pajiște de munte, unde 
grupuri de tineri poposesc, respiră 
profund aerul pur, privesc largile 
zări ale țării, meditează sau ingină 
o melodie. Nimic mai desfătător, 
mai încîntător decît țărmul mării, 
vara, unde mii și mii de oameni, de 
copii se scaldă în valuri și in lu
mina soarelui. N-am evocat momen
te sau scene idilice; am înșirat doar 
citeva din faptele cotidiene. care 
se imbină azi, în vremea socialistă, 
cu munca în uzine sau pe tarlale, 
unde omul, cu pricepere și îndemî- 
nare, minuiește mașinile.

„Copiii numeroși sînt 
bucuria fiecărui cămin"

Cine n-a văzut, în zilele noastre, 
o pereche de tineri luîndu-și apar
tamentul în stăpînire: el, soțul, așe- 
zind geamantanele in mijlocul holu
lui, iar ea, soția, lăsînd din brațe 
copilul, care privește o clipă îm
prejur, apoi pornește expediția de 
cercetare a noului spațiu de lo
cuire, de joacă și zbenguială? Și 
cine poate uita asemenea scenă care, 
în zilele noastre se trage în mii și 
mii de ediții? Și. vă rog, nu mă în
vinui ți de idilism ! Căci oricite 
probleme trebuie să rezolvăm, ori
câte dificultăți trebuie să învingem, 
adevărul e acesta : nu mai stă 
nimeni in bordeie și nu mai este 
nimeni lăsat in izbeliștea Întâmplă
rilor vitrege. Societatea socialistă 
are grijă de toți. Simt datoria să re
pet acest lucru, ca unui care a apu
cat și alte vremuri. Cu totul altele 
și altfel croite. Poporul nostru a pri
vit totdeauna casa, familia drept ci
tadela vieții, a bunelor purtări, a 
liniștii, a armoniei. O sumedenie de 
zicale, rod al unor îndelungi expe
riențe de viață, exprimă concepția, 
filozofia noastră despre căsătorie, 
copii, familie. Poporul știe ce im
portanță au copiii, ca scop și rod ai 
vieții umane, și se exprimă metafo
ric : „Pomul care nu face roade se 
taie și in foc se aruncă" sau „Vase 
de lut și copii, niciodată nu-s multi 
în casă". Ori spusă direct, ca o po- 
vață și o poruncă pentru toți: „Co
piii numeroși sînt bogăția românu
lui". Poporul știe foarte bine cîte 
datorii și cîte greutăți au de înfrun
tat familiile împovărate ou odrasle 
multe. Dar e destul de înțelegător.

circa 200 de absolvenți reușesc l«ț 
examenele de admitere în facultățile 
tehnice, curs-seral. De asemenea, 
fiind în vecinătatea unităților indus
triale. îi urmărim, în sensul bun al 
cuvântului, pe cei repartizați în pro
ducție si constatăm cu satisfacție că 
ei sint oameni de nădejde, buni me
seriași. fruntași în muncă și in ac
tivitatea obștească, multi dintre a- 
ceștia devenind conducători ai for
mațiilor de lucru, oameni cu munci 
de răspundere.

De faptul că aici se acordă aten
ție deosebită pregătirii temeinice, 
multilaterale a elevilor ne-am con-

Din experiența Liceului 
industrial nr. 1 Bacău 
în pregătirea elevilor 
pentru muncă și viață 

• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 35) : 
Un tinăr printre alții — 9 ; Vrăjito
rul dlri Oz — 16
• Teatrul „Țăndărică" (13 23 77) t
Aventurile Ini Plum-Plnm — 10 :
Oul buclucaș — 15 ț (sala Cosmonau- 
ților, 11 12 04) : Trei iezi cucuieți 
— 16
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 19
• Studioul de teatru al I.A.T.C, 
(15 72 59) : Regina balului — 19

de altruist șl de fin observator ca 
să formuleze un mare și vital ade
văr: „Ai copii, ai griji mii. iar cel 
ce nu are, cu dorul lor moare".

Filozofii, sociologii, juriștii fac 
multe și felurite constatări privind 
familia și rolul ei în viața societăți
lor umane. Poate fi căsnicia cita 
ceva din toate acestea; dar, mai ales, 
familia împodobită cu numeroase o- 
drasle este nucleul vieții sociale, 
este temelia educației virtuoase si 
morale, este expresia marii bucurii 
de a trăi, este misterul viu al ar
moniei universale. Pentru că, in 
fond, căsătoria este, trebuie să fie, 
un acord între două feluri de a 
gîndi și a simți, o legătură spiri
tuală liber consimțită și acceptată, 
ca apoi să fie extinsă și întreținută 
la toți membrii care vin s-o alcătu
iască. Rabindranath Tagore definește 

căsătoria și fa
milia ca pe o artă 
pe care „trebuie 
s-o creezi în fie
care zi“.

Vecina de Ungă 
casa copilăriei, a- 
colo în satul na
tal, se tînguia 
mereu că n-are 
copii și o Invidia 
pe mama. Era 
încă tânără, fru
moasă, cu oare
care stare, dar 

mereu tristă, abătută, zicea : „La 
ce-s bune toate dacă-s stearpă, ca 
răchita ?...“ Sta, adesea, în poartă, 
dimineața, să ne vadă cum plecam 
unul cu vaca la imaș, altul cu oițele 
la stînă, unul priponea vițelul, o fată 
aducea apă de la fîntînă ; toți um
pleam casa, ograda, ulița de viață, 
de freamăt, de voie bună, în lumina 
soarelui abia săltat pe geana răsă
ritului. Apoi, plecam în șir, cîte 
unul, la școală. Ne admira și pizmwia 
vecina. Și nu s-a lăsat pînă cînd n-a 
aflat un tratament care s-o facă 
mamă și s-o scoată din postura ur
gisită și nefericită de femeie fără 
copii.

. Dacă vreau să-mi alung melanco
liile vîrstei, mă plimb dimineața 
prin fața blocului și urmăresc cu 
privirea zecile de copii vioi și ve
seli care ies pe ușile scărilor, ca al
binele din stup, pornind spre școli, 
spre grădinițe, spre locurile de joa
că ori de muncă. Și, ca oricui, mi 
se umple inima de bucurie, mindrie 
și încredere în ziua de mîine. Căci, 
in adevăr, e un spectacol tonic, iz
voditor de încredere in viața șl in 
destinul bun al acestui popor al nos
tru, care iubește și sfințește casa cu 
multi copii. Imaginea lui se supra
pune celor din ograda și ulița co
pilăriei, mult asemănătoare cu casa 
și ograda Smarandei, mama lui Ion 
Creangă, cel care a iubit și povestit, 
cu o neîntrecută artă, atîtea întîm- 
plări despre părinții, frații și casa 
lui îmbogățită și admirabil împodo
bită cu o droaie de copii, toti vioi, 
frumoși și isteți nevoie mare...

Dumitru ALMAS

„Mărgineni", concepută și pusă la 
punct in laboratorul de chimie al li
ceului. Avind o mare eficientă eco
nomică. noua metodă a fost aplicată 
la scară industrială, în prezent este 
extinsă și la întreprinderea „1 Mai" 
din Ploiești.

Principala preocupare a tuturor 
oamenilor de aici o constituie pre
gătirea cît mai temeinică a elevilor 
pentru muncă, pentru însușirea me
seriei încă de pe băncile școlii. In 
acest scop, în atelierele de lăcătușă- 
rie, electrotehnică. în sălile de de
sen tehnic și, in mod deosebit, in 
halele de producție industrială, ele
vii, ajutați de cei 20 de maiștri-in- 
structori, execută piese, aparatură, 
utilaje și mașini-unelte necesare pen
tru autodotare. cît și pentru reali
zarea planului de producție. Subin- 
ginerul Nicolae Pepelea, care coor
donează activitatea în hala princi
pală de producție, ne spunea că. 
anual, se realizează, pentru între
prinderea de mașini-unelte din Ba
cău, întreprinderea mecanică de a- 
gregate, mașini, utilaje și scule din 
Iași, ca și pentru alți beneficiari din 
tară, mașini și utilaje în valoare de 
două-trei milioane lei. Peste 70 la 
sută din numărul mașinilor-unelte 
și aparatura aflată în dotarea liceu
lui au fost realizate de elevi prin 
traducerea in viață a lucrărilor prac
tice de absolvire. Inginerul Ion 
Ursulescu, directorul adjunct al li
ceului. a tinut să precizeze oă în 
atelierele școlii învață meserie, de 
fapt, numai elevii din clasele mici, 
adică a IX-a și a X-a, pentru că cel 
din clasele terminale, a Xl-a șl a 
XH-a, merg în întreprinderile de pe 
platforma industrială, unde, sub 
directa îndrumare a celor mal buni 
maiștri și specialiști, lucrează Ia ma
șinile modeme, cu programe nume
rice, la care vor munci de fapt și 
după absolvirea școlii. întreaga ac
tivitate de instruire practică a ele
vilor. atît în atelierele școlii cît șl 
din secțiile productive ale întreprin
derilor industriale, este urmărită 
permanent de comisia de pregătire 
tehnologică și practică formată din 
specialiști șl cadre de conducere din 
liceu si unități economice, care ana
lizează periodic modul în care vii
torii muncitori reușesc să aplice in 
viată cunoștințele teoretice căpătate 
In orele de curs. Referindu-se la a- 
ceasta, inginerul Eduard Ardeleanu. 
director adjunct la I.I.6., care face 
parte din comisia respectivă, spu
nea : „Copii isteți, bine pregătiți, te 
poți bizui oricînd pe ei. Ne-am dori 
în întreprindere cît mai multi me
seriași din rîndurile acestora".

La inspectoratul școlar am aflat 
că rezultate tot atit de bune in 
pregătirea elevilor pentru muncă șl 
viată obțin și alte școli din județ, 
între acestea se numără Liceul in
dustrial cu profil de chimie din mu
nicipiul Gheorghe Gheorghlu-Dej, 
Liceul industrial din Molnești, care 
pregătește cadre pentru industria 
petrolului. Liceul industrial nr. 3 
Bacău, care pregătește cadre pentru 
sectorul de telecomunicații, și altele. 
Este bine ca experiența pozitivă, 
înaintată, cîștigată de colectivele de 
muncă din școlile respective, să fie 
extinsă și In liceele industriale nr. 
4 și cel cu profil de chimie șl, res
pectiv, energetic din Bacău, ca și 
în Liceul industrial nr. 4 din muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
unde rezultatele obținute pînă acum, 
atit la învățătură cît și în instruirea 
practică a elevilor, sînt sub nivelul 
cerințelor și posibilităților de oara 
dispun.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînted"
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-CERINȚE FUNDAMENTALE
In cadrul amplului program de ac

țiuni privind marcarea in țara noas
tră a Anului Internațional al Păcii, 
marți a avut loc in Capitală, sub 
auspiciile Asociației de Drept Inter
național și Redații Internaționale, 
seminarul științific cu tema „Dezar
mare și dezvoltare — cerințe funda
mentale ale lumii contemporane", la 
care au participat cadre didactice 
universitare, cercetători din dome
niul relațiilor internaționale, lucră
tori din cadrul Ministerului Afaceri
lor Externe. Au fost prezenți direc
torii Centrului de informare al 
O.N.U. și Centrului european pentru 
lnvățămînt superior al UNESCO 
la București,

într-o atmosferă de puternică În
suflețire patriotică, cei prezenți au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, in care se 
arată : Dăm o vibrantă expresie sen
timentelor de mindrie și gratitudine 
față de impresionanta activitate teo
retică și practică pe care o desfâșu-

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-mlnistru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea primului mi
nistru al Norvegiei, Gro Harlem 
Brundtland, prin care ii sint adre
sate sincere mulțumiri pentru

REZULTATE
IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe primele 4 luni

Prezentăm, in continuare, rezultatele obținute in întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi in
dustriale, unități agricole, transporturi, precum și din circulația mărfu
rilor și prestările de servicii.

Pe baza rezultatelor obținute in cele patru luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general' stabilit în raport de realizarea indica
torilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 30 
aprilie pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electro- 

eentrale Oradea, cu 383 puncte.
Locul II : întreprinderea electro- 

centrale Craiova, cu 147,3 puncte,
ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 

ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN 
Locul I : Schela de producție pe

trolieră Berea, județul Buzău, cu 
780,8 puncte.

Locul Tl : Schela de producție 
petrolieră Moșoaia, județul Argeș, 
cu 627,1 puncte.

Locul III : Schela de producție 
petrolieră Băicoi, județul Prahova, 
eu 610,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE 
Locul I : Uzina „Cablul româ- 

nesc“-Ploiești, cu 572 puncte.
Locul II : întreprinderea de țevi 

Zalău, cu 247,1 puncte.
Locul III : întreprinderea de sîr- 

mă, cuie și lanțuri Galați, cu 110,7 
puncte.

ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC, PETROLIER 
ȘI UTILAJ TEHNOLOGIC 

PENTRU METALURGIE, 
CHIMIE ȘI ALTE RAMURI 

Locul I : întreprinderea mecani
că de utilaj chimic București, cu 
745,6 puncte.

Locul II : Întreprinderea de ma
șini grele București, cu 743,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea de uti
laj chimic „Grivița roșie“-Bucu- 
rești, cu 702,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MAȘINI-UNELTE, 

MECANICA FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENT SPECIAL 

Locul I : întreprinderea de apa
rate și utilaje pentru cercetare 
București, cu 750,9 puncte.

Locul II : întreprinderea nr. 2 
Brașov, cu 738,7 puncte.

Locul III : întreprinderea „In
dustria tehnică medicală" — Bucu
rești, cu 668.6 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE CELULOZA ȘI HÎRTIE 

Locul I : Combinatul de celulo
ză, hirtie și cartoane Zărnești, ju
dețul Brașov, cu 763,1 puncte.

Locul II : Combinatul de celulo
ză și hirtie „Letea“-Bacău, cu 524,7 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI 

Locul I : întreprinderea de mo
bilier și decorațiuni „Heliade" — 
București, cu 569,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de ca
sete pentru radio și televizoare 
București, cu 364,5 puncte.

Locul III : întreprinderea de pro
duse lemn mobilă București, cu 
263,2 puncte.

rați pe tărimul relațiilor internațio
nale, pentru dinamismul, principiali
tatea și larga deschidere pe care 
le-ați imprimat politicii externe de 
pace și colaborare a partidului și 
statului nostru, îndreptată spre de
mocratizarea vieții internaționale, 
instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice mondiale, crearea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Uniți cu Întregul nostru popor in 
sentimentele de stimă, dragoste și 
atașament pe care le nutrim față de 
dumneavoastră, conducătorul Încer
cat al poporului român, se spune in 
încheierea telegramei, ne exprimăm, 
mult Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, hotărirea fermă 
de a nu precupeți nici un efort pen
tru a ne aduce contribuția la 
triumful politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, la 
cauza păcii, colaborării și indepen
denței popoarelor, la opera de edi
ficare a socialismului și comunismu
lui pe pămîntul patriei, la creșterea 
prestigiului internațional al Româ
niei socialiste.

(Agerpres)

amabilele felicitări transmise eu 
prilejul numirii sale in această 
funcție. In telegramă este exprimată 
convingerea că relațiile prietenești 
statornicite intre cele două țări se 
vor dezvolta pe mai departe.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(LÎNA, MĂTASE, IN, CÎNEPA) 
Locul I : întreprinderea de stofe 

„Libertatea“-Sibiu, cu 710,1 puncte.
Locul II : întreprinderea de sto

fe „Dorobanțul“-Ploiești, cu 508 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Țesă- 
toriile reunite“-Bucureștl, cu 469,8 
puncte.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea pentru 

industrializarea sfeclei de zahăr 
Roman, județul Neamț, cu 900,9 
puncte.

Locul II : întreprinderea de pro
duse zaharoase „Feleacul" — Cluj- 
Napoca, cu 890,2 puncte.

Locui III : Întreprinderea pentru 
industrializarea sfeclei de zahăr 
Sascut, județul Bacău, cu 820,3 
puncte.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL 
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Constanța, cu 1063 puncte.
Locul II : întreprinderea avicolă 

de stat Piatra Neamț, cu 1051,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea avico
lă de stat Bacău, cu 807,5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE - DEPOURI 
DE CALE FERATA

Locul I : Depoul de cale ferată 
Galați, cu 323,8 puncte.

Locul II : Depoul de cale ferată 
Timișoara, cu 295,6 puncte.

Locul III : Depoul de cale ferată 
Caransebeș, județul Caraș-Severin, 
cu 285.6 puncte.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 

COMERCIALE CU RIDICATA 
Locul I : întreprinderea comer

cială cu ridicata metalo-chlmice 
Timișoara, cu 300,8 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
alimentare Timișoara, cu 298,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială cu. ridicata pentru textile-în- 
călțămlnte Galați, cu 266,2 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI 
Locul I : întreprinderea balneo- 

climatică Sovata. județul Mureș, 
cu 322,7 puncte.

Locul II : întreprinderea balneo- 
climatică Slănic Moldova, județul 
Bacău, cu 303,6 puncte.

Locul III : Oficiul național de 
turism „Carpați“-Brașov. cu 263,1 
puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR 
Locul I : Uniunea județeană 

Neamț, cu 821 puncte.
Locul II : Uniunea județeană 

Vaslui, cu 800,8 puncte.
Locul III : Uniunea județeană 

Gorj, cu 754 puncte.
(Agerpres)

Tovarășul Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. a primit marți 
delegația Uniunii Tineretului Comu
nist Leninist jdin Uniunea Sovietică, 
condusă de V. M. Mișin. prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C.L., care, la inci
tația C.C. al U.T.C.. face o vizită in 
tara noastră.

în timpul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă caldă, tovărășeas
că. au fost relevate relațiile tradi
ționale de prietenie si colaborare din
tre Partidul Comunist Român si 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice. dintre România si U.R.S.S.. din
tre popoarele noastre, care cunosc o 
continuă si rodnică dezvoltare, in

CONVORBIRI LA C.C. AL U.T.C.
Delegația Uniunii Tineretului Co

munist Lenihist (U.T.C.L.) din 
U.R.S.S., condusă de Viktor M. Mi
șin, prim-secretar al C.C. al U.T.C.L., 
care efectuează o vizită în țara noas
tră, la invitația C.C. al U.T.C., a 
avut convorbiri cu tovarășul Nicu 
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar a! C.C. al 
U.T.C.

în cadrul convorbirilor, au fost 
relevate relațiile de prietenie și 
colaborare dintre tineretul român și 
tineretul sovietic, care se dezvoltă 
în mod continuu, în spiritul raportu
rilor tradiționale dintre cele două 
partide, țări și popoare. S-a subli
niat faptul că un rol determinant 
in dezvoltarea acestor raporturi 
îl au înțelegerile convenite și 
convorbirile desfășurate între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar

CONFERINȚĂ DE PRESA
LA AMBASADA UNIUNII SOVIETICE

La Ambasada Uniunii Sovietice 
la București a avut loc, marți, o 
conferință de presă în cadrul căreia 
V. M. Mișin, prim-secretar al Comi
tetului Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist Leninist, a prezentat 
principalele preocupări ale tineretu
lui sovietic in îndeplinirea sar
cinilor trasate de Congresuj al 
XXVII-lea al P.C.U.S. Referindu-se

Cronica zilei
în perioada 16—20 mai au avut loc 

la București convorbiri intre delega
țiile organelor centrale de planifica
re din Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chineză. 
Au fost analizate posibilitățile și 
căile menite să conducă la adinei- 
rea cooperării economice și tehnico- 
științifice in domenii de interes co
mun, la lărgirea și diversificarea 
schimburilor de mărfuri dintre cele 
două țări, pentru a transpune în 
practică hotăririle adoptate cu oca
zia întîlnirilor româno-chineze la cel 
mai înalt nivel. Totodată, s-a efec
tuat un schimb de informații cu pri
vire la principalele preocupări ale 
celor două organisme de planificare.

La încheierea convorbirilor, tova
rășii Stefan Bîrlea, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, și 
Song Ping, consilier de stat, preșe
dintele Comisiei jje Stat a Planifi
cării. au semnat un aide-memoire.

♦
Marți dimineața, tovarășul Ioan 

Petre, viceprim-mlnistfu al guver
nului, a primit pe Ding Guanggeng, 
ministrul căilor ferate al R.P. Chi
neze, care a făcut o vizită în țara 
noastră.

Au fost analizate posibilitățile 
dezvoltării colaborării și cooperării 
tehnico-științifice româno-chineze in 
domeniul transporturilor feroviare.

La întrevedere a participat tova
rășul Vasile Bulucea, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor.

A fost de față Yu Hongliang, am
basadorul R.P. Chineze la București.

*
O delegație de ziariști de la Agen

ția „China Nouă", condusă de Mu 
Qing, membru al C.C. al P. C. Chi
nez, directorul general al agenției, 
a făcut 0 vizită de prietenie și 
schimb de experiență în țara noas
tră, Ia invitația Agenției Române de 
Presă — Agerpres. Oaspeții chinezi 
au' avut întîlniri la Ministerul Afa
cerilor Externe si Consiliul popular 
al municipiului București, âu vizitat 
obiective economice, social-culturale 
și monumente istorice din Capitală, 
din județele Iași și Suceava, au avut 
convorbiri Cu reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po-
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MISIUNE DIRECTA DE LA A- 
DUNAREA POPULARA PRILE
JUITA DE VtZITA DE LU
CRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRE
TAR GENERAL AL PARTIDULUI

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 mai, ora 21 — 24 mai, ora 
21. In țară : Vremea va fi caidă, iar 
cerul schimbător. Vor cădea ploi pe 
aiocuri. îndeosebi averse însoțite și de 
descărcări electrice în regiunile nor

^oiritul orientărilor si înțelegerilor 
stabilite cu prilejul întîlnirilor la ni
vel înalt de la București si Moscova, 
în acest cadru, s-au subliniat bunele 
raporturi dintre tineretul român si 
tineretul sovietic, dintre U.T.C. și 
U.T.C.L.. care se afirmă ca un fac
tor activ in întărirea prieteniei si 
conlucrării româno-sovietice.

La primire a participat tovarășul 
Nicu Ceaușescu. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al &C. 
al P.C.R.. prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist.

A fost de față V. G. Pozdniafcov, 
Însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Mi
hail S. Gorbacicv, secretar genera] 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

S-a realizat un rodnic schimb de 
păreri privind o serie de aspecte ac
tuale ale mișcării internaționale de 
tineret, exprimîndu-se dorința co
mună a celor două organizații de 
a-și aduce, și în viitor, o contribuție 
activă la realizarea și consolidarea 
unității tinerei generații, în lupta 
pentru pace, dezarmare, . indepen
dență și libertate, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

Cu prilejul vizitei a fost semnat 
Programul de colaborare bilaterală 
între Uniunea Tineretului Comunist 
și Uniunea Tineretului Comunist Le
ninist pentru perioada 1986—1996.

la relațiile dintre organizațiile de ti
neret din U.R.S.S. și România, vor
bitorul a subliniat importanța 
deosebită a recentei întîlniri din
tre tovarășii Mihail Gorbaciov și 
Nicolae Ceaușescu în dezvoltarea și 
amplificarea acestora, in întărirea 
prieteniei dintre tineretul sovietic și 
român.

(Agerpres)

Iitto Executiv, secretar al C.C. ai 
P.C.R.

★
La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România a fost 
deschisă marți expoziția „Pe dru
mul victoriei", consacrată împlinirii 
a 65 de ani de la înființarea Parti
dului Comunist din Cehoslovacia și 
celui de-al XVII-lea Congres al 
P.C.C. Expoziția ilustrează drumul 
străbătut de Partidul Comunist din 
Cehoslovacia in cei 65 de ani de 
existentă, sint înfățișate realizările 
obținute în dezvoltarea economiei, 
științei, culturii și artei, în ridica
rea nivelului de trai material și spi
ritual al oamenilor muncii. în înde
plinirea obiectivelor trasate de cel 
de-al XVII-lea Congres al P.C. din 
Cehoslovacia.

Expoziția ilustrează, totodată, mo
mente semnificative ale raporturilor 
de prietenie româno-cehoslovace, 
ale' dezvoltării colaborării pe mul
tiple planuri dintre cele două 
partide, țări și popoare, eviden
țiind rolul deosebit al întîlnirilor 
si convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Gustav Husâk, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace, In ampli
ficarea continuă a acestor relații.

La vernisaj au fost prezenți ad- 
juncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai conducerii 
unor ministere, instituții centrale, 
organizații de masă și obștești.

A luat parte, de asemenea, Jan 
Papp, ambasadorul R. S. Cehoslova
ce la București.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri 

a Zilei naționale a Republicii Argen
tina, marți după-amiază a avut loc 
în Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul Român pen
tru Relațiile Culturale cu Străină
tatea. Au fost prezentate impresii 
de călătorie din această țară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului ’ Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost prezenți Enrique F. Lupiz, 
ambasadorul Republicii Argentina la 
București, membri ai ambasadei.

COMUNIST ROMAN, PREȘEDIN
TELE REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA. IN JUDEȚUL SATU 
MARE

£0,00 Telejurnal
20,50 Teatru TV. „Să umplem pâmln- 

tul cu visuri" de Dan Tărchllă
21.33 Partidul, stegarul libertății noas

tre ! Versuri și cîntece patriotice 
și revoluționare

21.45 Telejurnal 

dice ale țării șl cu caracter mult mal 
restrlns tn rest. Vintul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre'8 Și 18 grâde, 
ian cele maxime intre 18 șl 28 de gra
de, mai ridicate in sudul țării In ulti
ma zi. tn București i Vremea va ti 
caldă, cu cerul temporar noros. favo
rabil ploii de scurtă durată. Vintul va 
sufla slab pini 13 moderat. Tempera-' 
tarile minime vor oscila Intre 13 șl 18 
grade, iar cele maxime intre 25 și 28 
de grade.

Tradiții științifice și tehnice de 
excepție au situat țara noastră prin
tre națiunile care au contribuit 
decisiv la îmbogățirea patrimoniului 
universal cu soluții originale, adese
ori unice, în opera de cucerire a 
oceanului aerian și chiar a Cosmosu
lui.

„Am reluat și va trebui să impul
sionăm cercetarea in domeniul ae
ronauticii, domeniu in care am avut, 
in trecut, realizări și cercetători de 
valoare internațională-. Va trebui 
să ne angajăm cu mai multă hotărâ
re in abordarea unor probleme largi, 
de perspectivă — inclusiv in pro
blemele explorării Cosmosului, care 
au un viitor important" ; aceste in
dicații, de genială intuiție, ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, rostite La 
Conferința Națională ă cercetării ști
ințifice și proiectării din 25 octom
brie 1974, au impulsionat activitatea 
din țara noastră in domeniul aero- 
Spațial, astfel incit în prezent dis
punem de o industrie aeronautică 
polivalentă cu certe realizări — apre
ciate in țară și peste hotare — 
precum și o cercetare științifică în 
explorarea Cosmosului, care are toate 
drumurile deschise 1

Geniul creator al poporului român 
s-a impus prin precursori de primă 
mărime nu numai în domeniul avia
ției, unde nume ca Traian Vuia, 
Henri Coandă. Aure) Vlaicu sau 
George Constantincscu se asociază 
nemijlocit cu epoca de pionierat a 
aviației în lume, dar și al rachetelor 
cosmice. al astronauticii moderne.

Știință a explorării și, mai ales, 
a exploatării Cosmosului, astronau
tics modernă s-a definit ca atare 
doar după experimentarea in Sibiu! 
anilor 1529—1569 a primelor rachete 
compuse, pe care le-a intuit genia! 
și le-a construit guardul de artilerie 
Cortrad Haas : mai mult, apreciin- 
du-le perspectiva. Haas și-a transcris 
planurile și detaliile de construcție, 
de zbor și destinații in acel celebru 
„Coligat de la Sibiu" (Pars Archivi 
Civitas Cibinensis). document care 
atestă prioritatea conceperii rachete
lor compuse pe teritoriul țării noas
tre. Tot pe teritoriu! țării noastre a 
conceput, construit și experimentat, 
în perioada 1923—1936, unele din pri
mele motoare rachetă cu combusti
bili lichizi Hermann Oberth, fonda
tor a! astronauticii contemporane, 
ce! care — la Media? — a imaginat 
Utilizarea proper goli) or criogenici. a 
sateliților artificiali locuiți etc., etc.

Chiar dacă nu au fost realizate pe 
teritoriul României, dar fiind strips 
legate de numele unor exponent! de 
geniu ai poporului nostru. în această 
scurtă rememorare nu pot fi omise 
construcții aerospațiale de mare 
Originalitate, cum ar fi : unul din 
primele motoare reactive destinate 
mijloacelor de transport, inclusiv 
aeriehe. și anume „butelia cu jet" 
prin care, în 1886, Alexandru Ciurcu 
intră in istoria realizărilor tehnice 
alături de francezul Just Buisson și 
cu mult înainte de construcțiile in
ventatorilor Max Valier și Fritz 
Opel. în perioada anilor petrecuți 
protested matematicile în Statele 
Unite (după 1918), Gheorghe Botezata 
— primul doctor de la Sorbona cu 
o teză despre ..Stabilitatea aeropla
nului" — a efectuat un volum foarte 
marc de calcule pentru diferite 
tipuri de traiectorii Pămînt-Lună. 
material consultat de specialiștii 
prbgramului Apollo.

Aviația românească a „strălucit" 
încă de la înființarea ei ; după ce, 
în 1906, Vuia a demonstrat posibi
litatea zborului integral mecanic cu 
posibilitățile existente la bordul 
aeronavei, în 1910 Coandă inventa 
motorul de aviație fără elice (cu 
turbină), iar Vlaicu cucerea in con

GALAȚI : Linie mecanizată 
de mare productivitate

între preocupările constante ale 
colectivului de muncă de la între
prinderea mecanică pentru echipa
mente hidraulice Galați Se înscrie 
și aceea de a mări continuu gama 
cilindrilor hidraulici. asimilarea 
unor noi asemenea produse în de
plină concordantă cu necesitățile 
întreprinderilor din țară producă
toare de tractoare și mașini agri
cole. Aici a fost realizată o linie 
mecanizată de montaj al cilindrilor 
hidraulici, care duce la o substan
țială creștere a productivității 
muncii. De curind. colectivul de 
aici a reușit să asimileze în fa
bricație cilindrii hidraulici pentru 
industria metalurgică și construcția 
de nave- (Ștefan Oimitriu).

ALBA IULIA
Utilaje tehnologice 
de mare randament

Măsurile luate in unitățile In
dustriale din județ pentru realiza
rea ritmică a producției fizice pla
nificate se soldează cu realizarea 
peste prevederi a unor importante 
cantități de diverse produse. în 
cadrul producției fizice suplimen
tare realizate in perioada care a 
trecut din acest an. o pondere în
semnată o au Utilajele tehnologice, 
multe dintre acestea fiind destinate 
unor obiective de investiții. Astfel, 
au fost produse peste plan 1040 
tone utilaje tehnologice pentru me
talurgie. 128 tone utilaje tehnolo
gice pentru lucrări miniere și 50 
tone utilaje tehnologice pentru in

cursul internațional aeronautic de la 
Aspern (Viena) — în 1912 — trofee 
ce consacrau viabilitatea soluțiilor 
inginerești aviatice realizate pe te
ritoriul țării noastre. România dispu
nea atunci de mai multe aero
dromuri, școli de aviație, o Compa
nie de transporturi aeriene și chiar 
nucleul unei fabrici de avioane 
(Arsenalul Aeronautic), în care 
aveau să se construiască aparate în 
serii mici și mijlocii. începînd din 
anul 1925, în țara noastră se con
struiesc aeronave și motoare de 
aviație te serie, I.A.R.-Brașov, care 
avea să se impună cu soluții mo
derne. competitive chiar pe plan 
european, adăugindu-i-se din 1936 
alte două întreprinderi constructoa
re de avioane la București : SET și 
ICAR. Produsele acestor întreprin
deri, în imensă majoritate rodul 
creativității originale a specialiștilor 
români, au servit aviatorilor și pa- 
rașutiștilor români să stabilească 
recorduri naționale și europene (prin 
cunoscuta Smaranda Brăescu, chiar 
și internaționale !), să efectueze a- 
preciate raiduri aviatice europene și 
intercontinentale, ducted peste gra
nițele tării dorința de pace, colabo
rare și prietenie de care a fost și 
este dintotdeauna animat sincer 
poporul român.

Beneficiind de condițiile deosebite 
oferite de o societate socialistă, in
clusiv de politica consecventă de in
dustrializare socialistă a tării, au 
fost valorificate și dezvoltate pe 
un plan superior aceste bogate 
tradiții aeronautice ; prin grija 
partidului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul aviației 
române moderne, după cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., industria 
aeronautică română s-a dezvoltat 
puternic, a fost promovată o justă și 
eficientă politică de investiții, au 
apărut noi unități de producție, un 
institut de profil, un centru de cer
cetări alo aeronavelor in zbor: astfel 
producția de aeronave s-a diversifi
cat și amplificat pe măsura cerințe
lor societății noastre modeme, s-au 
extins convențiile și contractele 
noastre de colaborare pe alte piețe 
externe. Aflată în cea mai fertilă 
perioadă a evoluției sale, aeronautica 
română poate raporta cu îndreptăți
tă mindrie că in „Epoca Ceaușescu" 
a reușit să producă toate tipurile de 
aeronave subsonice, cu motoare cla
sice sau cu reacție, unele din pro
dusele sale fiind apreciate și achizi
ționate în țări de pe 5 continente !

Preocupindu-se de dezvoltarea 
puternică a științei românești, in
clusiv a cercetării spațiale, din ini
țiativa tovarășului secretar general 
al partidului, in 1968 a fost înființată, 
in cadrul Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, condus cu 
înaltă competență de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, Comisia română pentru 
activități spațiale, organism menit, 
împreună cu Comisia de astronau- 
tică ă Academiei Republicii Socia
liste România, să promoveze partici
parea specialiștilor și a unităților 
române de cercetări științifice în 
domeniul spațial. Ca urmare, tara 
noastră. specialiștii români s-au 
implicat eficient și amplu în pro
grame de cercetări și utilizări exclu
siv pașnice ale Cosmosului, in me
teorologie, astronomie și astrofizica, 
telecomunicații, teledetecție. pentru 
aprofundarea cercetării proceselor 
extraterestre și a comportării ființei 
umane în spațiul periterestru. Ampla 
noastră implicare în programul in
ternațional „Intercosmos" — program 
eminamente pașnic — concretizată 
prin numeroase aparate, metodologii 
de cercetare și experimentare direct 
te Cosmos, de la bordul unor sateliți 
automati și rachete geofizice, a mar

dustria materialelor de construcții 
și refractare. De menționat faptul 
că aceste utilate au fost realizate 
pe seama creșterii productivității 
muncii și cu consumuri reduse de 
metal si energie. (Stefan Dinică).

CĂLĂRAȘI : Produs nou, 
competitiv

între succesele obținute de har
nicul și destoinicul colectiv de oa
meni ai muncii de la întreprinde
rea de materiale de construcții Că
lărași se înscrie și realizarea unui 
echipament din eauciuc. heeesar 
fabricării tuburilor cu dimensiuni 
de 1 200 milimetri. Tuburile fabri
cate cu noul echipament sint de 
foarte bună calitate. Prin introdu
cerea în producție a noului echi
pament românesc, care va fi folo
sit și la turnarea tuburilor de 1 400, 
1 600 și 2 000 milimetri, necesare 
pentru aducțiunile de apă indus
trială și potabilă, ca și în marile 
sisteme de irigații, se reduce im
portul. (Mihail Dumitrescu).

SIBIU : Recuperator 
de căldură

. La Sibiu s-au efectuat testele de 
funcționare a unui recuperator 
de căldură montat pe un tip de 
cazan cu care sint dotate centra
lele termice. Creație originală a 
unui colectiv interdisciplinar de 
specialiști și a unor colective de 
muncă din mai multe întreprin
deri sibiene, instalația recuperează 
o importantă cantitate de căldură, 
care poate fi folosită ca agent 
termic pentru locuințe si dotări 
social-culturale. (Ion Onuc Nemeș). 

cat un moment de mindrie națională 
evidențiat prin saltul calitativ repre
zentat de zborul cosmic comun 
româno-sovietic (14—22 mai 1981), 
efectuai la bordul complexului 
Soiuz T 40 — Saliut 6 — Soiuz 40, 
de echipajul format din cosmonautul 
cercetător Dumitru-Dorin Prunariu 
și Leonid Popov (decolarea cu 
Soiuz 40 la 14 mai ora 20,17).

înaltul profesionalism al cercetă
torilor noștri, care de mai multi ani 
au abordat probleme actuale din 
astrofizica energiilor înalte, compor
tamentul spațial al Pămîntului, inclu
siv structura cîmpului său magnetic, 
analizele atomice și izotopice ale 
unor constituent! majori ai atmosfe
rei planetare, cercetările în domeni
ile biomedicinei cosmice, în aria 
cărora s-a înscris și zborul primului 
cosmonaut român, de la efectuarea 
căruia s-au scurs cinci ani, a am
plificat colaborările în domeniul 
cercetării științifice spațiale cu In
stitutul de cercetări cosmice al 
Academiei de științe a U.R.S.S., cu 
diferite agenții și organisme astro- 
nautice internaționale.

Pornind de Ia teza justă șl uma
nitară a păstrării Cosmosului liber 
de arme, inclusiv de arme nucleare, 
țara noastră se pronunță și acțio
nează ferm pentru folosirea exclusiv 
pașnică a spațiului. în beneficiul în
tregii umanități, fiecare națiune 
avînd dreptul de acces și de utili
zare a tehnologiilor spațiale, a re
zultatelor provenite de la acestea și 
care includ informații și date despre 
teritoriile proprii.

în cuvintarea la plenara Consiliu
lui Național al F.D.U.S.. exprimind 
glodurile împărtășite de toți fiii pa
triei noastre în Anul Internațional 
al Păcii, președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a adresat 
tuturor statelor și popoarelor vibran
ta chemare : „Considerăm că se im
pune, ca o necesitate vitală, intensi
ficarea faptei tuturor popoarelor, a 
forțelor realiste de pretutindeni, 
pentru dezarmare, in primul rind 
pentru dezarmare nucleară, uentru 
oprirea militarizării Cosmosului. Să 
acționăm, de asemenea, pentru ca 
spațiul cosmic să nu fie folosit in 
scopuri militare ! Cosmosul trebuie 
să servească tuturor națiunilor in 
scopuri pașnice

Această înțeleaptă și adine uma
nistă chemare, rostită de cel mai 
autorizat fiu al României socialiste, 
arată nemijlpcit specialiștilor români 
direcțiile în care trebuie să acționeze 
pentru ca spațiul sâ reprezinte un 
loc pașnic de colaborare, nu de 
iresponsabile pregătiri belicoase. Pe 
această linie, a colaborării si mai 
bunei cunoașteri a tuturor oamenilor 
de bună credință, se înscriu și ofer
tele specialiștilor sovietici, adresate 
celor români, pentru a colabora te 
continuare. atit la programul 
Interbol, destinat elucidării unor 
fenomene din spațiul periterestru. 
de care trebuie să se tină seama la 
abordarea marilor construcții pe 
orbită, cit și la experimentul de cer
cetări complexe asupra luminii so
lare, precum și la elaborarea de pre
parate noi pentru emulsii speciale, 
foarte importante pentru efectuarea 
fotografierii. radiațiilor gama, beta 
etc. pe orbită.

Specialiștii, Întreg personalul care 
activează in domeniul aerospatial 
din tara noastră acționează strins 
unit și fără a-și precupeți eforturile, 
pentru transpunerea în viață a sarci
nilor de mare răspundere care Ie 
revin.

Cont. dr. inq.
Florin ZAGANESCU 
secretar științific, 
Comisia de astronautică, 
Academia Republicii Socialiste 
România

INFORMAȚII SPORTIVE
BASCHET. în ziua a patra a cam

pionatului european masculin de 
baschet (grupa B), ce se desfășoară 
în aceste zile în Belgia, selecționata 
României a învins cu scorul de 
72—59 (51—23) formația Austriei, 
în clasament conduc echipele Româ
niei, Bulgariei. Olandei — cu cite 7 
puncte, urmate de formațiile Finlan
dei — 6 puncte. Belgiei — 5 puncte 
și Austriei — 4 puncte.

FOTBAL. Meciurile etapei a 29-a 
a campionatului diviziei A la fotbal 
se vor desfășura miercuri, 21 mai, 
după următorul program : Sportul 
Studențesc — Petrolul Ploiești (sta
dion Sportul Studențesc) î Rapid —; 
F.C.M. Brașov (stadion Giulești) ; 
Universitatea Craiova — Corvinul 
Hunedoara ; Politehnica Timișoara 
— Steaua ; F. C. Bihor Oradea — 
Chimia Rm. Vilcea ; A.S.A. Tg, Mu
reș — Dinamo ; Universitatea Cluj- 
Napoca — Gloria Buzău ; F. C. Ar
geș Pitești — Victoria București ; 
F. C. Olt — S. C. Bacău. Toate jocu
rile vor începe la ora 18.

SAIL în Aula Institutului de far
macie din Capitală a Început ieri 
turneul internațional masculin de șah 
al României, la care participă 12 
jucători din cinci țări.

în prima rundă. Gaucklich (R.D. 
Germană) a ciștigat Ia Lupu (Româ
nia). Negulescu l-a invins pe Liviu 
Oltean, cubanezul Ramon a remizat 
cu C. Ionescu. Foișor a Împărțit, de 
asemenea, punctul cu polonezul Ha- 
welko. V. Georgescu a ciștigat la 
Dorel Oltean.

*

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERI)
• DIN RUMEGUȘ... DIAMAN

TE ? Da, din banalul rumeguș de lemn se' 
pot obține prețioase diamante, după o 
metodă concepută de un grup de cercetă
tori ai Institutului pentru fizica presiuni
lor înalte, de pe lingă Academia de științe 
a U.R.S.S. De fapt, „rețeta" de fabricație 
a apreciatelor cristale admite folosirea te 
acest scop a unoi- hidrați de carbon, res
pectiv zaharoză ori amidon, care pot fi 
obținuți și din rumegușul de lemn. Cit 
privește modul de preparare a diamante
lor artificiale din hidrați de carbon, 
acesta le-a fost sugerat cercetătorilor 
chiar de... natură. S-a preluat deci un nou 
„brevet" de invenție al acesteia, care 
diferă de procedeele industriale practicate 
pînă acum. Se știe că, in prezent, dia
mantele industriale se obțin din grafit, 
Ia presiuni și temperaturi înalte, tn pre
zența unor metale cu rol de catalizator, 
în natură nu se intîlnește însă grafit pur 
din punct de vedere chimic și totuși dia
mante există. Altfel spus, in subsolul 
pămîntului. diamantele se formează din

alte substanțe ce conțin carbon. Tocmai 
incercind să descifreze această taină a 
naturii și efectuînd multe, foarte multe 
experiențe, au reușit cercetătorii să ob
țină, în final, diamante din hidrați de 
carbon, in special din rumeguș. „Acum ni 
se pare verosimil ca la începutul istoriei 
geologice a Terrei, lemnul nimerit în 
profunzimea rocilor să fi putut deveni, in 
anumite condiții, nu numai huilă, ci și 
diamante", afirmă directorul institutului.

• „GIGANȚI" IN TANDEM. 
Pentru exploatările miniere la zi, specia
liști ai Centrului de proiectare și ai 
întreprinderilor centralei industriale din 
Vitkovtce. Boemia de nord, au realizat 
noi instalatii-gigant. Una dintre cele mai 
mari și mai moderne instalații de Încăr
cat. recent realizată, respectiv ZPD-13 000, 
destinată descoperirii zăcămintelor, alcătu
iește, împreună cu excavatorul-gigant 
KU 800. fabricat tot la Vitkovice, un an
samblu legat printr-un sistem de benzi 
rulante de 11.5 km lungime și 2,2 m lă

țime. încărcătorul ZPD-13 000 este lna.lt 
de 55 metri și cintărește 3 800 tone. Ma
nipularea ambelor mașini se face din 
cabine de comandă dotate cu un circuit 
de televiziune industrială.

De curind. centrala industrială din Vit
kovice a lansat in fabricație excavatorui- 
gigant K 2 000. Noua mașină va cintări 5 500 
tone și va avea un randament de 12 mili
oane metri cubi pe an, adică dublu față de 
excavatorul KU 800. într-o oră. el va 
putea să încarce cinci trenuri a 50 de 
vagoane fiecare.

• MAGNEȚI MAI PUTER
NICI. sc0Pu-1 reducerii substanțiale 
a volumului și a greutății motoarelor 
electrice, cercetători ai firmei General 
Motors, din S.U.A., au pus la punct 
tehnologia de fabricare a unei noi clase 
de magneți de înaltă performanță, denu
miți Magnequench. Materialul din care 
se realizează aceștia este un aliaj de fier, 
bor și un element ușor din familia pă- 
minturilor rare, respectiv neodimul.

Tehnologia de fabricare a noilor mag
neți comportă călirea rapidă a aliajului 
topit prin contactul cu o roată răcită 
aflată in mișcare de rotație intr-un mediu 
lipsit de oxigen. Energia magnetică în
magazinată de noii magneți este de 
aproape opt ori mai mare decit în cazul 
magneților cu ferită. Specialiștii au con
statat că borul, fie și numai în cantități 
reduse, îmbunătățește capacitatea energe
tică a aliajului, cit și rezistența acestuia 
la demagnetizate.

• NOU APARAT DE ZBOR. 
Specialiști ai Universității din Nagoya, Ja
ponia, lucrează in prezent la realizarea unui 
aparat de zbor de dimensiuni reduse, cu 
decolare și aterizare verticale, tn vara 
anului trecut, acest aparat foarte asemă
nător unor „farfurii zburătoare" a fost 
testat pentru prima dată te afara labora
torului. Deși încercările au fost trecute 
cu succes, constructorii consideră că se

impune sporirea gradului de stabilitate a 
aparatului pentru a face față unor con
diții de vint puternic. Cele patru elice ale 
aparatului sint puse in mișcare de două 
motoare electrice amplasate in carcase 
cilindrice. „Farfuria zburătoare" poate 
să-și mențină singură echilibrul in aer 
cu ajuțorui unor instalații giroscopice și 
al unor microcalculatoare electronice aflate 
și ele la bord. Cînd aparatul de zbor 
prezintă o deviere de la orizontală, corec
ția se poate face prin dirijarea elicelor. 
Cit privește locul pilotului, acesta se pre
conizează să fie, amplasat în spațiul 
dintre elice. Încîinind corpul aparatului, 
pilotul va putea determina o deplasare 
laterală a „farfuriei zburătoare". Ideea unui 
aâemenea aparat a apărut cu cîțiva ani 
In urmă, cind mai multe incendii produse 
la blocuri înalte din Japonia s-ar fi sol
dat cu mai puține pierderi de vieți ome
nești dacă pompierii ar fi dispus de aparate 
de zbor care, spre deosebire de elicoptere, 
ar fi putut să se apropie mai mult de gea
murile respectivelor clădiri.

ț

• COMBUSTIBIL IEFTIN SI ! 
NEPOLUANT. Dintr-un amestec de ? 
deșeuri vegetale și un liant special, cer- . 
cetătorii firmei Gonod, din Franța, reali- * 
zează un produs utilizat cu bune rezultate
ca sursă de căldură. Noul combustibil nu , 
putrezește și arde fără emanații de gaze. ’ 
El se prezintă sub forma unor „turte" cu ) 
greutatea de 1,5—3 kg și un conținut de i 
10—20 de mii de kilocaiorii.

• INSECTICID INEDIT. In Au” 
tralia a fost experimentată cu succes o 
nouă metodă de protejare a cerealelor de i 
acțiunea nedorită a insectelor, fără să se ’ 
mai recurgă la obișnuitele substanțe i 
chimice insecticide ori insectifuge. Noua i 
metodă constă in introducerea în aerul , 
din siloz a unui gaz inert, cum ar ti 1 
bioxidul de carbon ori azotul, care exer- ț 
cită o acțiune nocivă asupra insectelor, in i 
toate stadiile de dezvoltare a acestora. ’
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Manifestări consacrate României
HANOI 20 (Agerpres). — O ma

nifestare consacrată României a avut 
loc in localitatea vietnameză La 
Hien, din provincia septentrională 
Bac Thai. în expunerile prezentate 
cu acest prilej au fost evidențiate 
acțiunile desfășurate de România în 
Anul Internațional al Păcii, realiză
rile poporului român in anii con
strucției socialiste, sub conducerea 
P.C.R., de la a cărui făurire s-au 
Împlinit recent 65 de ani. Au fost, 
de asemenea, evocate bunele relații 
dintre cele două partide, țări și po
poare, dezvoltate continuu pe baza 
înțelegerilor convenite în cursul în- 
tîlnirilor româno-vietnameze la ni
vel înalt.

ATENA 20 (Agerpres). — în ca
drul manifestărilor prilejuite de îm
plinirea a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român, la Cen
trul cultural al primăriei Arghiropou- 
lis din Atena s-a deschis o expozi
ție de fotografii și carte intitulată 
„România contemporană*'.

Imaginile înfățișează realizările 
economice, sociale si cultural-știin- 
țifice obținute de poporul român 
în anii construcției socialiste, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român. Sînt redate, de asemenea, 
momentele cele mai semnificative 
din istoria partidului.

Luînd cuvîntul. primarul din Ar- 
ghiropoulis a dat expresie bucuriei 
locuitorilor din acest important dis
trict muncitoresc al Atenei de a pu
tea găzdui expoziția care 'prezintă în 
imagini deosebit de grăitoare succe
sele dobindite de România pe calea 
făuririi socialismului. Redevind tra
diționalele legături de prietenie în
tre popoarele român și grec, vorbi
torul a evidențiat importanta intil- 
nirilor româno-elene Ia nivel înalt, 
contribuția lor deosebită la făurirea 
unui climat de pace, prietenie, co
laborare și bună vecinătate în Bal
cani, la cauza păcii și Înțelegerii 
internaționale.

Cu același prilej. în orașul Patras, 
important centru economic, politic și 
cultural, a avut loc vernisajul unei 
expoziții de pictură contemporană 
românească.

MANILA 20 (Agerpres). — La 
Universitatea Filipinelor din Manila

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
TEHERAN 20 (Agerpres). — Agen

ția de presă I.R.N.A. a anunțat că, 
în ultimele 24 de ore, în zona ora
șului de graniță iranian Mehran 
au continuat luptele între forțele 
militare iraniene și unități irakiene, 
care au fost respinse pe o distanță 
de cițiva kilometri. Avioane de 
bombardament iraniene au parti
cipat la acțiunile împotriva pozi
țiilor militare irakiene din zonă, 
arată agenția.

Contenciosul economic S.U.A. - Piața comuna
MADRID 20 (Agerpres). — Comi

sarul vest-european însărcinat cu 
relațiile externe și comerciale, 
Willy de Clerq, a exclus posibilitatea 
unei soluții „in condițiile actuale" 
a conflictului comercial intre Sta
tele Unite și C.E.E., declanșat ca 
urmare a măsurilor de retorsiune 
comercială anunțate in urmă cu 
cîteva zile de președintele Ronald 
Reagan.

într-o declarație făcută la Ma
drid, la încheierea lucrărilor con
ferinței trilaterale, Willy de Clerq, 
a precizat, că, dacă Statele Unite 
pun in aplicare măsurile lor de 
represalii, reacția vest-europeană 
impotriva produselor nord-ameri- 
cane „nu va fi nici slabă, nici pro
vocatoare".

BONN 20 (Agerpres). — R.F.G. 
este din ce în ce mai îngrijorată 
de consecințele pe care scăderea 
valorii dolarului le are asupra ex
porturilor tării și a economiei sale, 
în ansamblu, relatează. într-un 
comentariu, agenția Reuter.

Președintele Bundesbank (Banca

i.
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Războiul stelelor4, un primejdios proiect repudiat de opinia publică
CONTROVERSE PE SCENA VIEȚII POLITICE DIN R. F. GERMANIA

Bilanțul celor peste trei ani de 
guvernare a coaliției dintre creștin 
democrați și liber democrați — apre
ciat cu optimism, mai ales sub ra
portul indicilor economici, de parti
dele coaliției — pare incă insufi
cient de convingător cel puțin pen
tru o parte a electoratului vest-ger- 
man. Pierderile înregistrate de 
U.C.D. (6 la sută) și P.L.D. in scru
tinul pentru înnoirea componen
ței consiliilor municipale din lan
dul nordic Schleswig-Holstein au 
alarmat strategii electorali ai celor 
două partide, deși el nu a fost soco
tit un barometru absolut sigur pri
vind opțiunile alegătorilor la scară 
națională.

Deși în identificarea cauzelor nu 
este ignorată influența unor factori 
și condiții locale, presa vest-germa- 
nă reține totuși acele măsuri și /ini
țiative ale cabinetului de la Bonn 
care ar fi putut să dezamăgească o 
parte a vechii clientele electorale a 
Uniunii Creștin-Democrate și Parti
dului Liber Democrat. în această 
categorie de „aspecte dezamăgitoa
re", ziarele „Liibecker Nachrichten" 
și „Handelsblatt" includ modificarea 
paragrafului 116 din Legea pentru 
promovarea muncii (apreciată de 
sindicate drept o știrbire a dreptu
rilor ciștigate) ; adoptarea noilor 
legi de securitate internă (contu- 
rind pericolul extinderii controlului 
polițienesc asupra vieții private a 
cetățenilor) ; dezvăluirile repetate 
și disputele referitoare la subven
țiile vărsate in casieriile unor for
mațiuni politice de firme și mari 
concerne vest-germane in schimbul 
unor facilități fiscale și, nu in cele 
din urmă, cota ridicată a șomaju
lui. „Dacă vorbim de lipsuri și ca
rențe — scrie „Liibecker Nachrich
ten" — este justificată întrebarea de 

a avut loc o manifestare consacrată 
tării noastre, in cadrul căreia au 
fost prezentate principalele momen
te din viața și istoria poporului ro
mân, realizările obținute de țara 
noastră după 23 August 1944, în spe
cial din ultimii 20 de ani, de cînd 
la conducerea destinelor țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au 
fost reliefate importanța creării 
Partidului Comunist Român, activi
tatea acestuia de-a lungul timpului, 
rolul conducător al partidului in 
construirea societății socialiste în 
România. Un accent deosebit s-a 
pus pe activitatea neobosită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, sub a 
cărui înțeleaptă conducere s-au obți
nut cele mai mari realizări din isto
ria poporului român.

OTTAWA 20 (Agerpres). — La Bi
blioteca publică centrală din Ottawa 
s-a deschis o reprezentativă expozi
ție de carte românească. La loc de 
frunte sînt prezentate lucrări din 
gindirea social -politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Sînt expuse, de asemenea, volu
me de istorie, cultură și civilizație a 
poporului român, beletristică, lucrări 
tehnice de specialitate, literatură 
pentru copii, precum și obiecte de 
artizanat. Expoziția se bucură de un 
interes deosebit din partea publicu
lui canadian.

LONDRA 20 (Agerpres). — La 
Londra a avut loc o seară româ
nească dedicată evenimentelor ani
versate la 9 Mai — Ziua cuceririi 
independenței de stat a României, 
Ziua eroilor patriei, Ziua victoriei 
asupra fascismului — organizată de 
Asociația de prietenie Marea Bri- 
itanie — România.

Cu acest prilej au fost subliniate 
semnificațiile deosebite ale acestei 
date in istoria țării, reliefîndu-se 
aspirațiile de veacuri pentru liber
tate și pace ale poporului nostru.

A fost prezentat, de asemenea, un 
film documentar ilustrînd bogăția 
și frumusețea obiceiurilor și tradi
țiilor populare din țara noastră.

Manifestarea s-a bucurat de un 
deosebit succes.

BAGDAD 20 (Agerpres). — Un 
comunicat militar irakian, transmis 
de agenția I.N.A., informează că 
trupele irakiene continuă să înain
teze în regiunea Mehran, din zona 
centrală a frontului, ocupînd șapte 
înălțimi strategice. în sectorul de 
nord al frontului, unități irakiene 
au respins o tentativă de infiltrare 
a trupelor iraniene spre regiunea 
Kerdah, adaugă comunicatul.

Centrală a R.F.G.), Karl Otto 
Poehl, a declarat, în acest sens, că 
R.F.G. este hotărită să-și protejeze 
economia de repercusiunile reduce
rii cursului monedei americane și, 
implicit, ale creșterii valorii mărcii 
vest-germane. El a avansat posibi
litatea unei intervenții coordonate 
a băncilor centrale din țările in
dustrializate occidentale pentru a 
preveni un declin prea mare al do
larului.

Ca și în cazul Japoniei, sporirea 
valorii mărcii vest-germane deter
mină scumpirea exporturilor R.F.G. 
și, deci, scăderea competitivității 
lor pe piețele internaționale.

După cum menționează agenția, 
citind experți financiari de la 
Bonn, Bundesbank ar considera că 
orice reducere a cursului „biletului 
verde" sub nivelul de 2,20 mărci 
vest-germane dolarul ar fi inter
pretată ca „începutul unei scăderi 
exagerate a valorii monedei ameri
cane". Luni, paritatea dintre cele 
două monede’ a fost de 2,22 mărci 
vest-germane dolarul.

ce aproape întreaga industrie elec
tronică este concentrată în sudul 
R.F.G., în timp ce nordul oferă din 
ce in ce mai mult impresia unei 
zone marginale cu structuri depă
șite ?“

în atmosfera de insatisfacție, ge
nerată de reculul înregistrat in 
scrutinul amintit, raporturile dintre 
partenerii coaliției au fost din nou 
puse ia încercare de mult disputatul 
proiect american „I.A.S." („Inițiativa 
de apărare strategică"), denumit 
„războiul stelelor". Săptăminalul 
„Die Zeit" considera că politica Bon
nului in chestiunea „I.A.S." era „cu 
un an in urmă mai nuanțată" și că 
„intre timp spațiul de manevră al 
guvernului R.F.G. s-a redus la 
zero". „Motivul : Bonnul nu a putut 
să-și fixeze o politică clară. Guver
nul n-a vrut să aprobe pe deplin 
programul spatia! al administrației 
Reagan, dar nici să exprime un re
fuz categoric ; el a dorit o modali
tate prin care firmele vest-germane 
să poată participa la proiect, in con
dițiile unui angajament politic fa
cultativ, spre a menține toate ușile 
deschise spre Est". ..Dar america
nii — notează în continuare ..Die 
Zeit" — vor dicta condițiile". Și cum 
era de așteptat, prezicerea săptămi- 
nalului vest-german s-a adeverit ; 
in cele din urmă, intre negociatorii 
vest-germani și cei americani s-a 
ajuns la un acord. în afară de pre
vederile date publicității, s-a aflat că 
acesta conține și o serie de clauze 
secrete, ceea ce a determinat agenția 
France Presse să considere că „do
sarul «I.A.S.» riscă să devină un măr 
al discordiei în sinul guvernului de 
la Bonn".

într-adevăr, potrivit dezvăluirilor 
unui cotidian vest-german, acordul

ORIENTUL MIJLOCIU
• Eforturi pentru reglemen
tarea crizei interne din Liban
• Negocierile în problema

enclavei Taba
BEIRUT 20 (Agerpres). — în zona 

celor trei tabere de refugiați pales
tinieni din sudul Beirutului — Sabra, 
Shatila și Bourj El Barajneh — 
s-au produs, marți, schimburi spo
radice de focuri intre combatanți 
palestinieni și miliții ale organiza
ției politico-militare „Amal". Se 
află în curs de mediere un acord de 
încetare a focului care a dus deo
camdată lâ oprirea luptelor grele, 
precizează surse ale poliției libane
ze, citate de U.P.I. în cursul inten
selor schimburi de focuri care au 
avut loc luni, cu folosirea tancurilor 
și rachetelor, trei persoane au fost 
ucise și 36 rănite, arată agenția 
U.P.I., adăugind că in ultimele 12 
luni bilanțul luptelor din zona aces
tor tabere este de 650 morți și 2 600 
răniți.

Potrivit agenției Q.N.A., președin
tele Libanului, Amin Gemayel, a în
cheiat elaborarea unui nou plan po
litic de reglementare a crizei inter
ne din Liban, iar reprezentanți ai 
președintelui au inițiat contacte cu 
lideri ai diferitelor cercuri politice 
libaneze pentru materializarea aces
tuia.

TEL AVIV 20 (Agerpres). — în 
localitatea israeliană Hersliya au 
continuat, marți, negocierile egiptea- 
no-israeliene în problema enclavei 
Taba. teritoriu din Sinai deținut încă 
de Israel. Potrivit agenției M.E.N., 
sint analizate posibilitățile de a se 
ajunge la o formulă de acord care 
să permită prezentarea acestui dife
rend unui arbitraj internațional.

BRUXELLES 20 (Agerpres). — în 
rezoluția difuzată la Bruxelles de 
Asociația Internațională a Juriștilor 
Democrați (A.I.J.D.) sînt condam
nate politica și acțiunile Israelului 
în teritoriile ocupate.

AGENȚIILE DE PRESA
(- pe scur t

CONVORBIRI SOVIETO-SPA-
I NIOLE. Mihail Gorbaciov, secre

tar general al C.C. al P.C.U.S., a 
Iavut marți, la Kremlin, o întâlni

re cu Felipe Gonzalez, președin- 
. tele guvernului spaniol, aflat în 

I vizită oficială în Uniunea Sovie
tică. S-a apreciat că, pentru rezol
varea problemei cardinale — înce
tarea cursei înarmărilor și elimi- 

I narea pericolului unui război, nu
clear — sînt necesare eforturi co
lective susținute in direcția con- 

Isolidărli principiilor coexistenței 
pașnice, interacțiunii politice, dia
logului și tratativelor între di-

I verse state, relatează agenția 
T.A.S.S. Totodată, s-a reliefat im
portanta adîncirii relațiilor dintre 
cele două țări.

ÎNTREVEDERE la beijing. 
1 Deng Xiaoping, președintele Co- 
I misiei Centrale Consultative a P. C.

Chinez, a avut o întrevedere cu pri
mul ministru al Australiei, Robert 
Hawke, aflat în vizită la Beijing, 

Iîn cursul convorbirii — relatează 
agenția China Nouă — au fost 
examinate în principal probleme 

. ale dezvoltării cooperării bilate- 
I rale.

NEGOCIERILE SOVIETO-AMERI-
CANE. In cadrul negocierilor sovie- 
to-americane cu privire la arma
mentele nucleare și cosmice, la 
Geneva a avut loc, la 20 mai, reu- 

‘ niunea grupului pentru problemele 
armamentelor cosmice.

respectiv conferă S.U.A. un șir de 
„drepturi speciale", între care, pe 
de o parte, accesul nelimitat în ceea 
ce privește aplicarea cercetărilor la 
care participă întreprinderile vest- 
germane, iar, pe de altă parte, drep

Prin impresionante manifestații de masă, militanții pentru pace din R.F.G. 
cer încetarea cursei absurde a înarmărilor. „Războiul stelelor înseamnă 
moarte pe Pămînt I", „Locuri de muncă în loc de înarmare I", „Să fie 
create noi locuri de muncă, nu noi arme I", „Soldați împotriva armelor 
cosmice !“ - sint inscripțiile purtate de participanții la demonstrațiile din 

Koln sau la marșul pentru pace din regiunea Ruhr

R. P. POLONĂ

In pregătirea Congresului al X-lea al P.MU.P.
VARȘOVIA 20 (Agerpres) — în 

cadrul campaniei de pregătire a 
Congresului al X-lea al P.M.U.P., in 
Polonia s-au desfășurat conferințe 
voievodale ale partidului. Una din
tre temele centrale ale dezbaterilor 
a fost eficiența muncii — subliniază 
agenția P.A.P. în cadrul conferințe
lor s-a făcut, de asemenea, un bilanț 
al dezbaterilor desfășurate pe margi
nea Programului și Tezelor care vor

Congresul Partidului Comunist din Grecia (interior) 
și-a încheiat lucrările

ATENA 20 (Agerpres). — La 
Atena s-au încheiat lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Partidului 
Comunist din Grecia (interior). 
După o amplă dezbatere, a fost 
adoptată o hotărire privind organi
zarea în primăvara anului 1987 a 
unui congres cu participarea tuturor 
forțelor de stînga care acceptă stra
tegia căii democratice spre socialism, 
în vederea constituirii unui nou 
partid al clasei muncitoare, avind ca 
ideologie marxismul.

Noi demonstrații antidictatoriaie In Coreea de Sud
SEUL 20 (Agerpres). — în Coreea 

de Sud au continuat, marți, amplele 
demonstrații studențești de protest 
împotriva regimului dictatorial con
dus de Chun Du Hwan, transmite 
agenția Reuter. La Seul, mii de de
monstranți au participat la o nouă 
ceremonie de doliu în memoria vic
timelor de la Kwangju, din 1980. 
S-au înregistrat ciocniri violente în

EVOLUȚIA COMPLEXULUI OR
BITAL SOVIETIC. Au trecut două 
săptămâni de cînd cosmonauta so
vietici Leonid Kizim și Vladimir 
Soloviov se află la bordul comple
xului orbital „Saliut-7“ — „Soiuz T- 
15“ — „Cosmos-1686“, relatează a- 
genția T.A.S.S. Ei au repus in 
funcțiune sistemele laboratorului 
spațial „Saliut-7“ si alte lucrări 
prevăzute de program. Potrivit da
telor controlului medical, starea 
sănătății celor doi cosmonauți este 
bună. Zborul cosmic continuă.

CONSILIUL ECONOMIC SI SO
CIAL AL O.N.U. (ECOSOC) a 
condamnat. într-o rezoluție, socie
tățile transnaționale care continuă 
să coopereze cu Republica Sud- 
Africană în domeniile nuclear, mi
litar și economic. Totodată, a cerut 
ca filialele acestor firme instalate 
în R.S.A. să respecte ..Codul de 
conduită", care respinge total 
apartheidul.

PENTRU REINSTAURAREA DE
MOCRAȚIEI IN CHILE. într-o de
clarație făcută la Buenos Aires, 
președintele Mișcării Democratice 
Populare (M.D.P.) din Chile. Ger
man Coreea, a relevat că. înainte 
de 20 iunie. în întreaga tară va fi 
declanșată o grevă, in semn de pro
test fată de politica guvernului mi
litar condus de generalul Augusto 
Pinochet — relatează agenția Pren- 
sa Latina. El s-a pronunțat, tot
odată, in favoarea unității de ac
țiune a tuturor forțelor de opoziție 

tul de veto asupra eventualelor, ex
porturi de tehnologie de vîrf, în spe
cial in, țările socialiste, incit pe bună 
dreptate opinia publică din R.F.G. 
vede in aceste clauze secrete o știr
bire a atributelor de care trebuie să 

fi supuse congresului, precum și al 
discuțiilor individuale care au avut 
loc cu membrii de partid. S-a subli
niat cu satisfacție întărirea tendin
țelor pozitive din viața social-econo- 
mică a țării, relevă agenția P.A.P.

Conferințele au ales, totodată, dele
gații la congres, care, în majoritatea 
lor, sînt oameni ai muncii legați 
direct de procesul de producție in 
întreprinderi și în agricultură.

în vederea pregătirii viitorului 
congres, Comitetul Central nou ales 
va constitui o comisie politico-orga- 
nizatorică din care vor face parte 
membri ai C.C. al P.C.G. (interior), 
precum și reprezentanți ai altor 
forțe de stingă interesate în crearea 
noului partid.

De asemenea. Comitetul Central 
va alege în prima sa plenară pe se
cretarul C.C. al PC.G. (interior).

momentul în care forțele poliției au 
intervenit cu gaze lacrimogene și 
bastoane de cauciuc, încercînd să-i 
împrăștie pe demonstranți. Agenția 
citată relevă sentimentul crescînd 
de dezaprobare în rindul tineretului 
sud-coreean față de prezenta mili
tară americană în țară și opoziția 
fățișă față de sprijinul acordat re
gimului de la Seul.

chiliene în lupta pentru reinstau- | 
rarea democrației în Chile.

REZULTATELE ALEGERILOR I 
DIN BANGLADESH. în urma des- | 
fășurării scrutinului in 14 circum
scripții electorale — în care au fost > 
reprogramate operațiunile de vo
tare — partidul guvernamentali ' 
Jatiya a cîștigat alegerile paria- j 
mentare în Bangladesh. Potrivit 1 ] 
comunicatului comisiei electorale, I 
citat de agenția Reuter, Jatiya a 
obținut 152 din cele 299 de locuri I 
adjudecate în cadrul scrutinului. I
Alianței partidelor de opoziție i-au 1
revenit 96 de locuri, dintre care 75 .
partidului Liga Awami.

CONGRES. După patru zile de 
dezbateri, la Genova, au luat sfîrșit . 
lucrările celui de-al XIX-lea Con
gres Național al Partidului Liberal I 
Italian, formațiune politică ce face 
parte din coaliția guvernamentală. I 
Consiliul Național al P.L.I. l-a ales j 
ne Renato Altissimo. ministrul in
dustriei, in funcția de secretar ge- i 
neral al partidului.

GREVĂ. Peste 10 000 de munci
tori portuari din Spania au început i 
o grevă de zece zile, informează 
agenția Reuter. Greviștii protes- 1
tează împotriva planurilor guver
namentale de privatizare a portu
rilor. I

UN CICLON, care s-a format în . 
afara sezonului obișnuit pentru 
aceste fenomene meteorologice, s-a I 
abătut asupra Insulelor Solomon 
din zona Pacificului de sud. Potri- I 
vit unui bilanț provizoriu, cîteva I 
sute de persoane sint date dispă- 1 
rute, iar mai multe mii au rămas , 
fără locuință. Trecerea ciclonului 
a pricinuit mari daune recoltelor ' 
de copra, principala cultură și sur
sa de bază a industriei de prelu
crare din această tară, care are o j 
populație de 300 000 de locuitori.

se bucure un stat independent și su
veran.

Pe o poziție de respingere catego
rică a acordului s-a situat Partidul 
Social-Democrat, de opoziție, care în 
ultimul timp se arată preocupat să 
evite toți acei factori de natură să 
genereze escaladarea înarmărilor. 
Reafirmînd rezervele serioase față 
de participarea vest-germană la 
proiectul „războiul stelelor", Oskar 
Lafontaine, lider social-democrat și 
premierul landului Saar, a declarat 
că. dacă va dobîndi majoritatea în 
alegerile parlamentare din ianuarie 
1987, P.S.D. va încerca să obțină re
tragerea rachetelor cu rază medie 
de acțiune, amplasate pe teritoriul 
R.F.G., pronunțindu-se, totodată, in 
favoarea apartenenței țârii la 
N.A.T.O., dar fără „integrare mili
tară și fără arme atomice". După o- 
pinia fostului cancelar, H. Schmidt, 
ceea ce îngrijorează este faptul că 
amănuntele înțelegerii intre Wa
shington și Bonn sint ținute secret, 
considerînd că aderarea la proiectul 
american nu aduce nici un plus de 
securitate aliaților S.U.A. Consem- 
nînd aceste poziții, presa vest-ger- 
mană remarcă avgnsul înregistrat de 
P.S.D. in alegerile municipale din 
landul Schleswig-Holstein, care se a- 
daugă celui din Saar — considerîn- 
du-se că acest avans se datorează, 
în mare măsură; tocmai pozițiilor 
realiste ale social-democraților în 
problema păcii și războiului.

Pe acest fundal politic s-au des
fășurat în R.F.G. mafșurile de pri
măvară pentru pace — ediția 1986, 
care au întrunit adeziunea a aproa
pe 400 000 participanți. Ele au inau
gurat campania ce va fi susținută, 
pe toată durata anului in curs — 
Anul Internațional al Păcii — în 
sprijinul dezarmării, pentru înlătura
rea primejdiei nucleare, tn rinduri- 
le demonstranților s-au aflat nu
meroși oameni ai muncii, mobilizați 
prin acțiuni proprii ale sindicatelor 
sub deviza „Locuri de muncă în loc 
de înarmare !“, precum gi cunoscuți 
oameni de știință. într-o declarație 
a organizatorilor marșurilor din re
giunea Ruhr a fost adresată che
marea : „Luați parte la campania de 
pace 1986, la zilele de acțiune și la 
congresele pentru pace ale diferite
lor sectoare sociale. Demonstrați îm
preună cu sindicatele penttu muncă 
și pace". Deși nu lipsită de fluctua
ții și supusă unei permanente cam
panii de descurajare, mișcarea pen
tru pace din R.F.G. își păstrează in
tactă capacitatea de mobilizare, de
venind, cum apreciază presa, „un 
factor politic stabil".

Petre STĂNCESCU

Fermă condamnare a atacurilor militare sud-africane 

împotriva Zambiei, Botswanei și Zimbabwe

Să se pună capăt neîntârziat acțiunilor 
agresive ale Republicii Sud-Africane!

Opinia publică din țara noastră 
a luat cunoștință cu vie indignare 
de noile acțiuni agresive ale R.S.A. 
întreprinse împotriva unor state 
africane vecine — Zimbabwe, Bots
wana, Zambia — acțiuni care s-au 
soldat cu victime omenești și im
portante pagube și distrugeri ma
teriale. Poporul român înfierează 
aceste acte, care reprezintă o fla
grantă și brutală încălcare a celor 
mai elementare norme de legalitate 
internațională, a principiilor și pre
vederilor Cartei O.N.U. Zimbabwe, 
Botswana, Zambia sînt state suve
rane și independente și nimic, nici 
un fel de pretexte nu pot justifica 
recurgerea la acțiuni militare îm
potriva lor, a teritoriilor lor națio
nale. Se dovedește astfel, încă o 
dată, că regimul de la Pretoria re
prezintă un focar de permanentă 
încordare și tensiune, o sursă de 
continue provocări și conflicte, care 
primejduiesc grav pacea și securi
tatea în Africa australă, ca și, în 
general, pe continent și în lume.

Noile acțiuni agresive ale rasiș
tilor sud-africani au fost aspru 
condamnate pe plan International, 
au stîrnit indignarea puternică a 
cercurilor celor mai largi ale opi
niei publice mondiale. Reprezen
tanți guvernamentali al numeroase 
țări au înfierat aceste acțiuni ca 
„acte flagrante de război". Pre
ședintele Zambiei le-a caracterizat 
ca „o crimă odioasă", în timp ce 
premierul Republicii Zimbabwe 
le-a calificat ca expresii ale poli
ticii „terorismului de stat". La 
rindul său, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
luat poziție fermă Impotriva rai
durilor forțelor armate ale R.S.A., 
subliniind că ele își au rădăcina în 
„practicile cinice, unanim condam
nate, ale apartheidului și discri
minărilor rasiale".

în aceste condiții, pornindu-se de' 
ta gravitatea situației create, sta
tele africane din „prima linie" au 
hotărît convocarea de urgență a 
unei reuniuni extraordinare în ve
derea examinării ultimelor evoluții, 
în același timp, țările africane au

Vii proteste pe
HARARE 20 (Agerpres) — Miniș

trii de externe ai țărilor africane 
„din prima linie" — Angola, 
Botswana, Mozambic. Tanzania, 
Zambia și Zimbabwe — au început, 
la Harare reuniunea de urgență con
vocată în urma raidurilor sud-afri- 
eane comise împotriva unor așa-nu- 
mite centre din Harare, Gaberones și 
Lusaka ale organizației antiapartheid 
Congresul Național African, relatea
ză agențiile Reuter și France Presse. 
Reuniunea a fost convocată la ape
lul președintelui Zambiei, Kenneth 
Kaunda, președintele grupului țări
lor „din prima linie".

DAKAR 20 (Agerpres). — Pre
ședintele în exercițiu al Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.), șeful 
statului senegalez, Abdou Diouf, a 
condamnat ferm atacurile Republi
cii Sud-Africane împotriva unor sta
te africane din „prima linie" — Zam
bia, Zimbabwe și Botswana.

Acest act arată că a sosit vremea 
ca membrii permanenți ai Consiliu
lui de Securitate • al O.N.U. să-și 
prezinte clar poziția, să condamne 
acțiunile Pretoriei și să adopte sanc
țiuni economice obligatorii pentru a 
pune capăt actelor segregaționiștilor 
sud-africani, pentru menținerea pă
cii și securității internaționale, a 
subliniat președintele în exercițiu 
al O.U.A

LAGOS 20 (Agerpres). — Nigeria 
condamnă raidurile militare sud- 
africane împotriva Botswanei, Zam
biei și Zimbabwe, considerîndu-la 
„acte criminale, lașe și periculoase 
pentru pacea regională și mondială". 
Aceste atacuri — se arată într-o de
clarație a guvernului nigerian — 
constituie „un semn de panică în 
fața succeselor obținute de forțele 
mișcărilor de eliberare din R.S.A.".

MONROVIA 20 (Agerpres). — Gu
vernul Liberiei condamnă incursiu
nile militare ale Republicii Sud- 
Africane în Zimbabwe, Zambia și 
Botswana, considerindu-le acte de 
terorism șl agresiune împotriva sta
telor din „prima linie". Folosirea 
forței de către R.S.A. nu poate decît 
să ducă la extinderea tensiunii și 
violenței în sudul Africii, constitu
ind, în același timp, o serioasă ame
nințare la securitatea și pacea inter
națională.

PRETORIA 20 (Agerpres). — Rai
durile barbare întreprinse de forțele 
armate ale regimului de la Preto
ria peste hotarele țării au stîrnit o 
vie indignare și dezaprobare in rin- 
durile marii majorități a populației 
sud-africane, în primul rind ale ne
grilor.

Lansarea atacurilor militare împo
triva statelor africane vecine a fost 
însoțită, pe plan intern, de noi acte 
de represalii împotriva mișcării 
antiapartheid din țară. Cel puțin 27 
de persoane, între care patru copii, 
au fost ucise în ultimele 48 de ore, 
în diverse ciocniri între demonstran
ții antiapartheid și poliție.

STOCKHOLM 20 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al Suediei, 
Sten Andersson, a condamnat, în 
numele guvernului țării sale, acțiu
nile agresive ale rasiștilor din 
R.S.A., arătind că ele vin tn to-

REUNIUNE DE SOLIDARITATE CU LUPTA 
POPORULUI NAMIBIAN

LA VALLETTA 20 (Agerpres). — 
Mihai Fabian transmite : în cadrul 
reuniunii de Ia La Valletta a re
prezentanților unor state și or
ganizații neguvernamentale de so
lidaritate cu poporul namibian, 
vorbitorii au subliniat necesi
tatea mobilizării eforturilor co
munității internaționale in favoarea 
obținerii imediate a independentei 
Namibiei, pronunțindu-se. în același 
timp, pentru măsuri concrete care să 
ducă la realizarea acestui deziderat.

Respingînd în termenii cei mal se
veri politica de apartheid, de agre
siune împotriva poporului namibian 
și a popoarelor africane vecine, de 

cerut, în mod justificat, întruni
rea Consiliului de Securitate.

Nu încape îndoială că asemenea 
acțiuni agresive sînt de natură să 
înrăutățească și mai mult situația 
— și așa atît de încordată — exis
tentă în sudul Africii, să accen
tueze amenințările la adresa păcii 
pe continentul african și în lume.

Regimul de la Pretoria cunoaște 
o profundă criză, o continuă accen
tuare a instabilității, puternice con
vulsii interne. Practic, nu trece 
zi fără violente confruntări între 
autoritățile represive și populație, 
soldate cu victime, morți și răniți, 
în zadar încearcă însă acest re
gim condamnat de istorie să-și 
prelungească existența recurgînd 
la arme, atît în interior, cît și îm
potriva statelor vecine. Experiența 
internațională atestă, cu prisosință, 
că recurgerea la politica de forță, 
calea intervențiilor armate este 
sortită eșecului. Interesele reale 
ale popoarelor, ale cauzei păcii 
impun abrogarea practicilor apart
heidului și segregației rasiale, asi
gurarea deplinei egalități în drep
turi între toți locuitorii R.S.A., in
diferent de culoarea pielii. înce
tarea ocupării ilegale a Namibiei, 
dezvoltarea unor relații de bună- 
vecînătate și colaborare între toate 
statele zonei.

Reafirmîndu-șl sprijinul hotărît 
față de lupta dreaptă a popoarelor 
din Africa australă împotriva co
lonialismului, neocolonialismului, 
rasismului și apartheidului, opinia 
publică din țara noastră, alături de 
opinia publică din întreaga lume, 
cere cu cea mai mare energie să se 
pună capăt definitiv acțiunilor agre
sive ale rasiștilor sud-africani. să 
fie respectate principiile legalității 
internaționale. Poporul nostru este 
ferm convins că nici un fel de acte 
teroriste și acțiuni armate nu vor 
putea să prelungească existenta 
anacronicelor rînduieli colonialiste 
și rasiste, că nu este departe ziua 
cînd cauza libertății, dezvoltării de 
sine stătătoare și egalității în drep
turi va triumfa pe întregul con
tinent african.

plan internațional
tală contradicție cu dreptul interna
țional și fac necesară aplicarea unor 
sancțiuni internaționale împotriva 
R.S.A.

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Gu
vernul R, P. Polone condamnă agre
siunea R.S.A. împotriva statelor su
verane Zimbabwe. Botswana și Zam
bia — a declarat la Varșovia purtă
torul de cuvînt al guvernului polo
nez, citat de agenția P.A.P. Acest 
act de agresiune, a menționat el, 
impune adoptarea de . sancțiuni co
respunzătoare în vederea lichidării 
sistemului de apartheid. Agresiunea 
R.S.A. nu poate aduce decît con
damnarea generală a regimului de 
la Pretoria.

MADRID 20 (Agerpres). — Gu
vernul spaniol a condamnat raidu
rile militare comise de forțele 
armate ale regimului minoritar de 
la Pretoria împotriva statelor afri
cane Botswana, Zambia și Zim
babwe, apreciindu-le drept „o în
călcare flagrantă a suveranității 
naționale a acestor țări".

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Franța „condamnă cu toată fermita
tea" raidurile agresive ale forțelor 
armate sud-africane împotriva sta
telor vecine suverane — Zimbabwe, 
Botswana și Zambia, a declarat mi
nistrul francez al afacerilor externe, 
Jean-Bernard Raimond, aflat într-o 
vizită oficială la Washington,

OTTAWA 20 (Agerpres). — Ca
nada condamnă cu vigoare atacu
rile sud-africane împotriva celor 
trei țări învecinate, considerîndu-le 
drept „acte de violență inexplicabila 
și arbitrare", se arată intr-o de
clarație guvernamentală publicată 
la Ottawa.

BRASILIA 20 (Agerpres). — 
Intr-o declarație oficială dată pu
blicității la Brasilia se exprimă 
„preocuparea extremă" a guvernu
lui brazilian față de încălcările re
petate ale suveranității și integri
tății teritoriale ale țărilor vecine, sub 
diverse pretexte, de către forțele 
armate sud-africane.

LISABONA 20 (Agerpres). — 
Portugalia condamnă raidurile mi
litare ale R.S.A. împotriva Zambiei, 
Botswanei și Zimbabwe. Intr-o de
clarație a Ministerului de Externa 
lusitan se afirmă că acestea con
stituie „noi și regretabile acte de 
violență împotriva integrității teri
toriale a trei state suverane".

TOKIO 20 (Agerpres). — Gu
vernul Japoniei este profund în
grijorat de folosirea forței de către 
Africa de Sud împotriva Botswa
nei, Zambiei și Republicii Zimbab
we, se arată într-o declarație făcută 
la Tokio de purtătorul de cuvînt al 
Ministerului nipon de Externe.

CANBERRA 20 (Agerpres). — Gu
vernul australian a condamnat sever 
raidurile sud-africane împotriva 
celor trei state africane independente 
— Botswana, Zambia și Zimbabwe 
— califidndu-le drept o violare 
scandaloasă a normelor unei con
duita civilizate.

spoliere a bogățiilor naturale ale 
solului și subsolului Namibiei, vor
bitorii s-au pronunțat pentru accesul 
ei imediat la independentă, in con
formitate cu normele dreptului in
ternațional si cu prevederile docu
mentelor O.N.U. în materie.

în legătură cu acțiunea agresivă a 
R.S.A. împotriva celor trei state 
africane, participanții la reuniune, au 
adoptat declarații în care, exprimin- 
du-se solidaritatea cu țările atacate, 
este condamnată politica agresivă 
pe care o promovează regimul rasist 
de la Pretoria față de statele afri
cane vecine.
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