
TOVARĂȘUL NiCOLAE CEAUȘESCUr îi

a primit pe ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni 
după-amiază, pe V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul sovie
tic a transmis tovarășului Nicolae

Ceaușescu un salut prietenesc din 
partea secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., tovarășul L. I. Brejnev, 
precum și urări de succes celorlalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului român, din partea Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită

tovarășului L. I. Brejnev, celorlalți 
tovarăși din conducerea sovietică un 
salut călduros și cele mai bune urări 
din partea sa personal și a tovarăși
lor din Com’tetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Convorbirea care a avut loc s-a 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, to
vărășească.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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ACUM se pun bazele recoltelor mari din acest an 

Toți mecanizatorii, 
toti cooperatorii si specialiștii agricoli 

- neintîrziat la lucru pe ogoare!
URGENȚELE DIN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ 

e Însămînțarea culturilor din 
prima epocă, a legumelor și 
cartofilor timpurii e Maximă 
atenție respectării regulilor agro

tehnice, calității lucrărilor

Mai întîi un scurt buletin meteorologic. Duminică, în cea mai mare 
parte a tării a plouat abundent, iar în cursul nopții precipitațiile s-au 
transformat în lapoviță. Din datele furnizate de Institutul de meteoro
logie și hidrologie rezultă că cele mai mari cantități de apă — între 
25 și 45 litri pe metrul pătrat — au căzut în centrul Munteniei. De ase
menea, a plouat abundent în estul și sudul Olteniei, în Bărăgan și mai 
puțin în Dobrogea, Moldova și Transilvania. Meteorologii apreciază că, 
după o răcire temporară, vremea se va încălzi simțitor. Se creează 
astfel condiții optime pentru ca pregătirea terenului și semănatul să 
fie reluate și să se desfășoare cu intensitate maximă. Accelerarea rit
mului lucrărilor se impune cu atit mai mult cu cit, in majoritatea 
județelor, acestea sint intirziate.

CE EVIDENȚIAZĂ SITUA
ȚIA GENERALĂ PE ȚARĂ. 
Potrivit datelor centralizate la M'l- 
nisterul Agriculturii și Industriei A- 
limentare, pînă ieri, 20 martie, au 
fost însâmînțate 93 500 hectare cu 
diferite culturi. Cele mai bune re
zultate au fost obținute în Județele 
Tulcea, Constanța, Vrancea, Brâila 
și Mehedinți. De asemenea, au fost 
executate lucrări de pregătire a te
renurilor pentru semănat pe 200 000 
hectare. Continuă, de asemenea, 
lucrările in legumicultură. în gră
dini au fost însâmînțate șl plantate 
12 500 hectare cu ceapă, usturoi, 
verdețuri și a început plantarea 
verzei. Totuși, pe ansamblu, stadiul 
însămînțărilor șl al altor lucrări nu 
este corespunzător cerințelor și po
sibilităților reale de care dispun 
unitățile agricole.

PRIORITĂȚILE ACESTEI SĂP- 
TĂMÎNI. Potrivit recomandărilor

ministerului de resort, cea mal 
mare atenție trebuie acordată în- 
sămînțării culturilor din prima epo
că : sfeclă de zahăr, mazăre, lu- 
cernă, trifoi, ovăz etc. însămînțarea 
neîntîrziată a acestor culturi con
stituie în momentul de față o sar
cină de primă importanță pentru 
oamenii muncii din agricultură. Cu 
atît mai mult se pune această sar
cină în județele Dolj, Timiș, Olt și 
altele, unde, deși condițiile de lucru 
au fost mai bune, suprafețele în- 
sămînțate sînt încă destul de mici. 
Ploile și lapovița din ultimele zile 
nu trebuie să constituie un motiv 
pentru amînqrea semănatului și, de 
aceea, conducerile și specialiștii 
din unitățile agricole au datoria de 
a urmări permanent starea solului 
pe fiecare parcelă și, pe măsură ce 
pămîntul se zvîntă, să se însămin- 
țeze imediat. Cit privește lucrările 
din legumicultură, pentru obținerea

de producții mari și cît mai timpu
rii, este necesar să fie grăbită 
plantarea legumelor în solarii, a 
cartofilor și a răsadurilor de varză 
în cîmp. întrucît în timpul nopții este 
posibil să scadă temperatura, tre
buie luate măsuri de prevedere 
pentru protejarea răsadurilor de 
legume.

CALITATEA ÎNALTĂ A LU
CRĂRILOR constituie o condiție 
de cea mai mare însemnătate pen
tru obținerea de recolte mari în a- 
cest an. De aceea, odată cu in
tensificarea semănatului, astfel in
cit să se respecte timpul optim, 
specialiștii, mecanizatorii și coope
ratorii au datoria de mare răspun
dere de a asigura un bun pat ger
minativ pentru semințe și, odată cu 
aceasta, o densitate superioară la 
hectar. Locul de muncă al specia
liștilor este acum cîmpul, unde tre

buie să depisteze suprafețele care 
pot fi lucrate cu prioritate, să asi
gure, printr-o bună organizare și 
un control permanent și exigent, 
executarea de lucrări de cea mai 
bună calitate. Sub nici un motiv, ei 
nu trebuie să admită nici o abatere 
de la regulile agrotehnice, de la 
normele de calitate prevăzute în 
tehnologia fiecărei culturi I

Organele agricole județene, co
mitetele de partid și consiliile 
populare comunale au datoria să 
se ocupe zi de zi, cu cea mai mare 
răspundere, de buna organizare și 
urgentarea lucrărilor agricole. Toți 
oamenii muncii de da sate, meca
nizatorii, cooperatorii și specialiștii 
din fiecare unitate trebuie puternic 
mobilizați pentru ca în această săp- 
tămînă să se însămînțeze cea mal 
mare parte din suprafețele desti
nate culturilor din prima epocă, să 
fie intensificate lucrările în legu
micultură, în vii și livezi.

Mecanizatorii execută lucrări de bună calitate, la pregătirea terenului, pe ogoarele C.A.P. Nănești, județul Vrancea

ÎN ZIARUL DE AZI:
RUBRICILE NOASTRE : Cuvîntul cititorilor, 
cuvîntul oamenilor muncii ; Faptul divers ;

Sport; De pretutindeni

Flori de mina l
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L-am vizitat zilele trecute, la Ocna de Fier, din 
județul Caraș-Severin, pe minerul pensionar Constan
tin Gruiescu. Acasă la el. Mai precis, in muzeul , său 
personal —. alcătuit timp de peste 9 500 de șuturi in 
minele de la Dognecea, Ocna de Fier și Bocșa. A scos 
de sub pămint, punindu-le in lutnină, mii de piese, 
o adevărată comoară : trandafirul de fier (hematite), 
raritate mondială ca frumusețe, ametiste de Dognecea, 
malahite de Ocna de Fier, granate... O' bună parte din 
„recolta" celor 9 500 de șuturi se află in muzee din 
Timișoara și București. Restul e păstrat in apartamen
tul său.

Din discuția cu fostul miner rețin frinturi de bio-
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grafie: un tată strivit in adincuri... o mamă rămasă 
fără vedere... ultimele cuvinte ale mamei : „Lumina — 
lucrul cel mai de preț pe lume.:.". El a intrat in mină 
incă din adolescență. Toată viața — o existență aspră 
și eroică — și-a petrecut-o in subteran. De-acolo, in 
fiecare zi a adunat cite o „floare de mină".

Cind a ieșit la pensie, și-a sistematizat prețioasa 
colecție. Primește zilnic vizitatori, mai ales ortaci. Care 
nu vin cu mina goală, ti aduc roci de forme ciudate, 
unele adevărate rarități. Toate aduse din șut, toate 
iradiind o lumină omenească. Vin să-l viziteze și oa
meni de știință, profesori, studenți. Vin și simpli cu
rioși atrași de frumusețea comorii subpămintene. Cind 
iși prezintă piesele, precizează : „asta-i găsită in 
timpul șutului cutare, cu ortacii cutare". O singură 
dată s-a necăjit foarte pe cineva care l-a întrebat : 
„Cam ciți bani fac toate astea ?“ „Cum poți să te 
gindești la bani, omule, cind e vorba de ceva fără 
preț ? E o viață de om aici !“

Simbolic parcă, lingă florile de mină scoase intr-o 
viață de om, se află ordinele și medaliile cu care a 
fost decorat tovarășul Constantin Gruiescu pentru 
munca sa de-a lungul celor peste 9 500 de șuturi mi
nerești.
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Laurențiu DUȚA

A APĂRUT ÎN BROȘURĂ :

Cuvin ta rea 
tovarășului 
NICOLAE 

CEAUȘESCU 
la plenara 

comună 
a consiliilor 
oamenilor 

muncii 
de naționalitate 

maghiară 
și germană

EDITURA POLITICĂ
Activitate neîntreruptă la danele noului port mineralier Constanța

REPORT^bl^ACTWfATEA

Reghinul este un oraș 
mureșean, de veche tra
diție ; l-am cunoscut îna
intea Tirgu Mureșului, in
tr-o după-amiază în care 
mi-a fost dor de Petru 
Maior, de o așezare in 
care pașii și cuvintele lui 
să-mi stăruie în auz, să 
fie alături de pașii mei 
în călătoria neostenită pe 
care ești dator mereu să 
o faci, înspre părinți si 
dinspre dinșii. Reghinul 
mi-a fost mai întîi cu
noscut prin scrierile mai 
vechi, însemnări despre 
oamenii din împrejurimi, 
cu vremurile lor purtate 
în desagă, cu inima lor 
asemeni unui plop legă- 
nîndu-se intre veacuri. 
Sub imperii, puține aa 
fost bucuriile înflorind pe 
crengile vieților stinse in 
negura vremii. Mai de
grabă . s-au închis frații 
mei români, maghiari, 
germani din Reghinul cel 
vechi cu suferințele lor, 
cu împilările și înjosirile 
din partea trecătorilor 
guvernanți. în uitarea 
unei provincii de demult, 
fă'tă orizont și fără vreo 
șansă de a fi ea însăși.

De aici din partea de 
est. trebuie să fi privit 
Petru Maior din casa sa, 
dărîmată de inconștienta 
altor decenii, spre sensul 
profund al latinității noas
tre. Aici trebuie să fi fost 
pridvorul, desigur orien
tat spre oraș, la care se 
opreau țăranii de pe va
lea Gurghiului. acele 
Mării și acei Ioni, chipuri 
ale sărăciei și deznădej
dii, cărora li se interzi
sese să-și rostească și 
limba și obiceiurile. Aici, 
probabil, s-au plins învă
țatului. cerînidu-î un fir 
de dreptate și un licăr de 
speranță. Aici, probabil, 
a gindit Petru Maior, 
de vorbă stînd îndelete cu 
acești țărani și cu această 
istorie, hronica sa, care 
se voia un argument de 
neclintit pentru cei care 
erau o realitate de mile
nii pe aceste pămînturi. 
Căci istoria se scrie pen
tru oameni, iar la Reghin 
oamenii au sentimentul 
istoriei. Nicăieri poate

conviețuirea de veacuri 
nu e mai evidentă ca aici, 
unde români și maghiari, 
mici meseriași și orășeni, 
deopotrivă cu satele de 
mare tradiție dimprejur, 
au trudit, in frăție și în
țelegere, la acel specific 
care e tradiția comună a 
tuturora.

Mi-am amintit de acea 
primă întîlnire cu Reghi
nul, mai apoi, incr-o zi 
festivă de acum zece ani. 
cind se dezvelea bustul

veacuri. în materia vie și 
puternică a otelului, dă
tător de putere și echili
bru al viitorului. Acolo, 
la „Republica11, adunați 
deopotrivă cu muncitorii 
și inginerii acestei tinere 
fabrici, după un schimb 
de muncă obositor pentru 
interlocutorii noștri, am 
găsit timp să ne gîndim 
la Petru Maior, la arta 
timpului nostru ; și-mi 
sint vii și astăzi cuvinte
le. curiozitatea spiritualăLa Reghin, dincolo de însemnul viorii... 

------------- de Romulus GUGA ------ ------
învățatului în centrul 
așezării, lucrarea demni
tății unui fiu al acestor- 
meleaguri, sculptorul Ion 
Vlasiu. Eram acolo deo
potrivă, fii ai spiritului 
lumii noastre, adunați să 
aducem acelei inimi din
tre veacuri recunoștința 
libertății noastre. Căci 
Petru Maior, alături de 
Gheorghe Sincai. Samuel 
Micu. Horia, Avram Ian- 
cu, Barit și atîtia alții, 
nu numai că ne exprimă, 
dar sînt chipurile noastre 
de invătați luptători, 
martiri, care au dat nume 
unor veacuri și sens sen
sului nostru. Am vorbit 
despre toate acestea in 
acele după-amieze reghi- 
nene, cind străbateam 
împreună cu un grup de 
scriitori tîrgumureșeni 
halele mari ale uzinei 
„Republica11, în focul in
candescent al turnătoriei, 
în care din argilă se în
torcea parcă in semn de 
împlinire omenească ini
ma noastră de plop intre

a acestor oameni mun
cind din răsputeri pentru 
a ne împlini o altă civi
lizație. întrebarea lor fer
mecătoare : „Este arta cu 
putință de a fi făcută și 
de către noi ?“. Dar cine 
altcineva să fi creat arta 
adevărată ?, îți vine să 
răspunzi și acum. A cui 
e arta adevărată ? Cine 
i-a dat ființă in această 
patrie română, dacă nu 
truditoarele miini ale ță
ranului și muncitorului 
din care cu totii venim și 
care ne sînt părinții.

Acolo, intr-un nou cen
tru al industriei socialis
te, s-a vorbit intr-o după- 
amiază despre artă. In 
orașul care l-a dat pe 
Augustin Maior. învăța
tul scornitor al telefonici 
multiple și ale cărui lu
crări s-au publicat la 
New York, Budapesta și 
care incă iși așteaptă 
semnul că aici în Reghin 
s-a născut și a trăit.. Căci 
dacă Reghinul de azi nu 
mai este o provincie, un
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0 AMPLĂ ÎNTRECERE CU MILIOANE DE PARTICIPANT! Șl TOT ATlȚIA ClȘTIGĂTORL

Buna gospodărire și înfrumusețarea 
orașelor si satelor tarii

A A A

In ultimele zile, și mai eu seamă duminică, milioane de cetățeni de pe întreg cu
prinsul țării — tineri și vîrstnici, bărbați și femei, elevi și studenți, oameni ai muncii 

! de cele mai diferite profesii și preocupări, români, maghiari, germani și de alte națio
nalități — au participat la ample acțiuni de muncă voluntar-patriotică pentru ca loca
litățile în care trăiesc și muncesc să devină mai frumoase, mai bine gospodărite. Bi
lanțul marii competiții a bunilor gospodari a consemnat duminică, 19 martie, executarea 
unor importante lucrări privind repararea de străzi și trotuare, înfrumusețarea parcu
rilor și zonelor de agrement, plantarea sau efectuarea pregătirilor pentru plantarea de 
pomi fructiferi și arbuști ornamentali, amenajarea de noi terenuri sportive și locuri de 
joacă pentru copii, curățirea terenurilor și a zonelor verzi din jurul blocurilor, din car
tiere, văruirea gardurilor și a pomilor la sate etc. Pe șantierele înfrumusețării s-au 
aflat și au lucrat col la cot cu cetățenii aleșii acestora — deputății și primarii, edilii 
localităților. E și firesc să fie astfel, intrucit întrecerea pentru mai buna gospodărire 
și înfrumusețare ajlocalităților se cere cît mai bine organizată, pentru ca timpul pre
țios al oamenilor sa fie folosit cît mai chibzuit, mai eficient. Înscrise în marea întrecere 
intre consiliile populare, in temeiul chemărilor adresate la începutul acestui an de Con
siliul popular județean Prahova, Consiliul popular municipal Sibiu și Consiliul popular 
al comunei Goicea, județul Dolj, activitățile voluntar-patriotice capătă o și mai mare 
amploare și intensitate în aceste zile premergătoare Conferinței pe țară a președinților 
consiliilor populare.

Publicăm astăzi relatări ale reporterilor și corespondenților „Scinteii" prezenți 
duminică pe numeroase șantiere ale muncii patriotice.

BUCUREȘTI: Dumi- 
nică, 19 martie. Am cutre
ierat Capitala în lung și in 
lat, din cartierul Rahova în 
Colentina, din Titan în Dru
mul Taberei. Peste tot am 
întîlnit aceleași imagini: 
mii de bucureșteni curățau 
spațiile verzi din jurul 
blocurilor, măturau trotua
rele,. strîngeau resturile me
najere, fierul vechi, pregă
teau răsadnițele pentru 
flori, tundeau arborii de 
crengi. Deși oamenii se a- 
flau în domeniul public, cu 
toții munceau ca în propria 
ogradă. Locatarii unui imo
bil se întreceau cu vecinii 
lor, locatarii de pe o stradă

cu cei de pe strada vecină. 
Este și acesta, fără îndoia
lă, un aspect major al ati
tudinii civice a bucu- 
reșteanului față de cea mai 
mare localitate a țării. Du
minică li s-au dat o înfăți
șare nouă, cu adevărat de 
primăvară, incintei unități
lor economice, școlilor gene
rale, liceelor, facultăților. 
De pe cuprinsul Capitalei 
au fost colectate peste 
100 000 mc de moloz, resturi 
menajere, crengi și frunze 
uscate, zeci de tone de fier 
vechi. Mai mult decît în 
alți ani s-a simțit sprijinul 
consiliului popular munici
pal, care a acordat cetățeni

lor asistență tehnică, le-a 
împrumutat sute de bascu
lante, camioane ș.a.m.d. Am 
poposit spre ora prânzului 
la primăria sectorului 4. Am 
fost informați că numai în 
cartierele acestui sector au 
participat' la întrecerea pen
tru gospodărire și înfrumu
sețare 25 000 de oameni. în 
toate cele 8 sectoare ale Ca
pitalei, ziua de duminică a 
fost marcată de fapte însem
nate de muncă, de tot atî- 
tea dovezi că bucureștenii 
își iubesc orașul. Firește, 
mai sînt multe de făcut. în 
zilele următoare însă, in 
mod sigur, participarea ce
tățenilor la gospodărirea

Capitalei va fi și mai mare, 
de plusul de frumusețe al a- 
cesteia bucurin.du-se cetățe
nii înșiși. (Gh. Graure).

HUNEDOARA:în mu' 
nicipiul Hunedoara, peste 
7 200 de siderurgiști, mineri, 
constructori, tineri și vîrst
nici, in frunte cu deputății 
lor, au curățat și pregătit 91 
hectare de zone verzi, au 
plantat în,parcuri și în noile 
cartiere 1 500 de arbori or
namentali și pomi fructiferi 
(peri, meri și nuci), garduri 
vii pe o lungime de aproa
pe 2 000 metri liniari. Pen
tru copii, in parcurile ora
șului și în locurile de joacă 
special amenajate, printre 
blocuri, părinții și frații lor 
mai mari au reparat și vop
sit peste 300 bănci și tobo
gane, au fost amenajate 
baze sportive și zone de a- 
grement,

— Practic — ne spune to
varășul Viorel Răceanu, 
prim-vicepreședinte al con
siliului popular municipal — 
In acțiunea de înfrumusețare 
și mai buna gospodărire a 
municipiului au fost efectu
ate lucrări de amenajare, 
reparare și întreținere a 
străzilor și trotuarelor, plan
tări de pomi, curățiri de pă
șuni. șanțuri și zone verzi 
și împăduriri, in valoare de 
peste 3 milioane lei. la care
(Continuare în pag. a Il-a)
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Descoperire 
arheologică

Iri timp ce lucra in cartierul 
Partoș la săparea șanțului pen
tru conducta de alimentare cu 
apă potabilă a municipiului Alba 
lulia, excavatoristul Ilie Con- 
drea a scos la iveală noi vesti
gii din vremea romanilor. Acțio- 
nindu-se în continuare, sub în
drumarea muzeografului Cloșca 
Băluță, de la Muzeul Unirii din 
localitate, au fost descoperite un 
număr mare de monun/iente fu
nerare, inscripții, căpițele corin
tice și altele. Dintre noile des
coperiri rețin în mod deosebit 
atenția vreo 40 piese care pre
zintă o deosebită importanță, 
pentru studierea Daciei in epo
ca romană și după aceea. Sînt 
tot atîtea mărturii despre viata 
anticului Apulum, pe locul că
ruia s-a înălțat Alba lulia. Spe
cialiștii studiază în prezent toa
te aceste vestigii, pentru a.pune 
în evidentă marea lor valoare 
istorică și documentară.
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Străvechiul dicton latin își 
dovedește pe deplin actuali
tatea, așa cum reiese din 
cele relatate într-una din scri
sorile primite pe adresa ru
bricii de la cititorul nostru Ma- 
nole Nelu, operator la Combi
natul de fire sintetice Săvinești. 
In scrisoare el ne spune, printre 
altele, că marea lui pasiune este 
mersul pe jos. „Distanta casă; 
serviciu, de 15 kilometri dus și 
întors, o parcurg „per pedes“. în 
timpul liber, indiferent dacă-i 
vremea rea sau bună, bat cu 
pasul toate localitățile din jur : 
Agapia, Tazlău, Bicaz, Tg. 
Neamț. Celor care mă întreabă 
de ce sînt roșu la față și sănătos 
tun le răspund fără să clipesc : 
„Spune-mi cîți kilometri mergi 
pe jos și-ți spun și eu cît ești 
de'sănătos".
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Condițiile sînt aceleași 
-diferă doar organizarea

Eșaloanele mecanizatorilor pe cîmp

bă
la 

Ilie 
s-o

I

Nume 
predestinat ?
da a
in suSe știe precis cine i-a 
tiei i>, cap zicala cu „ban 
pe '-rage", dar sigur e că 
cu, din Zalău a încercat
mice în practică. în calitatea 
ti care o avea de administrator 

un cămin de nefamiliști din 
v.alitate, Ilie Ban trebuia, in- 
e altele, să stringă de. la.locu
iri banii de chirie, si întrefi- 

lere. A încasat,, lună de lună — 
ce-i al lui e-al lui. cu mare 
punctualitate — sumele respec
tive, care s-au tot rotunjit la 
zeci de mii de lei. Dar în loc să 
depună banii în contul între
prinderii de care aparținea că
minul respectiv, el i-a depus in 
propriul buzunar. Pînă la urmă, 
a fost și el „depus" unde tre
buie. Și astfel Ilie Ban a rămas 
și fără bani, s-a ales și cu...

Imprudență
Un conducător auto din orașul 

Hunedoara avea și mașină pro
prietate personală. Zilele tre
cute a intrat în garaj pentru 
a-și lua mașina să plece la o 
plimbare. A intrat, a închis ușa, 
s-a urcat la volan și a pornit 
motorul cu gînd să-l încălzească. 
Dar în scurt timp, fiind sub 
influența alcoolului (cu atît mai 
vîrtos nu trebuia să se încume
te să plece la drum), a adormit 
la volan. Motorul a funcționat 
pînă cînd s-a consumat ultimul 
strop de benzină din rezervor. 
A fost găsit în garaj asfixiat.

Cu si fără...
9

relații
Veronica Pelmuș a fost (că 

nu mal este) pedagog la Liceul 
industrial din Ploiești. După 
cum rezultă din dosarul 533/197S 
de la Judecătoria din localitate, 
Veronica Pelmuș dăduse sfoa- 
ră-n tară că este o „persoană cu 
relații sus-puse“, că dacă pune 
ea o „vorbă bună" unde trebuie, 
se rezolvă orice problemă. De la 
părinții a două candidate la un 
examen a încasat 3 500 lei. De 
la o altă persoană, pentru că 
a „intervenit" pentru rezolvarea 
unei alte probleme, a încasat 
4 500 lei. Și tot așa, pedagoga 
incasa bani cu nemiluita, lău- 
dindu-se cu relațiile ei. Pînă la 
urmă s-a dovedit că totul n-a 
fost decît o escrocherie. Nici o 
așa-zisă „relație sus-pusă“ n-a 
mișcat nici un deget, fapt pen
tru care a „încasat" ce a meri
tat.

La peștera 
de sub Plai
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Membrii cercului de speologie 
„Piatra Craiului11 din Cîmpulung 
(Oprea Bleonț, Ionel Bostan și 
Nicolae Olteanu) au făcut ample 
investigații la Peștera de sub 
Plai (situată în amonte de peș
tera Dîmbovicioara). Strădaniile 
lor n-au fost zadarnice. Ei au 
fost martorii unor curiozități 
inedite. La un moment dat, cînd 
apa s-a oprit pentru puțin timp 
— fenomen extrem de rar într-o 
peșteră — speologii musceleni 
au avut posibilitatea să explo
reze galerii, cavități și labirin
turi ale acesteia de o rară fru
musețe. Tot ei au mai descoperit 
în masivul Piatra Craiului, în. 
punctul numit „Vîrful lui Neag“, 
două noi peșteri de mare interes 
științific, dar și puncte de atrac
ție pentru turiști.

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Deși duminică a fost o vreme răco
roasă. cu cerul înnorat iar în unele 
zone din Cîmpia Bărăganului a. 
plouat, mecanizatorii și cooperatorii 
din multe unități agricole din jude
țul Ialomița au muncit cu spor. Ti- 
nînd seama de cerința intensificării 
ritmului lucrărilor agricole de primă
vară. ei au hotărît să nu-și precu
pețească eforturile si au ieșit în nu
măr mare pe cimp.

...Nu se luminase bine de ziuă si 
in curtea . secției de mecanizare 
Lehliu-Sat era animație ca într-o zi 
obișnuită de lucru. Mecanizatorii 
Gheorghe Manea, Constantin Andrei. 
Tudor Dinu. Ștefan Ion și ceilalți to
varăși ai lor terminaseră. revizia, de 
dimineață a tractoarelor si tocmai se 
pregăteau să ple
ce pe cîmp. Pre
zent în secția de 
mecanizare, tova
rășul -Marin Co
rman. președintele 
cooperativei agri
cole, le precizează 
încă o dată ce 
lucrări vor executa și pe ce par
cele. „Azi ne-am propus să pregătim 
patul germinativ pentru sfecla de za
hăr — ne spune președintele. De ase
menea. vom grapa ogoarele pe tere
nurile unde vom semăna celelalte 
culturi. Vremea este înaintată si me
canizatorii au înțeles că de acum si 
pînă la încheierea campaniei de pri
măvară. fie duminică, fie vînt. tre
buie să muncească fără preget. Tot 
azi dăm o mînă de ajutor și tovarăși
lor de la C.A.P. Pelinu, unde am tri
mis zece tractoare la arat".

Forțele mecanice ale cooperativei 
agricole din comuna Rasa erau îm
părțite in două grupe. Majoritatea 
mecanizatorilor, printre care Vasile 
Ene. Virgil Gheorghe. Marin Niță. 
Dima Gheorghe. începuseră dis-de-di- 
mineață să are. „E adevărat, sîntem 
puțin rămași în urmă, dar azi nu ple
căm acasă pînă nu tragem ultima 
brazdă" — ne spune unul dintre ei. Pe 
o altă parcelă se pregătea terenul cu 
trei combinatoare și se semăna sfecla 
de zahăr. Pămîntul era reavăn, bine 
mărunțit și afinat. „La sfecla de za
hăr. recolta depinde în mare măsură 
de calitatea semănatului, ne spune 
mecanizatorul Lazăr Frăsin. De a- 
ceea. ne străduim să nu facem nici 
cea mai mică greșeală. Noi lucrăm în 
acord global, așa că veniturile noas
tre depind de calitatea muncii noastre 
încă de la însămînțări".

Pe tovarășul Aurel Nicu, șeful sec
ției de mecanizare, care servește coo

ÎNSEMNĂRI
DIN JUDEȚUL IALOMIȚA

perativa agricolă din comuna Inde
pendenta. l-am cunoscut după ce a 
coborît de pe tractor. „Am învoit un 
mecanizator si nu puteam lăsa trac
torul să stea, ne explică dinsul. E 
duminică, dar avem multe de făcut și 
trebuie să folosim din plin fiecare oră 
bună de lucru în cîmp. Chiar dacă 
vremea este puțin mai rece, se poate 
lucra foarte bine și. de aceea, toate 
tractoarele sînt pe cîmp la arături, 
la erbicidat și pregătirea terenului, la 
însămînțări".

Faptul că duminică în curtea sec
ției de mecanizare din comuna Inde
pendenta. ca si în alțe unități, nu a 
stat nici un tractor ilustrează hotărî- 
rea lucrătorilor de ne ogoare de a 
face totul pentru a pune o bază cît 

mai trainică noii 
recolte. Din păca
te. am întîlnit și 
unele excepții. în
tre cooperativele 
agricole Lehliu- 
sat și Lupșanu 
sint numai cîțiva 
kilometri. Totuși, 

cel puțin în situația de duminică, 
organizarea lucrărilor în cele două 
unități era diferită. După cum 
am mai arătat, președintele coope
rativei agricole Lehliu-Sat era în sec
ția de mecanizare de la prima oră a 
dimineții. La ora 8. pe tovarășul 
Gheorghe Cîmpeanu. președintele 
cooperativei agricole Lupșanu. l-am 
întîlnit insă în birou. Era împreună 
cu tovarășul Aurel Marin, șeful fer
mei nr. 2. Timpul trecea și. deși uni
tatea are de însămîntat mari supra
fețe cu sfeclă de zahăr. în curtea sec
ției de mecanizare stăteau opt trac
toare. Desigur, președintele cooperati
vei agricole nu trebuie să facă treaba 
șefului de secție. Totuși, prezenta lui 
în mijlocul oamenilor ar fi fost mult 
mai utilă.

Condițiile climatice de duminică au 
fost aceleași in ambele unități : cu to
tul alta a fost însă organizarea. Si la 
fel s-au petrecut lucrurile si la coo
perativa agricolă din comuna Radu 
Vodă, aflată în apropiere de aceea din 
comuna Independenta. în curtea sec
ției de mecanizare din comuna Radu 
Vodă erau „aliniate" nu mai puțin 
de 12 tractoare. Trecuse de ora 9 si 
aici nu era țipenie de om. Chiar dacă 
aceste situații constituie excepții, este 
necesar ca acum. în campania agri
colă de primăvară, să li se pună ca
păt cu desăvîrsire.

Ion TEODOR
Foto : S. Cristian

Imagini înregistrate durpinică in județul lalomițo. La cooperativa 
agricolă din comuna Independența se modelează terenul pentru 

plantarea cepei

...la însămînțări

Numai lucrări de buna calitate — iata cuvintul de ordine al meca
nizatorilor de la C.A.P. Grădiștea, care au început insămînțările

...dar la vecini, nici o mișcare

Deși timpul era bun de lucru, în curtea secției de mecanizare Radu 
Vodă stăteau nu mai puțin de 12 tractoare

Pe meleagurile Bihoru
lui. timpul rece și umed a 
împiedicat oamenii să iasă 
mai. devreme la cîmp. Dar 
oricum ar evolua condi
țiile climatice, lucrările a- 
gricole trebuie executate 
în anumite perioade strict 
delimitate. Și mulți agri
cultori știu bine acest lu
cru. Printre aceștia se află 
și cooperatorii din Mădă- 
ras. Ce fac ei pentru a fi 
„la zi" cu lucrările agrico
le ? Tovarășul Teodor Ma
ghiar, președintele coope
rativei. Erou al Muncii So
cialiste, ne răspunde, pe 
baza experienței lui de o 
viață, că „așa se face a- 
gricultiira, pe orice vre
me". Afară începuse o

„Și ce-i dacă mai plouă, 
agricultura se face pe orice timp“
— spune, pe baza experienței de o viață, Eroul Muncii Socialiste, 

președintele C.A.P. Mădăras, teodor Maghiar

"ploaie ou stropi mici și 
deși. „Nu-i nimic dacă 
plouă, lucrăm în continua
re — ne spune președinte
le. Astăzi, de exemplu, 
plantăm cartofi, însăm.în- 
țăm luceraă și trifoi. Am 
pregătit terenul pentru

sfecla de zahăr și celelal
te culturi din prima epocă. 
Muncim de zor, cel mai 
păgubitor lucru pentru a- 
gricultor este să aștepte.

Nu erau vorbe aruncate 
în vînt. Pe cîmp, peste 100 
de cooperatori din brigă

zile conduse de Teodor 
Pop și Miron Precup plan-, 
tau cartofii timpurii. 
„Anul acesta vom cultiva 
100 ha cu cartofi timpurii 
— ne spunea tag. loan 
Bende. Ne grăbim să ter
minăm această lucrare pen-

i'-r xtru amuțea trece imediat 
—- .-la..scmănatul sfeclei de -za

hăr și al celorlalte culturi 
din : prima epocă. -într-o 
altă parte a comunei, sub 
îndrumarea inginerului 
Nagy Șandor se semăna 
lucerna și trifoiul pe 180 ha. 

Așadar, la Mădăras nu 
se așteaptă un „timp i- 
deal" pentru executarea 
lucrărilor agricole. Oame
nii muncesc în orice con
diții pentru că știu că 
orice zi cîștigată acum în
seamnă un spor de recoltă.

Aurel POP 
corespondentul „Scînteii"

ZILELE CULTURII

Două expoziții
Centenarului eliberării

Eliberarea de sub
jugul otoman — punct 
comun de referință in 
viața popoarelor noas
tre — a constituit, a- 
cum un secol, un e- 
veniment fundamental 
in istoria Bulgariei ve
cine și prietene. Aces
tui moment, ca si răs
coalelor care l-au pre
cedat. le sint închina
te două expoziții re
cent deschise în Capi
tală : Expoziția <le artă 
plastică din sălile Dal
les si Expoziția de fo
tografii, de la sediul 
A.A.F. (str. Brezo- 
ianu).

Cu mijloace diferite, 
ele evocă momente din 
luptele pentru sfări- 
marea dominației oto
mane. prezintă acte de 
vitejie și figuri de e- 
roi. monumente ridi
cate în memoria celor 
care s-au jertfit pen
tru eliberarea Bulga
riei. conlucrarea și În
trajutorarea românilor 
si bulgarilor în lupta 
pentru înfăptuirea aspi
rațiilor lor de emanci
pare națională și so
cială. De altfel, pa
nourile expuse indică 
participarea poporului 
român la războiul din 
1877—1878, jertfele 
ostașilor români ală
turi de voluntarii bul
gari și soldații ruși 
constituind mărturii 
nepieritoare ale senti
mentelor de solidari
tate.

Păstrînd bogăția tra
dițiilor, plasticienii 
bulgari au punctat a- 
cele momente în care 
si-au aflat izvorul 
idealuri și responsabi
lități comune întregu
lui popor. Sînt mo
tive in virtutea că
rora multi dintre pic
tori au apelat la su
gestiile artei medieva
le. la monumentalita
te^ și cadența solem
nă a vechilor fresce, ca 
In lucrările lui Dimi- 

»tăr Kirov, Gheorghi

INVITAȚIE LA SLÂNIC MOLDOVA
Prin așezarea sa pitorească, prin 

clima plăcută și îndeosebi prin ca
litățile terapeutice ale celor peste 
20 de izvoare de ape minerale, sta
țiunea balneo-climaterică Slănic 
Moldova și-a căpătat un bun re
nume atît în țară, cit și peste ho
tare, Anual vin aici să-și îngrijeas
că sănătatea sau să-și petreacă con
cediul de odihnă zeci de mii de oa
meni ai muncii. Datorită izvoarelor 
de ape minerale clorurobicarbona- 
tate sodice, carbogazoase ușor sul
furoase. atermale de compoziție și 
concentrație diferite stațiunea este 
indicată pentru tratarea unor afec
țiuni digestive și boii de nutriție, 
a unor afecțiuni ale aparatului res
pirator. în acest scop ea dispune de 
buvete cu apă minerală, instalații 
pentru pneumoterapie și fiziotera

pie. saună, bazine cu apă caldă pen
tru- kinetoterapie. sală de gimnasti
că și un sanatoriu subteran în mina 
de la Tg. Ocna pentru tratamentul 
astmului bronșic și bronșitei croni
ce. Zilnic, la noua bază de trata
ment se fac circa 10 000 de proce
duri. A fost complet reamenajată 
vechea bază de tratament. Au fost, 
de asemenea, îmbunătățite condi
țiile de confort pentru cazare și 
ipasă. Pe lingă noile vile. ..Baja
da". „Dobru", hotel „Perla", au 
fost modernizate vilele „Pufu" și 
„Mioriței". Celelalte vile au fost 
reparate și dotate cu mobilier nou.

Anul acesta va fi construită încă 
o cantină cu o capacitate de 800 
locuri. Vor mai fi înălțate, de ase
menea. o policlinică cu dispensar 
și cabinete medicale. (Gh. Baltă).

(Urmare clin pag. I)

b b b b b b

Cuvintul 
cititorilor, 
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De ce stă „Aurora" mereu ancorată ?
N. IONESCU, mecanic șef navă, 

't.N.F.-Galați :
„Aurora", una dintre navele din 

dotarea întreprinderii de navigație 
fluvială Galați, stă la chei încă 
de la începutul lunii februarie a.c. 
din cauza unor defecțiuni de con
strucție la electrogeneratoare. Cum 
nava se află, pînă în luna noiem- > 
brie a.c., în garanția Șantierului 
naval Giurgiu, s-au. făcut la a- 
ceastă unitate demersurile cores
punzătoare în vederea executării 
remedierilor necesare'. Reprezen
tantul întreprinderii de mașini 
electrice București, unitatea fur
nizoare a electrogeneratoarelor, 
venit la fața locului ne-a comu
nicat însă că agregatele nu mai pot 
fi reparate în termenul de garan
ție deoarece acesta este în pre
zent expirat, deși, repet, nava este 
încă în garanție. Ni s-a spus că

I.M.E.B. are obligația să efectueze 
reparații în garanție la electroge- 
neratoare numai pe o durată de 6 
luni de la livrare.

Din cauza acestei anomalii, ne- 
concordanța dintre termenele de 
garanție, lipsa unor criterii judi
cioase de stabilire a acestora, o 
navă nouă este scoasă din. exploa
tare, plătindu-se pentru ea. pe 
degeaba, amortismentele legale.

Poate de această dată condu
cerile Șantierului naval Giurgiu și 
a I.M.E.B. București vor găsi o 
cale de rezolvare a acestei si
tuații și vor lua măsurile nece
sare pentru a se preveni apariția 
altora asemănătoare. De pildă, ter
menul de 6 luni ar putea fi cal
culat nu de la data livrării elec
trogeneratoarelor, ci de la data li
vrării navelor la care au fost fo
losite.

Program de economisire a energiei
ION IONESCU, operator, Combi

natul petrochimic Brazi, județul 
Prahova :

Colectivul secției „reparații utilaje 
dinamice" din cadrul Combinatului 
petrochimic Brazi este preocupat ca. 
pe iingă îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de' plan, să contribuie la 
economisirea și evitarea risipei de 
energie electrică. Economii de zeci 
de kilowați/oră se realizează zilnic 
prin : evitarea mersului în gol al 
mașînilor-unelte ; întreruperea cu
rentului electric atunci cînd sint

necesare măsurători ale pieselor 
aflate in lucru, centrări de mai lun
gă durată ori ascuțirea sculelor : 
asigurarea unui regim corespunză
tor de funcționare a aerotermelor 
si mașinilor de sudat electrice ; se
pararea circuitului pentru funcțio
narea strungului de cel de ilumi
nare a atelierului „ventile", evitin- 
du-se aprinderea fără rost a zeci 
de becuri ; stabilirea unui program 
rațional de iluminare în sectoarele 
productive, birouri și anexe.

Intențiile au fost bune, dar s-a omis 
finalizarea

GH. MUNTEANU, Brașov :
După mai multe tărăgănări. în

treprinderea de transporturi Bra
șov a trecut, în sfîrșit, in anul 1977, 
la, introducerea autotaxării pe- une
le trasee, ale transportului în. co
mun. Rațiunea acestei măsuri este 
lesne de înțeles : pe de o parte 
are menirea de a-i educa și disci
plina pe călători, iar pe de altă 
parte de a elibera o importantă 
forță de muncă — în special tine
re fete, care îndeplineau funcția de 
încasator — și de a o orienta spre 
activități productive in marea indus
trie brașoveană. în ce privește însă 
acest din urmă aspect — orientarea 
foștilor încasatori de pe cursele de 
transport în comun spre munci ca
lificate în industrie — so impun 
citeva observații. Conducerea între
prinderii de transport a făcut tot 
posibilul ca fostele casiere să nu 
părăsească unitatea, schimbîndu-le 
doar locul de muncă de pe mașini 
cu cel din stații, unde, de fapt, fac

același lucru : eliberează bilete. în 
acest fel, măsura adoptată nu mai 
poate avea finalitatea scontată.

Nu înțeleg de ce întreprinderea 
de .transport. nu, procedează car în r
ăite orașe, ca, de pildă, București, 
CIuj-Napoca, unde biletele de 
transport în comun se eliberează 
prin dive'rse chioșcuri, tutungerii 
ori alte unități comerciale. De a- 
semenea, nu are justificare nici 
faptul că I.T. Brașov a pus în cir
culație două tipuri de bilete — 
unul pentru autobuze și altul pen
tru troleibuze. După cum consider 
că nu se justifică nici cele citeva 
așa-zise puncte de control de pe 
traseele de transport in comun, 
servite de un număr apreciabil 
de persoane tinere.

Solicităm biroului executiv al 
consiliului oamenilor muncii din 
cadrul întreprinderii de transport 
Brașov să analizeze aceste aspec
te și să găsească soluții pentru 
rezolvarea lor.

Pe scurt din scrisori
• EXCURSIE RATATĂ. Comite

tul U.T.C. din unitatea noastră a 
organizat, recent, cu sprijinul birou
lui de .turism pentru tineret, o 
excursie la stațiunea montană Păl
tiniș, județul Sibiu, pentru tinerele 
cadre și familiile acestora. Contra
valoarea transportului, 1 440 lei, a 
fost plătită cu dispoziția de înca
sare nr. 1176.

Potrivit programului stabilit, ple
carea urma să aibă loc, cu autobu
zul. la ora 6,00, din Alba lulia 
(Platoul Romanilor). Șoferul a ve
nit insă cu autobuzul (număr de 
circulație 31-AB-2791) abia la ora 
8.00. Cum parcă nu ar fi fost de 
ajuns această întîrziere. ajunși in 
localitatea Lancrăm-Sebeș, șoferul 
a tras mașina pe dreapta declarind 
că nu mai poate continua cursa. 
Astfel, cei 40 de tineri, care au 
plătit anticipat costul excursiei, 
si-au irosit duminica, din cauza

neglijentei și a capriciilor unui con
ducător auto, a lipsei de control din 
partea celor de la B.T.T.-Alba, 
unde se pare că nu se pune prea 
mult preț pe calitatea serviciilor. 
(Aurelian Boncu, secretarul comite
tului U.T.C. din unitatea militară 
Sebeș, județul Alba).

• O FÎNTÎNA IN PARAGINA. 
Cetățenii de pe strada Gelu din 
cartierul arădean „Grădiște", se a- 
provizionează cu apă potabilă de la 
cele două fîntini publice situate la 
capetele străzii. Una dintre fintîni 
s-a defectat însă cu trei ani în 
urmă. Pînă una-alta, oamenii iau 
apă de la depoul de locomotive. 
Cum insă aceasta *nu-i. deloc o re
zolvare. cetățenii solicită mai mult 
sprijin din, partea edililor locali, 
pentru ca prin muncă patriotică să 
se repună in funcțiune fintîna. 
(Gheorghe Tăutan. profesor. Arad). •,
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GALATI: Lucrătorii de

J

Trifonov. Valcean Pe
trov.

Evocarea extremelor 
atinge in multe din 
lucrări accente expre
sioniste puternice, gro
zăvia jertfelor nepu- 
tind fi reliefată în con
cepția artiștilor bul
gari decît prin compa
rația cu valorile simbo
lice ale viețuirii. Acest 
contact cu extremele 
în „Spinzurătoare" de 
Atanas Iaranov. „Ba
ladă" de Ivan Dimov. 
„Piine pentru detașa
ment" de Svetlin Ru- 
sev sau „Întîmpinarea 
răsculaților" de Kalina 
Taseva dă obiect con
cret gîndurilor. evocă
rilor. le adînceste. ie 
transformă din sufe
rință în dîrzenie revo
luționară.

Pri.ntr-o deosebită, 
capacitate de a des
coperi valoarea sen
timentului omenesc, 
forța idealului revolu
ționar de a modifica 
trăsăturile chipului u- 
nor adevărati eroi na
ționali se remarcă lu
crările semnate de 
Naiden Petcov. Zlatiu 
Boiaciev sau Kristo 
Stepanov.

Pot fi descifrate, 
de-a lungul selec

ției de grafică, in 
lucrările realizate de 
llristo Neikov. Bo
rislav St.oev. Todor 
Panaiotov, .Anastasia 
Panaiotova. Galilei Si- 
meonov, Pencio Bal- 
kanski etc., tipuri de 
viziune lirică alături 
de lucrări animate 
parcă de un suflu e- 
pic. robust ; teme is
torice explicite sau 
teme-simbol alături de 
numeroase portrete de 
revoluționari.

Expoziția de foto
grafii din sala A.A.F. 
reconstituie, prin in
termediul unor revela
toare documente și re
produceri ale unor lu
crări de artă din e- 
pocă, momentele cele 
mai pline de semnifi
cație care au precedat 
cucerirea independen
ței. O a doua parte a 
■expoziției prezintă, in 
principal, aspecte ale 
prezentului socialist al 
tării vecine si prie
tene — prezent în care 
cele mai înalte aspira
ții de libertate și pro
gres. creștere a bună
stării și demnității u- 
mane își găsesc o stră
lucită împlinire.
Marina PREUTU

au contribuit mai bine de 
15 0Q0 de hunedoreni.

Deosebit de rodnică a fost 
ziua de duminică și în Va
lea Jiului. Cei aproape 8 000 
de mineri și alți oameni ai 
muncii, elevi, studenți, gos
podine, care au participat 
la acțiunile patriotice între
prinse la Petroșani, Lupeni, 
Vulcan și in celelalte locali
tăți ale municipiului Petro?- 
șani, au efectuat un volum 
important de lucrări la plan
tări de pomi fructiferi și or
namentali, au curățat și de- 
colmatat șanțuri, au amena
jat noi zone verzi și puncte 
de agrement din pitoreasca 
Vale a Jiului. (Sabin Io- 
nescu).

SIBIU: De la satele 
Scorei, Porumbacu de Sus, 
Poplaca și Sibiel, aflate in 
vecinătatea munților cu 
piscurile încă înzăpezite, pînă 
dincolo spre Tîrnave, la Me
diaș și Dumbrăveni, locali
tățile județului Sibiu au de
venit duminică veritabile 
șantiere gospodărești, pe care 
mii de cetățeni — românf, 
germani, maghiari — mun
ceau cu însuflețire, cot la cot 
cu deputății și primarii.

Rezultate remarcabile au 
obținut cetățenii Sibiului, 
municipiu care a lansat ia 
Începutul anului chemarea 
la întrecere către toate con
siliile populare municipale și 
orășenești din țară. Deși sîm- 
bătă a plouat, duminică di
mineața numeroși sibieni

și-au dat intilnire pe șantie
rele muncii patriotice din 
cartierele Hipodrom, Tere- 
zianum, Țiglarilor. iar alții 
in zonele din jurul întreprin
derilor sau instituțiilor in 
care lucrează sau pe strada 
Vasile Aron. unde anul tre
cut mai multe blocuri de lo
cuințe au inaugurat istoria

firi, s-au curățit parcurile și 
grădinile. Aș vrea să arăt că 
ambițiile sibienilor sint mai 
mari ca niciodată. Avem 
toate condițiile ca valoarea 
muncilor patriotice să creas
că în acest an de la 1 500 lei 
pe locuitor, cît ne-am anga- 

' jat. la 2 000 lei. astfel ca Si
biul să , poată aspira la un

muncii de la „Chimpex" și 
numeroși ceferiști, care au 
săpat 800 de gropi pentru 
plantatul pomilor, au curățat 
terenul pe 3 hectare și au 
așternut pămînt fertil De o 
mare suprafață, care urmea
ză a fi însămînțată cu ga
zon. De asemenea, la intra
rea în oraș dinspre stațiunea

Buna gospodărire și înfrumusețarea 
orașelor și satelor țării

unui nou cartier. Cetățenii 
circumscripției electorale nr. 
57, care-1 au in frunte pe 
deputatul lor Martin Schadt, 
vor cu tot dinadinsul ca în 
scurt timp cartierul Vasile 
Aron să rivalizeze in frumu
sețe și bună gospodărire cu 
marele cartier vecin, Hipo
drom. Dimineață, cind au în
ceput treaba abia puteau să 
se strecoare printre munții 
de pămînt. ț La prinz, terenul 
era neted ca-n palmă și se 
semăna gazon.

— E un nou spațiu verde, 
și ca acesta vor mai fi ame
najate și altele in această 
primăvară — ne spune tova
rășul loan Corlaciu. prim- 
vicepreședinte al consiliului 
popular municipal. Pînă a- 
cum, am plantat în această 
primăvară 11 000 de pomi — 
tei, brazi, arbori și arbuști 
ornamentali, 6 000 de tranda-

loc bun în întrecere. (Nico
lae Brujan).

CONSTANȚA: Du‘ 
rninică dimineața, munici
piul Constanta — de la Nă
vodari .și pînă la Mangalia 
— s-a transformat intr-un 
vast șantier al muncii pa
triotice pentru înfrumuseța
rea litoralului, a parcurilor 
și zonelor sale verzi, a șose
lelor de acces. Pe baza unui 
plan judicios întocmit de co
mitetul executiv al consiliu
lui popular, municipiul a 
stabilit obiectivele prioritare 
spre care au fost canalizate 
toate forțele prezente în a- 
ceastă însorită zi de primă
vară. Unul din aceste obiec
tive l-a constituit punctul 
„Cișmea", unde se amena
jează un nou parc si unde 
au lucrat sute de oameni ai

Mamaia, pe șantierul parcu
lui Tăbăcărie, cetățenii au 
curățat terenul de pie
tre și resturi vegetale, au 
săpat gropi pentru plantatul 
pomilor si șanțuri pentru 
garduri vii. Un alt obiectiv 
al muncii patriotice l-a con
stituit întreținerea parcurilor 
existente ale orașului, cu
rățirea si pregătirea lor pen
tru noi plantații. în aceste 
zone au lucrat, cu mult spor, 
în special elevii. O atenție 
deosebită s-a acordat fale
zelor și plajelor orașului, 
unde au lucrat mii de tineri, 
alături de oamenii muncii de 
la Navrom și șantierul na
val. Un calcul estimativ ara
tă că într-o singură zi. du
minică, constănțenii au exe
cutat lucrări in valoare 
de peste 1 000 000 lei. (George 
Mihăescu).

la Trustul de construcții Ga
lati au început încă din zorii 
zilei de duminică să amena
jeze faleza Dunării, organi- 
zîndu-se în brigăzi si echipe 
de muncă voluntar-patrioti- 
că. Au săpat gropi, au cu
rățat șanțurile de scurgere a 
apei, au greblat terenul, au 
evacuat crengile aduse de 
fluviu. în mijlocul con
structorilor. l-am întîlnit pe 
tovarășul inginer Paul Popa, 
directorul trustului, deputat 
în Marea Adunare Națională 
și în consiliul popular jude
țean. „în aceste zile premer
gătoare Conferinței pe țară 
a președinților consiliilor 
populare — ne spune el — 
sarcina noastră, a deputati- 
lor, este mai mult ca oricind 
aceea de a ne afla în frun
tea cetățenilor la lucrările 
edilitar-gospodărești pentru 
înfrumusețarea orașului, a 
cartierelor, străzilor, parcu
rilor".

Aceeași participare în 
masă a locuitorilor la acțiu
nile de gospodărire am in- 
tilnit și in cartierele „Aero
port", „Țiglina 1“ și II, 
„Mazepa", „Dunărea". pe 
străzile Brăilei, Constructori
lor. Silozului. Republicii. 
Drumul Viilor și multe alte
le. La rindul lor. studenții 
gălăteni au lucrat la înfru
musețarea grădinii publice, 
precum și Ia gospodărirea 
spatiilor din jurul căminelor 
studențești. (Dan Plăeșu).
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Vizita în țara noastră a președintelui
Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, Willi Stoph

Continuarea convorbirilor

Primire la primai miniștrii al guvernului

în cursul zilei de luni au continuat 
convorbirile dintre tovarășul Manea 
Mănescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, și tova
rășul Willi Stoph, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane.

Cei doi șefi de guverne s-au in
format reciproc asupra succeselor 
Obținute ,în dezvoltarea economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia si Republicii Democrate Germa
ne. Au fost examinate măsurile con
crete pentru realizarea acțiunilor de 
cooperare in industriile construcțiilor

Dineu oferit de
Tovarășul Manea Mănescu a oferit, 

luni, un dineu oficial în onoarea to
varășului Willi Stoph.

La dineu au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru. Ion Pățan. Angelo Micules- 
cu. viceprim-miniștri ai guvernului. 
Vasile Patilinet. loan Avram. Mihail 
Florescu. Gheorghe Petrescu, miniș
tri. Mihai Marinescu, prim-vicepre- 
Sedinte al Consiliului organizării e- 
conomice-sociale, președintele părții 
române în Comisia guvernamentală 
mixtă de colaborare economică. Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

Au luat parte tovarășii Gerhard 
Weiss, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții R.D. 
Germane în Comisia guvernamentală

Vizita delegației Uniunii Socialiste 
a Forțelor Populare din Maroc

în perioada 12—20 martie a.c. o 
delegație a Uniunii Socialiste a 
Forțelor Populare din Maroc, con
dusă de Abderrahim Bouabid, prim- 
secretar. a făcut o vizită de priete
nie in tara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R.

Delegația a avut întilniri de lucru, 
pentru schimb de experiență și in
formații. la conducerea Academiei 
..Ștefan Gheorghiu", la Comitetul ju
dețean Brașov al P.C.R. și la Comi
tetul Central al U.T.C., precum și cu 
reprezentanți ai Ministerului Educa
ției si învățămîntului și Institutului 
central de cercetări economice. De 
asemenea, a avut loc o întîlnire cu 
membri ai Comitetului Național pen
tru. Apărarea Păcii. Consiliului Na
țional, al Femeilor. Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Africa și 
Asia și Asociației. de drept inter
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Multi sportivi tricolori au concurat in arenele internaționale in cursul 
săptămânii trecute : jucătoarele și jucătorii de tenis de masă la Campio
natele europene de la Duisburg; un grup de înotătoare la un pretențios 
concurs internațional găzduit de orașul Bremen ; hocheiștii în Campio
natul mondial (grupa B) de la Belgrad ; boxerii in turneul internațional 
,.Centura de aur" de la București; șahiștii intr-un alt turneu, tot inter
național, desfășurat tot, in capitala țării noastre. Iar săptămîna in Curs

Strălucirea unui palmares aproape unic 
în istoria tenisului de masă

Cu o săptămîna in urmă, aduceam 
cuvenite cuvinte de laudă pentru ta
lentul și strădania perseverentă cu 
care marea noastră atletă ce se nu
mește Ileana Silai asaltează de ani 
și ani de zile, cu succes tot mai 
marcant, poziții fruntașe în probe 
de alergări dintre cele mai dificile. 
Iată că n-a trecut decît o săptămînă 
și sîntem din nou în situația plăcută 
de a scrie rinduri elogioase despre o 
altă mare personalitate a sportului ro
mânesc : Maria Alexandru. Printr-o 
evoluție de excepție la recentele 
Campionate europene de tenis de 
masă, ea a determinat rezultatele 
remarcabile ale reprezentativei noas
tre feminine (medaliată cu bronz în 
proba pe echipe) și ale dublului fe
minin (medaliat cu aur duminică 

de mașini, metalurgică, chimică și în 
alte domenii ale producției industria
le. în cadrul convorbirilor au fost 
analizate noi posibilități pentru dez
voltarea colaborării si cooperării in 
industrie, agricultură, știință și teh
nică. precum și în domeniul cultural. 
Au fost abordate, de asemenea, ac
țiunile ce vor fi întreprinse de cele 
două părți pentru lărgirea si diver
sificarea schimburilor reciproce de 
mărfuri, precum și pentru cooperarea 
pe terte piețe.'

Tovarășii Manea Mănescu si Willi 
Stoph au avut, totodată, un schimb 
de păreri asupra unor probleme ac
tuale ale vieții internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat lntr-o 

primul ministru al guvernului român
mixtă de colaborare economică. Her
bert Krolikowski, secretar de stat, 
prim-adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Rudi Heinze, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planificării, 
Gerhard Nitzsche, adjunct al minis
trului comerțului exterior.

A fost prezent Siegfried Bock, am
basadorul R.D. Germane la București.

în toasturile rostite in timpul di
neului, tovarășii Manea Mănescu și- 
Willi Stoph au subliniat cu deosebită 
satisfacție dezvoltarea continuă pe 
care o cunosc relațiile de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Democrată Germană, precum și 
dorința de a amplifica în continuare 
aceste relații. A fost relevată, de ase
menea. contribuția activă a celor 
două țări la promovarea unei politici 

național și relații internaționale. 
Oaspeții au vizitat, totodată, obiec
tive de interes economic, social, cul
tural și istoric din municipiul Bucu
rești. din județele Prahova și Bra
șov.

în încheierea vizitei, reprezentanții 
U.S.F.P. au avut o întrevedere, la 
sediul C.C. al P.C.R.. cu tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., în cursul că
reia s-a procedat la un schimb ' de 
informații și de vederi privind preo
cupările actuale si activitatea celor 
două partide, dezvoltarea raporturi
lor de prietenie și colaborare din
tre P.C.R. și U.S.F.P., dintre cele 
două țări și popoare. La întîlnire a 
participat tovarășul Constantin Va- 
siliu. adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

TRICOLORI ÎN ARENĂ
progrgmeâză alte coyipetiții pențru reprezentanții culorilor sportive ale 
României : fotbaliștii intilnesc echipa Turciei la Istanbul, hocheiștii și 
șahiștii, iși continuă și-și încheie întrecerile, plus citeva participări de 
mai mică rezonanță. ' Astăzi — la cumpăna dintre revista competi
țiilor publicată, de noi marțea trecută și cea de marțea viitoare 
— nu ne putem opri decit asupra citorva dintre aceste numeroase 
evenimente sportive,.. ’ '

după-amiază). Comențînd recentele 
campionate europene, corespondenții 
agențiilor internaționale de presă 
subliniază că, la virsta de 39 ani, după 
o activitate competițională de peste 
20 de ani, Maria Alexandru repre
zintă un caz de rară longevitate 
sportivă, ea avind un palmares 
aproape unic în istoria sportului cu 
mingea de celuloid.

Originară din Herculane, membră 
a clubului Progresul, Maria Alexan
dru s-a afirmat prima oară la una 
din competițiile de masă, ureînd in 
continuare, an de an, treptele măies
triei sportive. Din numeroasele sale 
succese sportive amintim ciștigarea 
titlurilor de campioană mondială in 
proba de dublu in 1961 la Pekin (în 
cuplu cu coechipiera sa Geta Pitică) 
și in 1973 la Novi Sad (cu sportiva 
japoneză Hamada), precum și cu
cerirea titlului de campioană euro
peană la simplu (Suedia — 1966). De 
asemenea, Maria Alexandru a mai 
fost v.icecampioană mondială la sim
plii (Praga — 1963) și vicecampioană 
europeană (Praga — 1976), a cucerit 
41 de titluri de campioană națională 
și a terminat învingătoare in nume
roase Concursuri internaționale.

Sigur că pentru Maria Alexandru, 
obișnuită de vreme îndelungată cu 
succesele mondiale și europene, ciști
garea acestui nou titlu european era 
poato un rezultat așteptat. Pentru 
mulți dintre noi — care ne gîndeam 
că a ajuns la o vîrstă ce nu mai 
poate îngădui performanța supre
mă — este, să recunoaștem, un 
rezultat neașteptat. Dar cu atit mai 
îmbucurător 1 Ileana Silai și Maria 
Alexandru ne demonstrează, in 
această frumoasă primăvară a lor, 
că talentul împlinit prin muncă in- 
dîrjită și viață sportivă exemplară 
poate împinge maturitatea sportivă 
pină la limita celor patru decenii de 
viață, dacă nu și mai departe. Să 
le mulțumim pentru această entu- 

atmosferă de stimă si înțelegere re
ciprocă. de caldă prietenie.

★

Tovarășul Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D, Germane, a depus, luni di
mineața, o coroană de. flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
sociajism,

La solemnitate au fost prezenti 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Gheorghe 
Dumitru, vicepreședinte al Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești, generali și ofițeri superiori, 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)

de colaborare, • la edificarea securită
ții pe continentul nostru si in iri- 
treâga lume, la realizarea unor mă
suri concrete, eficiente de dezarmare, 
si în primul rind de dezarmare nu
cleară. la soluționarea problemelor 
complexe ale contemporaneității . în 
conformitate cu interesele si năzuin
țele de pace si progres ale tuturor 
popoarelor.

Cei doi șefi de guverne au toastat 
în sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceausescu si Erich Honecker, pentru 
întărirea și dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre țările si popoarele 
noastre, in interesul lor comun, al 
cauzei generale a socialismului si 
păcii in lume.

Dineul s-a desfășurat Intr-o atmo
sferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a ameliorat. 

Cerul a devenit variabil in toate regiu
nile țării. După-amiază, în 'vestul țării 
cerul s-a acoperit din nou. Au căzut 
precipitații temporare, în prima parte 
a zilei sub formă de ploi, lapovițâ și 
ninsoare în Dobrogea. Bărăgan și ju
mătatea de sud a Moldovei și local sub 
formă de ploaie în sud-vestul Munte
niei.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
23 și 24 martie. în țară t. Vreme în curs 
de încălzire ușoară. Cerul va fi variabil; mal mult noros. Vor cădea ploi, 
mal frecvente* în jumătatea de vest a 
țării. Vîntul va sufla slab pînă la moderat, prezentînd Intensificări locale de 
scurtă durată, predominînd din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse Intre mintis 3. și plus 6 grade, 
iar cele maxime între 6 , și 14 grade. . în 
București Vreme ini curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Temporar va ploua. Vint slab 
pînă la moderat.

ziasmantă, demonstrație și să le 
d,orim în, continuare succese pe mă
sura calităților lor ieșite din comun !

; Consemnînd aceste succese, nu 
uităm, spre, exemplu, că ele au fost 
posibile fiindcă și Ileana și Maria 
concurează la sporturi individuale. 
Căci, iarăși să "recunoaștem, dacă 
evoluau la jocuri sportive, tiu știm 
care' antrenor ar fi avut inspirația 
să le titularizeze în echipa națio
nală la 37. și, respectiv, 39 de ani. 
Ceea ce înseamnă că — așa cum 
bine spunea Cornel Penu într-o re
centă consfătuire — tehnicienii noștri 
trebuie să-și reconsidere în bună 
măsură optica despre potențialul de 
concurs al sportivilor tale'rițați și se
rioși, chiar dacă aceștia au trecut 
pragul celor trei decenii de viață.

Fără a ne îndepărta de sportul 
ce-1 elogiem astăzi, să felicităm și 
pe excelenta parteneră a Măriei 
Alexandru, cea cu care a jucat la 
dublu, ureînd împreună pe treapta 
cea mai înaltă a podiumului victo
rios : este studenta Liana Mihuț, 
care reușește succesul continental Ia 
numai 19 ani. îi dorim o carieră 
la fel de strălucită ca aceea a repu
tatei sale colege !

Alți concurenți, 
alte succese

Carmen Bunaciu. tînăra noastră 
înotătoare, campioană la probele de 
spate, s-a distins intr-un concurs in
ternațional de elită desfășurat Ia 
Bremen. Și în cursa de 100 m, și în 
cea de 200 m ea s-a clasat pe locul 
secund, în imediata apropiere a unor 
celebrități. Cel puțin în prima cursă, 
Carmen Bunaciu a pierdut locul în- 
tii la mare luptă, reușind totuși un 
record național și a doua performanță 
mondială a anului.

Boxerii noștri au cîștigat 6 din 
cele 11 „centuri de aur" puse în joc 
de tradiționalul turneu cu același 
nume organizat la București. Co
mentarii pe marginea acestui con
curs — într-unul din numerele vii
toare ale ziarului nostru.

Tovarășului RODNEY ARISMENDI
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Uruguay

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
vă adresez, în numele Partidului Comunist Român și al meu personal, un 
cald salut tovărășesc și felicitări cordiale, împreună cu urările noastre de 
sănătate, viață îndelungată și succes în activitatea pe care o desfășurați 
în fruntea Partidului Comunist din Uruguay.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie, colaborare și 
solidaritate, statornicite între partidele noastre, se vor dezvolta în continuare, 
în interesul popoarelor român și Uruguayan, al cauzei păcii și socialismului 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA
Dragă tovarășe Todorov,
Aflînd cu adincă tristețe de tragicul accident al aeronavei companiei 

,.Balkan", in urma căruia și-au pierdut viața pasagerii și membrii echipajului, 
în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal vă 
exprim cele mai profunde sentimente de compasiune.

Vă rog, totodată, să transmiteți familiilor îndoliate sincere condoleanțe.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Primire Ia Consiliul Central al U.G.S.R.
Luni dimineața, tovarășul Gheorghe 

Pană, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., a primit pe A. L. 
Diallo, secretar general adjunct al 
Organizației Unității Sindicale Afri
cane — O.U.S.A., care efectuează o 
vizită de prietenie și documentare 
in țara noastră la invitația Consiliu
lui Central al U.G.S.R.

Astăzi a apărut noua publicație

„ACTUALITATEA
Azi, 21 martie, a apărut primul 

număr al unei noi publicații săptă- 
mînale : „Actualitatea Românească".

Revista, editată în limbile fran
ceză și engleză. își propune să răs
pundă interesului tot mai larg al 
opiniei publice de pretutindeni fată 
de realitățile tării noastre, față de 
politica internă si externă a Româ
niei.

>.Actualitatea Românească" pune 
la dispoziția cititorilor săi. în 16 pa
gini bogat ilustrate, o amplă cronică 
politică, ce cuprinde relatări ale u- 
nor documente ce privesc orientă
rile fundamentale ale politicii parti- 

i dului si statului, va aduce în „Prim 
plan" actualități din cele mai va
riate domenii ale vieții politice, e- 
conomico-sociale si cultural-stiinti- 
fice. pagini de istorie a poporului 
român, rubrici cuprinzătoare ilus-

Hocheiștii au plecat la Belgrad să 
forțeze, o nouă promovare în prima 
grupă a Mondialelor. Dar e greu, e 
foarte 'greu. Pină acum au învins 
pe norvegieni (6—4), au făcut doar 
un egal cu italienii (5—5) și au fost 
învinși aseară (3—7) de elvețieni. 
Deci șansele s-au cam dus...

Mîine, fotbaliștii 
dau examen 
ia Istanbul

Ieri după-amiază, lotul reprezen
tativ de fotbal a sosit la Istanbul, 
pentru partida Turcia—România, pro
gramată mîine în Cupa balcanică. 
Cum prea, bine se cunoaște, Ștefan 
Covaci — antrenor al echipelor re
prezentative și vicepreședinte al 
F.R.F. — a alcătuit, împreună cu se
cunzii săi. un lot care îmbină expe
riența și maturitatea sportivă cu 
ambiția tinerească și dorința de afir
mare. Chiar dacă jocul acestei na
ționale va resimți la primul ei exa
men lipsa unei omogenități necesare 
oricărei simbioze, avem încredere 
că Răducanu, Dobrin, Lucescu, Săt- 
măreanu, Cheran, Dudu Georgescu, 
pe de o parte, și Bălăci, Boloni, Ro- 
milă, Zamfir și ceilalți, pe de altă 
parte, se vor „ghici" tot mai mult 
de la o fază la alta și vor juca bine 
gindit — astfel incit victoria cu 4—0 
obținută in martie anul trecut în 
compania acelorași adversari de mîi
ne să fie împlinită printr-un rezul
tat care să ne asigure avansarea spre 
faza finală a Cupei balcanice.

Nu se poate spune că va fi ușor 
acasă la această echipă care, in pre
liminariile C.M.. a reușit 1—1 în de-, 
plasare cu R.D. Germană și care 
altădată a răsturnat căruțe mari ; 
totuși, putem aprecia că palmaresul 
întîlnirilor directe din ultimii 20 de 
ani ne dă dreptul să fim optimiști: 
din 9 partide disputate în acest răs
timp, reprezentativa noastră si-a ad
judecat victoria în cinci și a realizat 
egalitatea în două, fiind învinsă nu
mai în două. în deplasare, fotbaliștii

Secretar general
al Partidului Comunist Român

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații privind activi
tatea actuală a celor două organiza
ții, evidențiindu-se bunele relații din
tre sindicatele din România și sindi
catele africane, precum și posibilită
țile de dezvoltare a acestor relații în 
viitor.

ROMÂN IASCĂ"
trind dezvoltarea relațiilor Româ
niei. pe multiple planuri, cu țări de 
pe toate continentele, reportaje, in
formații. anunțuri de interes turis
tic. 'utilitar, sportiv, publicitar.

„Lumea văzută de la București" 
— rubrică permanentă a revistei, 
include comentarii si articole con
sacrate inițiativelor si contribuției 
României la statornicirea unui cli
mat de pace și colaborare între po
poare, puncte de vedere românești 
asupra evenimentelor internaționale 
și problemelor majore cu care se 
confruntă omenirea contemporană, 
interviuri și declarații ale unor, per
sonalități străine, știri de ultimă oră 
din actualitatea externă.

Săptămînalul „Actualitatea Româ
nească" se adresează deopotrivă 
persoanelor străine aflate în Româ
nia, cît și cititorilor de peste hotare.

noștri au reușit o victorie si două 
egalități (ultima deplasare : 1—1).

Tot mîine. la București (pe sta
dionul Republicii, ora 11). fotbalul 
nostru își supune la încercare si alți 
reprezentanți : este vorba de jucă
torii selecționați pentru lotul olimpic, 
care vor juca cu Petrolul Ploiești. 
Așadar, Mulțescu, Beldeanu. Radu II, 
Tilihoi, împreună cu Bucu. Lung. 
Agiu, Zahiu, M. Răducanu. Fanici. 
Vrinceanu și alți tineri cu talent si 
perspective încep lunga cursă de pre
gătire pentru Olimpiada ’80. Spor in 
pregătiri, fotbaliști olimpici 1

La volei 
s-a închis o cortină, 

alta se deschide...
Tricolorii lotului național de volei 

— împărțiți, cu cîteva excepții, în 
două echipe, echipele lor de club — 
au jucat duminică meciul final al 
campionatului național. Titlul de 
campion era decis încă înaintea aces
tui derbi, datorită avantajului de 
două puncte ce-1 deținea Steaua 
fată de Dinamo. Totuși, spectatorii 
constănțeni și telespectatorii din tară 
au avut posibilitatea să urmărească o 
partidă bună și atractivă în multe 
momente. Au învins dinamoviștii 
(3—1), dar — cum spuneam — ei au 
trebuit să predea titlul (după șase 
ani de succese neîntrerupte 1) stelis- 
tilor antrenați de Aurel Drăgan. Pe 
care i-au și felicitat apoi — ceea ce 
facem și noii acum.

încheierea campionatului masculin 
de volei ne-a produs însă si o tris
tețe : a retrogradat din divizie 
echipa Rapid. Da. urmașa de azi a 
acelei superbe echipe care numai cu 
cîțiva ani înainte a cîștigat de trei 
ori (adică, definitiv) Cupa campio
nilor europeni, a ajuns astăzi să nu 
mai poată rezista în prima divi
zie (I 1). Dacă ne gîndlm că au dispă
rut din prim-planul competițional 
și alte centre reputate în anii ante
riori — Timișoara. Galațiul. Clujul — 
începem să ne temem că retro
gradarea Rapidului ar putea fi 
simptomatică. Pentru a nu fi așa, 
federația de specialitate și clubu
rile respective s-ar cuveni să 
n-aibă odihnă pînă nu revigorează 
cît mai multe pepiniere de care vo
leiul românesc și echipa sa repre
zentativă au atîta nevoie.

Altfel, în marile încercări ce ne 
așteaptă — 1978 : Mondialele din Ita
lia : 1979 : Europenele din Franța : 
1980 : Olimpiada de la Moscova — 
nu vom putea tine sus steagul vo
leiului românesc.

G. MITROI

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a primit, luni

intîlnire de lucru privind colaborarea 
in domeniul construcțiilor de mașini

între ministrul industriei construc
țiilor de mașini din Republica Socia
listă România. loan Avram, și minis
trul construcțiilor de mașini al R.P. 
Bulgaria. Toncio Ciakîrov. a avut 
loc, la Giurgiu și Ruse, o întîlnire 
de lucru privind colaborarea în do
meniul construcțiilor de mașini.

Cu acest prilej a fost analizat sta
diul realizării întreprinderii comu
ne de mașini și utilaje grele Giur
giu—Ruse. Constatindu-se cu satis
facție că lucrările de investiții se 
desfășoară conform graficelor, s-au 
stabilit noi măsuri pentru devansa
rea termenelor de punere în func

A APĂRUT ÎN LIMBILE 
ROMÂNĂ, MAGHIARĂ Șl GERMANĂ :

Plenarele Consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și germană 

din Republica Socialistă România
13—14 MARTIE 1978 EDITURA POLITICĂ

Cronica
Duminică a sosit în Capitală o 

delegație a Frontului democratic pen
tru reunificarea patriei din R.P.D. 
Coreeană, condusă de tovarășa Hă 
Giang Suk, membru al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, vicepreșe
dinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Populare Supreme, secretar 
general al C.C. al Frontului demo
cratic pentru reunificarea patriei,' 
care, la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, face 
o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Ion Sîrbu, membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al Consiliului Național al 
F.U.S., de membri ai Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste.

Au fost de față Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
membri ai ambasadei.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copii și 

tineret
10.45 Publicitate
10,55 în alb și negru : „Istețul Boomerang" (II)
11.45 Telex
11,50 închiderea programului16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba engleză
17,05 La volan
17,20 Viața muzicală. Orchestra și corul 

Radioteleviziunii bulgare la Bucu
rești

18,00 Film documentar : Sigiliul Romei

® TIMIȘ. Foaierul Teatrului 
popular din Lugoj găzduiește o 
expoziție cuprinzind lucrări de 
pictură, grafică, sculptură rea
lizate de oameni ai muncii din 
unitățile economice și instituțiile 
orașului — elevi ai școlii popu
lare de artă. „Săptămîna cultu
rală", organizată în comuna Tor- 
mac, a programat expuneri pri
vind dezvoltarea social-econo- 
mică a județului si a țării, ex
poziții de cusături populare și 
de pictură, spectacole ale for
mațiilor căminului cultural, fil
me etc. în cadrul fazei de masă 
a celei de-a doua ediții a Festi
valului național „Cîntarea 
României", la Timișoara a de
butat sub genericul „Dialog pe 
aceeași scenă", o nouă întrecere 
artistică rezervată formațiilor 
sindicale din întreprinderile și 
Instituțiile municipiului. (Cezar 
Ioana). • GORJ. Recent, la 
Motru s-a constituit comisia 
orășenească a inginerilor și 
tehnicienilor, cu care prilej a 
avut loc un simpozion pe tema 
„Revoluția tehnico-științifică si 
implicațiile ei în minerit". Tot
odată. și-a început activitatea 
Casa tehnicii din cadrul clubu
lui muncitoresc Motru. cu me
nirea de a asigura documenta
rea de specialitate și asistenta 
tehnică în realizarea obiective
lor de creație tehnică asumată 
în cea de-a doua ediție a Festi
valului national „Cîntarea 
României". (D. Prună). O TUL- 
CEA. La muzeul „Delta Dună
rii" a avut loc o consfătuire ini
țiată de Biroul comitetului ju
dețean de partid, privind pro
bleme ale dezvoltării si diversi
ficării activității acestei Institu
ții de cultură unice în tară. Cu 
același prilej a fost făcută o 
trecere în revistă a numeroase
lor vestigii arheologice existente 
în județ, stabilindu-se înregis
trarea si înscrierea lor în pla
nuri topografice, precum Si cer
cetarea lor înainte de . a începe 
diferite lucrări de construcție, 
în tematica consfătuirii au mai 

după-amiază, pe Wladyslaw Wojta- 
sik, ambasadorul R. P. Polone la 
București, la cererea acestuia.

țiune. De asemenea, s-a convenit 
extinderea colaborării bilaterale în 
domeniul autovehiculelor, mașinilor- 
unelte, utilajului petrolier și utilaje
lor pentru complexul hidroenergetic 
Tumu Măgurele—Nicopole.

La întîlnirea de lucru au participat 
tovarășul Maxim Berghianu, prim-se
cretar al Comitetului județean de 
partid Ilfov, Ivan Bobokov, prim-se- 
cretar al Comitetului județean de 
partid Ruse, precum și Trofin Sime- 
drea,. ambasadorul Republicii Socia
liste România la Sofia, și Petăr Da- 
nailov,- ambasadorul R.P. Bulgaria 
la București.

zilei
în cadrul planului de colaborare 

culturală româno-sovietică, ne vizi
tează țara Orchestra de cameră a 
R.S.S. Lituaniene. Sub bagheta diri
jorului Saulius Sondețkis, artist al 
poporului al R.S.S. Lituaniene, or
chestra a concertat pînă acum la 
Sibiu, Deva, Timișoara, Drobeta- 
Turnu Severin, Rîmnicu Vilcea. 
După un concert în Capitală, în ziua 
de 22 martie, în studioul Radiotele
viziunii române, formația camerală 
va putea fi ascultată și de publicul 
ploieștean. Programul este alcătuit 
din lucrări de Vivaldi, Rossini, Ceai- 
kovski și Senderovas.

★

Luni a fost inaugurată la Craiova 6 
decadă cultural-artistică prilejuită de 
împlinirea a 100 de ani de la naște
rea poetei Elena Fai-ago, aniversare 
înscrisă și în programul manifestări
lor recomandate de UNESCO.

(Agerpres)
■— ------------- ;--------------------------- ■—•

18,15 Cfntece și balade din timpul răs
coalei din 1907

18.30 Lecții TV pentru lucrători! •’ 
agricultură

19,00 Tribuna TV
19.20 1001 de seri
10.30 Telejurnal
19,50 Forum cetățenesc
20.20 Teatru TV : „Grădina cu tranc 

firi" de Andi Andrleș. Premieră 7
22,00 Vedete internaționale
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 3
19.50 Film serial pentru copii : „Comoa

ra din Insulă"
20.20 Viața economică
20.50 Melodii populare cu Polina Manoi- 

lă, Maria Cîmeci, Glcă Cristea
21,05 Studio T ’78
21.30 Telex21,35 Muzică de cameră
22,00 Inscripții pe celuloid : Frumuseți 

distruse

figurat probleme ale valorifică
rii muzeistice a artei populare 
locale, măsuri și acțiuni cultu
ral-educative pentru aniversarea 
a 2 050 de ani de la întemeierea 
primului stat centralizat dac, 
(Erneșt Mihăilescu). • VASLUI 
La întreprinderea de elemente 
pneumatice și aparate de mă
sură din municipiul Bîrlad, edi
ția a doua a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" a sti
mulat înființarea, pe lingă alte 
formațiuni, și a brigăzii artis
tice. apreciată încă de la pri
mele ei apariții in unitate. Tex
tul și regia spectacolului apar
țin instructorului brigăzii, teh
nicianul Gh. Iancu din între
prindere. iar interpretii sint ti
neri fruntași în producție: mun
citorii M. Movileanu. V. Ciolan. 
V. Călin, Orania Apostu, Geta 
Cristeu, Doina Trifan. V. Pascu, 
Rodica Florea, I. Ionescu, econo
mista Sorina Perial și alții. (Cră
ciun Lăluci). © GALATI. La Clu
bul tineretului din Galati s-a 
deschis o expoziție de pictură a 
tînărului artist plastic local, Gh. 
Andreescu. O altă expoziție de 
grafică, aparținînd studentului 
Cornel Ionicei, elev al' școlii 
populare de artă, s-a deschis în 
holul universității gălătene. în 
cadrul acțiunilor pentru stimu
larea creației tehnico-știintifice, 
înscrise sub genericul „Ciber
netica la Galați ’78", la Casa de 
cultură a sindicatelor s-a des
fășurat un schimb de experien
ță pe tema „Optimizarea flu
xurilor tehnologice în scopul e- 
liminării manipulărilor și trans
porturilor inutile". (Dan Plă- 
eșu). ® ARAD. „Românie, piai 
de aur" — este intitulată expo
ziția de desene deschisă recent 
la Școala generală din Mișca, 
cuprinzind lucrări inspirate din 
realitățile de azi ale comunei, 
județului si tării. Rețin atenția 
lucrările semnate de pionierii 
Aurel și Dorina Gui. din clasa 
a VIII-a, Monica Pașca. din 
clasa a V-a. (Constantin Simion).

® ZECI DE MILIARDE 
DE DOLARI IROSIȚI ÎN 
FUMUL DE ȚIGARĂ. Fu* 
mă'torii din întreaga lume chel
tuiesc anual pentru satisfacerea 
pasiunii lor aitît. de dăunătoare 
între 85 și 100 miliarde de dolari, 
potrivit aprecierilor unui raport 
al cunoscutului instituit „World- 
watch", care se ocupă de pro
blemele demografice și ale me
diului ambiant (lai suma res
pectivă este, inclus și costul în
grijirii sănătății și al zilelor de 
lucru pierdute ca urmare a bo
lilor tabagice). Concludente 
sint situațiile diferențiate pe 
țări. în S.U.A.. de pi.ldă. unde 
„costurile sociale" ale fumatu
lui se ridică la aproape 20 mi
liarde dolari anual, consumul 
mediu pe locuitor este de 2 750 

țigări, în Japonia — 2 600, în 
țările Europei occidentale intre 
1 1)00 și 2 000 de țigări. Ca ur
mare a campanii lor publicitare 
ale marilor firme producătoare 
internaționale; se constată in
tensificarea importului de țiga
rete și în tăriile „lumii a 
treia", Concluzia raportului ? 
Necesitatea de a se lua mă
suri severe împotriva pu
blicității deșănțate întreprin
se de firmele producătoare și 
organizarea unei campanii pe 
sca-ră largă de lămurire a popu
lației asupra efectelor . nocive 
ale fumatului, pe planul sănătă
ții și pe plan financiar.

© BARAJ GIGANT.
Pentru protejarea Leningradu
lui împotriva inundațiilor care 
au loc aproape anual uimează 
a fi construit un gigantic baraj, 

în lungime de aproximativ 25 
km., prevăzut cu porți uriașe, 
care să permită trecerea nave
lor și scurgerea surplusului de 
apă. Pentru construirea acestei 
lucrări l’ără precedent, vor tre
bui dislocate 40 milioane metri 
cubi de rocă și turnate peste 2 
milioane metri cubi de beton. 
Pe coama barajului, care Se va 
ridica cu 8 metri deasupra ni
velului mării și care urmează 
să fie terminat pină in 1990, se 
va amenaja o autostradă eu 
șase piste.

• „CLONING": FIC
ȚIUNE SAU REALITATE ? 
Obsedat de ideea morții, un mi
lionar excentric din California 
concepe proiectul fantastic ide a 
deveni, în.tr-un anumit sens, 
„nemuritor" cu ajutorul ultime- 

tor cuceriri ale biologiei. Este 
vorba de așa-numita ipoteză 
„cloning" — operațiune prin, 
care nucleul unui ovul prelevat 
de la o donatoare este înlocuit 
cu nucleul unei celule prove
nind din organismul altei per
soane : prin reimplantare în or
ganismul donatoarei s-ar repro
duce un nou individ, identic din 
punct de vedere genetic cu per
soana care a furnizat noul nu
cleu.

Ipoteza, mai precis speculația 
teoretică, este însă pusă de 
multi în legătură cu publicitatea 
unui scriitor american, autorul 
unui roman pe o asemenea 
temă...

• DESCOPERIRE 
A PALEONTOLOGILOR 
CHINEZI. Fosile aparținind 
unor descendent! ai lui „homo 
Pekinus", care trăia in urmă cu 
500 000 de ani, au fost descope
rite în provincia Șansi (nordul 
Chinei), intr-o zonă foarte bo
gată în rămășițe ale așezărilor 
paleolitice. Cercetătorii de la 
Institutul chinez de paleontolo
gie au scos astfel la lumină 10 
cranii, dintre care două intacte, 
cit și diverse oseminte — care 
au aparținut unui număr de 12 
indivizi. Craniile se caracteri
zează printr-o grosime mai 

mare decît la omul actual, iar 
dinții sînt mai lăți și mai pu
ternici.

• PREZENȚA VIKIN
GILOR IN „LUMEA 
NOUĂ". Prezența vikingilor 
pe continentul american, mult 
înainte de Columb, nu mai 
constituie de mult doar o ipo
teză controversată. Nenumărate 
mărturii — arme, pietre cu 
inscripții runi.ee — vin să con
firme că temerarii navigatori 
nordici au fost descoperitorii 
„Lumii noi". Prima dovadă 
concretă în acest sens însă este 
considerată de către specialiști 
o statuetă înaltă de 5.5 cm. 
descoperită recent în insula ca
nadiană Baffin din vestul 

Groenlandei. Ea înfățișează, in 
maniera cioplitorilor eschimoși, 
un bărbat îmbrăcat în veșmin
tele tipice vikingilor in secolul 
al 13-lea.

© SALVATORII AL
PINI. Avalanșele de zăpadă
provoacă anual in Alpii fran
cezi zeci de victime. Din iarna 
1971/1972 pină la sfîrșitul anului 
trecut au avut loc numeroase 
avalanșe cu urmări nefaste : 
sub zăpadă au fos-t prinse 587 
de persoane, majoritatea schiori, 
dintre care 180 și-au pierdut 
viața. Pentru salvarea victime
lor se folosesc elicoptere și a- 
parate electronice, dar cei mai 
pricepuți salvatori continuă să 
rămină cîinii. în acest scop, ei 
sînt dresați într-o „școală spe
cială". Animalele sînt selecțio

nate după gradul de dezvoltare 
al simțului mirosului, deoarece 
adesea sint puse in situația de 
a depista urme acoperite de 
straturi do zăpadă și gheață, u- 
neori pînă la 30 m grosime. 
Numeroase persoane iși dato
rează viața extraordinarului 
simț al mirosului — și al orien
tării — de care au dat dovadă 
cîinii special dresați.

© GOLDEN GATE - 
UN TRIST RECORD, ce
lebrul pod „Golden Gate" din 
Sap Francisco deține un trist 
record. în cei 41 de ani de 
existență a podului. 648 de per
soane au încercat să se sinu
cidă. aruneîndu-se in ocean de 
la înălțimea de 80 metri, 637 
din aceste tentative s-au în
cheiat tragic.

runi.ee
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Au fost aprobate mandatul și planul de acțiune pentru forța in
ternaționala interimară O.N.U. care va staționa în sudul Libanului

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al Națiu
nilor Unite, reunit din nou duminică 
pentru a dezbate situația creată în 
sudul Libanului de agresiunea israe
liană, a adoptat cu 12 voturi pentru, 
nici unul împotrivă, două abțineri și 
o neparticipare la vot un proiect de 
rezoluție în această problemă prezen
tat de delegația Statelor Unite. In 
rezoluție se menționează că Consiliul 
de Securitate, profund îngrijorat de 
deteriorarea situației din Orientul 
Apropiat și convins că situația ac
tuală din sudul Libanului creează ob
stacole în calea realizării unei păci 
juste în zonă, cere respectarea stric
tă a integrității teritoriale, suverani
tății și independentei politice a Liba
nului. Rezoluția cere, totodată, guver
nului israelian să înceteze imediat 
orice acțiune militară și să procedeze 
la retragerea în. cel mai scurt timp a 
forțelor ■ sale din teritoriul libanez.

Consiliul de Securitate hotărăște, 
țlnind cont de cererea guvernului li
banez. stabilirea imediată, sub auto
ritatea consiliului, a unei forte inte
rimare a O.N.U. în scopul restabilirii 
păcii și securității internaționale și 
asigurării autorității efective a gu
vernului libanez în sudul țării, a- 
ceastă forță urmînd să fie alcătuită 
din efective oferite de țările membre 
ale organizației.

Duminică seara. Consiliul de Secu
ritate a aprobat mandatul și planul 
de acțiune propuse de secretarul ge- - 
neral al Națiunilor Unite pentru for
ța internațională interimară O.N.U. 
care va staționa în sudul Libanului.

După adoptarea rezoluției Consi
liului de Securitate privind agresiu
nea israeliană în sudul Libanului, 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a adresat un apel pentru 
încetarea imediată a operațiunilor 
militare. Totodată, el a anunțat că a 
dat instrucțiuni generalului Erskine, 
șeful Statului Major al forțelor 
O.N.U. pentru supravegherea încetă
rii focului, să intre in contact cu 
„părțile implicate" și să instaleze

ROMÂNIA SE PRONUNȚĂ PENTRU ACȚIUNI 
FERME DE NATURĂ SĂ SCOATĂ 

DIN IMOBILISM PROBLEMA DEZARMĂRII

Sesiunea Comisiei mixte
guvernamentale 
româno-malgașe

observatori „care să confirme înce
tarea activităților militare in zonă".

Forța interimară a O.N.U. in Liban 
(United Nations Interim Force in 
Lebanon — U.N.I.F.I.L.) ar urma.să fie 
constituită din aproximativ 4 000 mi
litari — s-a anunțat la Națiunile 
Unite. Ea va fi instalată în regiunea 
din sudul Libanului pe o perioadă 
de șase luni, urmînd ca mandatul 
său să fie prelungit de Consiliul de 
Securitate în caz de necesitate.

*

(Agerpres). — Gu- 
s-a reunit in sedin- 
pentru a examina 

Securitate.

TEL AVIV 20 
vernul israelian 
ță extraordinară 
rezoluția Consiliului de 
Comunicatul dat publicității prezintă 
condițiile formulate pentru accep
tarea retragerii Israelului din sudul 
Libanului. Potrivit agențiilor France 
Presse,. A.P. și U.P.I., aceste condiții 
privesc. în esență, interzicerea pre
zenței palestiniene în sudul Libanu
lui. în regiunea cuprinsă între fluviul 
Litani și frontiera cu Israelul. Mi
nistrul apărării Ezer Weizman și 
vicepremierul Yigael Yadin au avut 
convorbiri cu comandantul forțelor 
O.N.U. de menținere a păcii. Ensio 
Siilasvuo, in cursul cărora a fost 
abordată problema aplicării rezolu
ției Consiliului de Securitate.

(Agerpres). — După 
agenția Associated

BEIRUT 20 
cum relatează _____
Press, Organizația pentru Elibera
rea Palestinei (O.E.P.) a salutat re
zoluția Consiliului de Securitate care 
cere retragerea imediată a Israelu
lui din sudul Libanului. înt.r-o decla
rație reluată de agenția menționată. 
Mahmoud Labadi. purtătorul de cu- 
vînt oficial al O.E.P., a arătat că 
„ceea ce ne interesează pe noi din 
rezoluție este retragerea imediată și 
necondiționată a israelienilor din 
sudul Libanului". El a precizat, tot
odată. că rezoluția „nu ia în consi
derare cauza poporului . palestinian, 
iar dreptul său la autodeterminare 
nu este privit ca un punct central 
al crizei din Orientul Mijlociu".

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN ORIENTUL MIJLOCIU
© Trupele israeliene și-au intensificat luni acțiunile ofensive 
pentru consolidarea așa-zisei „zone tampon" • Reuniunea de 

la Damasc a reprezentanților unor țări arabe și O.E.P.
BEIRUT 20 (Agerpres). — După 

cum informează postul national de 
radio „Vocea Libanului" — reluat de 
agențja Associated Press — trupele 
israeliene și-au intensificat luni ac

riile ofensive pentru a-si consoli- 
ișa-zisa „zonă tampon" ocupată 
■dul Libanului. Raiduri ale avia- 
sraeliene și tirurile artileriei de 

/asele de război au lovit. în 'tot 
rsul nopții de duminică si in di- 

lineața zilei de luni, pozițiile pales- 
niene.
întreg sudul Libanului — oină la 

. ărsarea fluviului Litani in mare, cu 
excepția unei lișii înguste, care în
conjoară orașul Tyr — 10 la sută din 
teritoriul tării — se află; în prezent, 
sub controlul armatei israeliene, a 
arătat un purtător de cuvînt mili
tar israelian, potrivit agenției France 
Presse.

Un purtător de cuvînt militar pa
lestinian a declarat, luni, potrivit a- 
gențiilor internaționale de presă, că 
forțele palestiniene au reușit să o- 
■prească înaintarea trupelor israe
liene spre < .
adăugat 
tiniene 
ciocniri 
duminică in regiunea 
menționat că, în cursul nopții. 
Israelul a întreprins raiduri de avia
ție și a bombardat cu artileria toa
te pozițiile palestiniene, și îndeosebi 
orașul Tyr, taberele de la Rashidiyeh 
și regiunile înconjurătoare : unită
țile de comando palestiniene au răs
puns prin atacuri, in spatele liniilor 
israelie.ne.

i trupelor 
orașul-port Tyr. El a 

că intre forțele pales- 
și israeliene au avut loc 
in tot cursul nopții de 

i Arkoub. El a 
cursul

în teritoriile arabe ocupate, înde
osebi în Cisiordania, au continuat 
luni, pentru a patra zi consecutiv, 
manifestațiile de protest împotriva 
agresiunii israeliene în sudul Liba
nului.

Guvernul libanez s-a întrunit luni 
în sesiune extraordinară., prezidată 
de șeful statului, Elias Sarkis, pen
tru a examina evoluțiile din sudul 
țării. De asemenea. Camera Depu- 
taților a adoptat o moțiune cetind 
guvernului libanez să depună efor
turi in vederea aplicării rezoluției 
Consiliului de Securitate și reiristi- 
t.uirii suveranității statului în sudul 
țării. De așemenea, rezoluția cere Să 
se ia măsurile sociale urgente nece
sare pentru ajutorarea refugiaților, 
al căror număr s-ar ridica la 200 000.

★

DAMASC 20 (Agerpres). — La Da
masc se desfășoară -lucrările unei 
reuniuni la nivel ministerial, la care 
participă reprezentanți din Algeria, 
Libia, R.D.P. a Yemenului și Siria, 
■precum și ai- - Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.), con
sacrată examinării implicațiilor a- 
gresiunii militare israeliene in sudul 
Libanului și modalităților de spri
jinire a O.E.P. Subliniind gravitatea 
situației care ,s*a creat, in Orientul 
Mijlociu in urma acțiunilor israelie
ne in sudul Libanului, Abdel Halim 
Khaddam, vicepremier și minis
trul afacerilor externe al Siriei, a 
chemat toate țările- arabe să adopte 
măsuri pentru acordarea de ajutor 
Libanului și-pentru sprijinirea Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei.

Emblema simbolica sub care se 
desfășoară Anul internațional îm
potriva apartheidului: toți oamenii 
fără deosebire de rasă sînt egali 

în drepturi

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
— La sediul O.N.U. din New York 
se desfășoară lucrările Grupului in- 
tergu'vernamental ad-hoc de experți, 
care, potrivit unei rezoluții a Adu
nării Generale, urmează să defineas
că orientările de bază ale unui studiu 
privind relația între dezarmare și 
dezvoltare. Concluziile grupului vor 
fi înaintate sesiunii speciale a Adu
nării Generale a O.N.U.. consacrată 
problemelor dezarmării.

în cadrul lucrărilor grupului, re
prezentantul român, prof. Gheorghe 
Dolgu, a subliniat interesul activ al 
țării noastre pentru orice acțiuni me-

nite să scoată negocierile de dezar
mare din imobilism, să determine un 
proces real și viguros în direcția 
unei lumi fără arme, fără războaie. 
Vorbitorul a relevat necesitatea de a 
se explora toate posibilitățile pentru 
activizarea opiniei publice și anga
jarea maselor largi la acțiunile 
în favoarea dezarmării. EI a ce
rut ca în centrul întregii activități a 
grupului de experți să fie plasată 
analiza căilor și a mijloacelor con
crete pentru legarea efectivă a pro
cesului de dezarmare de procesele 
edificării unei noi ordini economice 
internaționale.

Comitetul special pentru Carta O. N. U. a relevat

Imperativul rezolvării prin mijloace pașnice 
a diferendelor dintre state

NAȚIUNILE UNITE. — Comitetul 
special pentru Carta O.N.U. și creș
terea rolului organizației și-a înche
iat dezbaterile asupra problemelor 
privind reglementarea pașnică a di
ferendelor. în cadrul dezbaterilor au 
fost formulate numeroase opinii, pro
puneri si sugestii menite să întăreas
că aplicarea și respectarea principiu
lui soluționării pe cale pașnică a li
tigiilor dintre state, reamintindu-se, 
totodată, că în activitatea O.N.U. pe 
acest plan s-au constatat serioase de
ficiențe. Propunerile făcute pentru re
medierea lor vizează atît mai buna 
utilizare a mijloacelor existente în 
cadrul O.N.U., cît și introducerea u- 
nor metode și mecanisme noi. A fost, 
de asemenea, avansată sugestia în
scrierii pe ordinea de zi. a viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale a unui 
punct de sine stătător privind solu
tionarea pe căi pașnice a diferende
lor internaționale.

O idee fundamentală, care și-a gă
sit reflectarea in majoritatea inter
vențiilor a constituit-o recunoașterea 
primordialității negocierilor ca mijloc 
esențial de reglementare a conflic
telor și litigiilor internaționale. S-a 
subliniat că tratativele directe din
tre statele implicate într-un diferend 
reprezintă cea mai simplă și mai e- 
ficientă metodă de rezolvare pașnică 
a diferendelor.

De un larg ecou s-au bucurat pro
punerile tării noastre privind consti
tuirea unei comisii permanente a A- 
dunării Generale, care să îndepli
nească funcții de mediere, bune ofi
cii și conciliere, precum și cea refe
ritoare la elaborarea de către O.N.U. 
a unui instrument international care 
să consacre căi și modalități 
te de abordare și soluționare 
rendelor dintre state.

concre- 
a dife-
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agențiile de presă
Președintele I. B. Tito l a 

primit luni pe Horst Sindermann, 
președintele Camerei Populare a R.D. 
Germane, aflat într-o vizită oficială 
în Iugoslavia în fruntea unei dele
gații parlamentare. Convorbirile pur
tate s-au concentrat asupra relațiilor 
dintre Iugoslavia și R.D. Germană și 
a posibilităților favorabile pentru 
dezvoltarea cooperării economice bi
laterale.

Convorbiri. Luni au avut 10c 
convorbiri între președintele Republi
cii Populare Bangladesh, Ziaur Rah
man, și Li Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
cîir'<’-se află in vizită oficială' la 
Dacca. —:........... L ' .....

Șeful statului Jamahiria 
Arabă Libiana Populară So
cialistă, Moammer El Geddafi, a 
prezentat la posturile de radio și tele
viziune unele probleme ' aflate pe a- 
genda congreselor populare locale, 
care și-au început lucrările, luni. 
Moammer El Geddafi a relevat nece
sitatea ca prin intermediul congrese
lor populare, poporul să-și exercite 
puterea și să adopte decizii cores
punzătoare atît in legătură cu pro
blemele interne, cît și cu cele ex
terne.

Președinții MozsmMnti- 
lui și Zambieț Samora Machei. 
șl, respectiv, Kenneth Kaunda, s-au 
pronunțat pentru intărirea legături-

z lor economice și militare între cele 
comunicatul comun dat 
la Kampala, localitate 
Mozambicului, în urma 

purtate între cei doi 
se exprimă speranța 

ilitare și eco-

două țări. în 
publicității 
din nordul 
convorbirilor 
șefi de stat, 
creării unei „centuri militare și eco
nomice" cuprinzînd cele cinci țări 
din prima linie a confruntării cu re
gimurile minoritare rasiste din Africa 
australă — respectiv Tanzania. Mo- 
zambic, Zambia.
gola.

Botswana și An-

scriitorilor din 
loc o seară con-

La Uniunea 
Varșovia a avut 
sacrală literaturii române con- ... 
temporare. Scriitoarea Danuta 
Bienkowska a făcut o prezenta
re amplă a romanului, poeziei și 
dramaturgiei românești. Au fost 
apoi prezentate fragmente din 
creația scriitorilor Eugen Bafbu, 
Marin Sorescu și Veronica Po- 
rumbacu. Au fost 
scriitori, critici și un 
public.

prezenti 
numeros

Cruce Ro-
a tri-

Societoîea da 
șie a R.P.D. Coreane 
mis Societății . de Cruce Roșie din 
Coreea de sud o notă prin care pro
pune aminarea celei de-a 26-a intil- 
niri de lucru a celor două societăți, 
programată initial să se desfășoare 
la 20 martie transmite agenția 
A.C.T.C. Aminarea a fost determina
tă de faptul că autoritățile șud-co- 
reene au procedat la ținerea unor

ANTANANARIVO 20 (Agerpres) — 
La Antananarivo s-au încheiat lu
crările celei de-a IV-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-malgașe de colaborare economică 
și tehnică.

Cu acest prilej, președintele părții 
române în comisie, Dumitru Nistor. 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, și președintele 
părții malgașe, Christian Remi Ri
chard, ministrul afacerilor externe, 
au semnat protocolul sesiunii, con
venția sanitar-veterinară și acordul 
de cooperare in domeniul cercetării 
științifice și dezvoltării . tehnologice 
dintre guvernele României și Ma
dagascarului.

La 20-23 iunie

Congresul Uniunii 
comuniștilor 

iugoslavi

consacrată examinării

BELGRAD 20 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor plenarei Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia,
proiectului de raport asupra activi
tății U.C.I. și a C.C. al U.C.I. in pe
rioada dintre Congresele al X-lea și 
al XI-lea, examinării proiectului de 
modificări și completări la statutul 
U.C.I., stabilirii datei și proiectului 
de ordine de zi ale celui de-al XI-lea 
Congres al U.C.I., s-a hotărit ca lu
crările celui de-al XI-lea, Congres al 
U.C.I. să se desfășoare la Belgrad în 
perioada 20—23 iunie a.c.

transmit:
manevre militare de mare anvergu
ră. împreună cu forte armate ale 
S.U.A., în cadrul cărora este simu
lată o ofensivă generală împotriva 
părții de nord a țării. Locul acestor 
exerciții militare provocatoare cu- 
prinzînd și zona din apropierea lo
calității Panmunjon. unde au loc în
tâlnirile de lucru ale celor două so
cietăți. atmosfera a devenit necores
punzătoare tinerii reuniunii.

Tîrgul internațional de 
primăvară de la Leipzig a 
închis, duminică, porțile. Au parti
cipat 9 100 de expozanți din 60 de 
țări ale lumii, între care și țara 
noastră.

Reapar ziarele în R.F.G. 
Conflictul de muncă, care opunea de 
mai multă vreme pe muncitorii ti
pografi vest-germani patronatului, a 
luat sfîrșit luni. începînd de marți, 
presa vest-germană va reapărea, 
după o îndelungată întrerupere.

Demonstrație la Madrid 
împotriva șomajului. Apcoa- 
pe 30 000 de șomeri, veniți din toate 
regiunile Spaniei, âu participat la o 
amplă demonstrație organizată la 
Madrid în semn de protest față de 
creșterea șomajului, și inflației: Toate 
sindicatele spaniole' și-au manifestat 
sprijinul față de această acțiune. în 
Spania șomajul afectează aproape 
2 800 000 de persoane.

Rezultatele alegerilor 
parlamentare din Franța 

O Majoritatea mandatelor în Adunarea Națională au revenit 
coaliției guvernamentale ® Partidele Uniunii Stîngii au obținut 
27 de mandate in plus față de alegerile anterioare ® La 25 de 
milioane de alegători — o diferență de numai 6 mii de voturi 

între coaliția guvernamentală și opoziție
Coaliția guvernamentală îsi păs

trează majoritatea în Adunarea Na
țională — acesta este rezultatul ale
gerilor legislative din Franța, des
fășurate in două tururi de scrutin 
— la 12 și 19 martie — în cursul 
cărora au fost întrecute toate nive
lurile participării la vot.

Potrivit datelor oficiale, comuni
cate luni la prînz. partidele MAJO
RITĂȚII GUVERNAMENTALE au 
obținut în total 291 de locuri.

Repartiția mandatelor în cadrul 
acestei majorități este următoarea : 
Adunarea pentru Republică (gru
parea „gaullistă") a dobîndit 148 
locuri ; Uniunea pentru Democra
ția Franceză (grupare care a sus
ținut candidați ai majorității apro- 
piați de președintele Giscard d’Es- 
taing), 
un avans 
mandate 
alegerile 
dente, a 
un total 
locuri, 
du-se astfel de formația „gaullis
tă", care, deși a pierdut 36 
de locuri, continuă să fie cea mai 
numeroasă din 
Altor grupări 
mai mici le-au 

în ceea ce

mareînd 
de 22 

față de 
prece- 

obținut 
de 137 

apropiin-

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS

cadrul majorității, 
proguvernamentale 
revenit 6 
privește

ȚIA, ea a întrunit 
200 de mandate : 199 
Uniunii Stingii (care 
aderat la „Programul 
mandat revenit candidatului 
tremei stingi".

în ce privește partidele Uniunii 
Stîngii, rezultatele indică următoa
rele : Partidul Comunist Francez 
ciștigă. față de alegerile precedente, 
14 mandate, totalizind 86 — cel mai 
mare număr de deputați comuniști 
din perioada de după 1956 ; Partidul 
Socialist a obținut în plus 15 man
date, totalizind 103 ; Mișcarea radi
calilor de stînga va avea 10 depu- 
tați. cu 2 mai puțin decît în parla
mentul anterior.

Avind în vedere numărul de man
date. decalajul dintre coaliția gu
vernamentală și Uniunea Stîngii 
apare, desigur, substanțial. Dacă se 
iau însă în considerație sufragiile 
exprimate, diferența dintre majori
tatea guvernamentală — total vo
turi : 12 559 359 și partidele Uniunii 
Stîngii — total voturi 12 553 262 
este infimă — de 6 097 sufragii 
din peste 25 000 000. Deci, practic, 
cvasiegalitate de voturi. Dar sis
temul electoral în funcțiune este 
de asemenea natură îneît, după cum 
se vede, la un singur procent dife
rență de voturi, poate rezulta un 
decalaj cu mult mai important — 
de circa 90 — in ce privește numă
rul mandatelor. . De altfel. încă 
in decursul campaniei electorale 
personalități politice și comentatori 
de presă au ridicat întrebări in le
gătură cu mecanismul scrutinului 
— respectiv în ce măsură repar
tiția sufragiilor iși găsește oglindi
re corespunzătoare in repartiția 
mandatelor.

în ce privește interpretarea re
zultatelor votului și a perspective-

un

mandate.
OPOZI- 

total de 
partidele 
1972 auîn

comun") și 1
„ex-

lor care s-au deschis, pot fi men
ționate declarațiile făcute de di
ferite personalități politice ime
diat după cunoașterea acestor 
rezultate. Vorbind la posturile 
de radio și televiziune, pri
mul ministru Raymond Barre a 
declarat : „Satisfacția unora, amă
răciunea sau decepția altora trebuie 
date uitării în fata unei voințe co
mune de a acționa împreună pen
tru îndeplinirea marilor sarcini care 
ne așteaptă mîine". La rindul său. 
președintele Adunării pentru Re
publică, Jacques Chirac, a subli
niat. necesitatea înfăptuirii unor 
reforme mai adinei, cerute de po
porul francez și impuse de situația 
în care se află Franța.

Pe de altă parte, secretarul ge
neral al Parti
dului Comunist 
Francez, Georges 
Marchais, apre
ciind că rezulta
tele scrutinului de 
duminică înseam

nă „o mare decepție pentru toți 
cei ce așteptau de la aceste ale
geri sch «nbarca de care ei aveau 
atîta nevoie", a relevat că „odată 
trecută această decepție, lupta pen
tru o Uniune a Stingii va fi re
luată". Căci — a subliniat el — 
„rezultatul alegerilor lasă neschim
bate realitățile : problemele 
economice și sociale, 
șomajul rămîn. Toate 
de care se lovesc zilnic 
și. în special muncitorii, 
nesatisfăcute" — a conchis secreta
rul general al P.C.F.

La rindul său. primul 
Partidului Socialist 
Franțois Mitterrand, a 
„Franța rămine cu aceeași 
ritate parlamentară și 
aceleași probleme. îmi 
tristețea celor 15 milioane de fran
cezi (numărul cetățenilor care 
primul scrutin n-au votat 
majoritate) care 
schimbare".

Iată și cîteva din primele 
tarii ale presei : Ziarul „Le 
consideră că problema pe 
trebui ,s-o înfrunte noul 
francez este aceea a reformelor 
sociale promise în timpul campa
niei electorale. Potrivit ziarului 
„Le Matin", „faptul că stînga nu 
a obținut victoria se datorește lip
sei de unitate din rindurile forma
țiilor politice care o alcătuiesc". 
Iar organul 
„l’Humanite", considerînd că situa
ția economică, politică și socială va 
continua să se deterioreze, scrie j 
„Partidul comunist nu vede o altă 
ieșire decît in continuarea luptei și 
in unirea forțelor stingii. unire care 
rămine azi. ca și ieri, strategia sa, 
de la care nu se va abate".

Așa cum s-a anunțat, miercuri 
... va avea loc o ședință a Consiliu

lui de Miniștri în cursul căreia pre
ședintele Valery Giscard d’Estaing 
va'trage concluziile alegerilor parla
mentare din Franța.

crizei 
scumpetea, 
problemele 

francezii 
rămîn

secretar al 
Francez, 

declarat : 
ma.io- 

păslrează 
imaginez

credeau
Ja 

pentru 
intr-o

comen- 
Figaro" 
care va 
guvern

central al P.C.F.,

Gh. CERCELESCU

Intensificarea acțiunilor în vederea 
descoperirii răpitorilor lui Aldo Moro

ROMA 20 (Agerpres). 
în legătură cu răpirea 
lui • Consiliului 
dului . Democrat-Creștin 
Aldo Moro. si asasinarea 
membri ai escortei sale continuă -in 
ritm accelerat Comitetul pentru 
securitate, organism prezidat de șe
ful guvernului pentru a controla acti
vitatea serviciilor secrete italiene, se

— Ancheta 
președinte- 

Național al Partl- 
Italian, 
celor 5

MANIFESTARE HOTĂRÎTĂ A OPINIEI PUBLICE PENTRU ERADICAREA BARBARIEI RASISTE

„Anul international împotriva apartheidului"
în memoria victimelor apartheidului de la 21 mar

tie 1960, de la Sharpeville, cînd o manifestație paș
nică a populației de culoare a fost reprimată cu 
brutalitate de către poliția sud-africană, anul 1978 a 
fost proclamat Anul internațional împotriva apart
heidului. Manifestările ce se vor desfășura în în
treaga lume, în baza unei rezoluții adoptate la ultima 
sesiune a O.N.U., au ca obiectiv mobilizarea întregii 
opinii publice internaționale împotriva politicii de 
apartheid, calificată de Națiunile Unite ca o 
împotriva umanității. Această odioasă politică 
extinsă și în Namibia, țară ocupată ilegal de

crimâ 
a fost 
Africa

de Sud ; de asemenea, regimul din Rhodesia promo
vează pe scară largă discriminarea rasială.

România socialistă, în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu lupta popoarelor de pretu
tindeni împotriva asupririi naționale și sociale, con
damnă cu fermitate politica rasistă a regimurilor din 
Africa australă, se pronunță cu hotărîre pentru lichi
darea ultimelor vestigii ale colonialismului și rasis
mului de pe pămîntul Africii. Poporul român este ho- 
tărit să acorde în continuare întregul său sprijin — 
politic, diplomatic șl material 
rare, 
ni rea

mișcărilor de elibe- 
popoarelor din Africa australă, pentru împli- 
aspirațiilor lor de libertate și progres.

mobilizat în permanentă la se- 
său in vederea urmăririi evolu-

află 
diul 
tici anchetei.

in timp ce perchezițiile, la care 
participă si armata, continuă, in spe
cial in cartierele din nord-vestul Ro
mei și la'ieșirile din oraș, politia a 
difuzat portretele „robot" a trei per
soane despre care se presupune că au 
participat la răpirea lui Aldo Moro. în 
vederea depistării autorilor răpirii lui 
Moro cooperează politia italiană cu 
polițiile vest-germană .și britanică.

Pe de altă parte, in întreaga Italie 
au continuat manifestări de protest 
împotriva răpirii lui Aldo Moro.

★

La Tribunalul din Torino a reîn
ceput luni procesul intentat 'iG 
nor membri ai' grupării autointitu
late „Brigăzile roșii", acuzați de acte 
de terorism. Audierile in cadrul pro
cesului continuă.

Nedreptăți „strigătoare la cer“ Fonduri uriașe pentru represiuni

Două treimi din venitul național 
al R.S.A. este acaparat de minori
tatea albă privilegiată. Celor 19 mi- 
ljoane de negri le revine mai puțin 
de 20 la sută din venitul național, 
ceea ce face ca un negru să aibă un 
venit mediu de 14 ori mai mic de- 
cit un alb. în industria minieră, sa
lariul mediu lunar este dc 79 de 
ranzi (1 rând •= 1,15 dolari) pentru 
negri și 590 ranzi pentru albi.

Statisticile relevă că 63,5 la sută 
din familiile negrilor dispun de mai 
puțin de 80 ranzi pe lună pentru a 
trăi, în timp ce numai cheltuielile 
pentru animalele de casă — ciini, 
pisici — ale populației albe ating 
anual 25 milioane ranzi.

în timp ce pentru populația albă 
revine un medic 13 400 de per
soane, în ce privește populația afri
cană există doar un medic la 
44 000 de locuitori, una din cele 
mai scăzute medii din întreaga 
lume. Mortalitatea 'infantilă este de 
27 la mie m rindurile populației 
albe și de 200—400 în rindurile 
celei africane.

în fine, cheltuielile anuale pentru

educația unui copil alb sint de 696 
dolari, iar pentru un copil negru de 
numai 45 dolari. Cifre mai mult 
decît grăitoare, prin flagranta lor 
disproporționalitate, orice comenta
riu fiind de prisos.

în decurs de 15 ani. cheltuielile 
militare ale Africii de Sud au cres
cut de peste 10 ori, de la 168 mi
lioane dolari in 1962—1963, la ]r9 
miliarde dolari în 1977—1978. R.S.A. 
dispune de enorme cantități de ma
terial militar ultramodern

industrie de armament importantă. 
Politica de suprainarmări a regi
mului de la Pretoria, inclusiv pro
iectele de creare, a unei arme , nu
cleare proprii, constituie o gravă 
primejdie la adresa păcii in Africa 
si in întreaga lume.de o

contra apartheidului fac 
și mai mult numărul 
Numai anul trecut au

răsuno viguros pe străzile orașelor 
sud-africone

protest 
suprimat...

Jara-record a execuțiilor

premier al Pakistanului

Studențli olbi de Io Universitatea din Capetown au declanșat a 
acțiuni în sprijinul luptei populației ofricane împotriva apartheidițilu 
„Sintem solidari cu Soweto" — stă scris pe pancartele demonstranților

Sud deține tristul re- 
tara cu cele mai multe 
la moarte și execuții

Africa de 
cord de a fi 
condamnări 
din lume. Totodată, zilnic sint an
chetate, și judecate, sub pretextul 
încălcării draconicelor legiuiri ale 
apartheidului, peste 1 000 de per
soane.

Represiunile crâncene împotriva 
luptătorilor 
să crească 
victimelor.

fost impușcați de către poliție 149 
de demonstrați, iar alți 403 au fost 
răniți. în timpul marilor manifesta
ții de la Soweto din anul 1976. poli
ția a deschis focul și a omorît 600 
de persoane. „Estimarea totală a 
numărului de morii Si răniți t- pro
venind din surse oficiale — rămine 
foarte imprecisă", se arată într-un 
studiu 
O.N.U.

ISLAMABAD 20 (Agerpres). — 
Circa 50 de persoane. au fost ares
tate duminică, in provincia pakista
neză Sind. in cursul unor manifestații 
studențești împotriva condamnării la 
moarte, de către înalta Curte din 
Lahore, a fostului prim-ministru 
Zulfikar Aii Bhutto, anunță un co
municat oficial citat de agenția 
France Presse,

Manifestații s-au semnalat și în 
cursul zilei de luni in mai multe 
orașe pakistaneze, intre care Lahore, 
Rawalpindi, Karachi și Peshawar, în 
semn de protest împotriva condam
nării la moarte a fostului prim-mi
nistru. Agenția France Presse infor
mează, totodată, că generalul Tikka 
Khan, fost ministru al apărării in 
guvernul fostului premier Bhutto, a 
fost arestat, la Lahore, sub acuzația 
de a fi luat conducerea unei manifes
tații antiguvernamentale.

Declarația Frontului
Patriotic Zimbabwe

intocmit de către Centrul 
împotriva apartheidului.

Străini in propria patrie
Nici un negru, asiatic sau metis 

nu poate să ocupe funcții publice în 
Africa de Sud decît în zonele spe
cial rezervate, așa-numitele bantus
tane. Zonele destinate populației de 
culoare reprezintă 13 la sută din • 
teritoriul țării, iar. cele „albe" 87

la sută, deși populația neagră nu
mără ] 9 milioane, iar cea albă circa 
4,5 milioane. în baza legilor apart
heidului, negrii africani care trăiesc 
în afara bantustanelor sint conside
rați efectiv ca străini — în propria 
lor țară !

MAPUTO 20 (Agerpres). — Forțe
le patriotice Zimbabwe sint hotărite să 
continue lupta armată pină la lichi
darea regimului rasist al lui Ian 
Smith și obținerea unei adevărate 
independente a poporului Zimbabwe 
— se arată într-o declarație a Fron
tului . Patriotic Zimbabwe, dată pu
blicității la Maputo. Reglementarea 
internă din Rhodesia și constituirea 
unor organe administrative mario
netă sub conducerea Iui Smith — se 
spune în continuare în declarație — 
nu reprezintă altceva decît încerca
rea de a permanentiza regimul rasist 
pe pămîntul Zimbabwe.
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