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Sub semnul dorinței comune de a extinde în continuare raporturile

de colaborare prietenească româno-zaireze în interesul dezvoltării

ambelor țări, al cauzei păcii și înțelegerii între popoare

a patriei, fe puternic avint creator
în cBtmtia so«M

la sfat
cu oamenii țării® Bl a a

Un stil nou, democratic
de lucru, inaugurat 

de secretarul general 
al partidului, tovarășul

Nicolae Ceaușescu

4

SOSIREA IN CAPITALA

(Continuare in pag. a III-a)

A PREȘEDINTEI
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
luni la amiază.a sosit în Capitală, 
într-o vizită, oficială, general de 
corp de armată Mobutu Șese Seko 
Kuku Ngbendu Wa Za Banga, pre
ședintele fondator al Mișcării Popu
lare a Revoluției, președintele Re
publicii Zair.
• Noua intîlnire la nivel înalt ro

mâno-zaireză este o expresie a evo
luției pozitive a relațiilor dintre 
România și Zair, întemeiate pe de
plină egalitate, stimă și respect re
ciproc, a dorinței ambelor țări de a 
lărgi și mai mult colaborarea și 
conlucrarea dintre ele, în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii, 
înțelegerii, securității și cooperării 
in întreaga lume.

Festivitatea de primire a 'șefului 
statului zairez a.avut loc pe aero
portul Otopeni, împodobit sărbăto
rește. Pe frontispiciul pavilionului 
oficial se aflau portretele președin
ților Nicolae Ceaușescu și Mobutu 
Șese Seko, încadrate de drapelele 
de stat ale celor două țări. Urările 
„Bun venit în Republica Socialistă 
România Excelenței Sale general de 
corp de a'rmată Mobutu Șese Seko 
Kuku Ngbendu Wa Za Barțga, pre
ședinte fondator al Mișcării Popu
lare a Revoluției, președintele Re-

publicii Zair !“ și „Să se dezvolte 
tot mai puternic relațiile de priete
nie și colaborare statornicite intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Zair, in interesul reciproc 
al celor două popoare, al cauzei pă
cii și înțelegerii internaționale 1“ 
erau înscrise pe mari pancarte.

tn întimpinarea înaltului oaspete 
a venit tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Erau prezenți tovarășii Ștefan 
Voitec, Ilie Verdeț. Emil Bobu, Vir
gil -Cazacu, Ion Comân, Nicolae 
Constantin, Janos Fazekas, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe. Pană, Virgil 
Trofin, Ștefan Andrei, Ion Ursu,' 
Richard Winter, precum și membri 
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale, generali.

Pe aeroport se aflau ambasadorul 
României la Kinshasa, Octavian 
Luțaș, și ambasadorul Zairului la 
București, Noengo Busu Nvoka.

Se aflau, de asemenea, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
Ia București.

La ora 11,00, avionul prezidențial, 
însoțit de la intrarea în spațiul ae
rian al țării noastre de avioane cu 
reacție ale forțelor armate române, 
aterizează. La scara avionului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu adre
sează președintelui Mobutu Șese 
Seko un călduros bun sosit în Ro-

cinci- 
de-a-

Și

ÎU SESE SEKO

Au trecut 
sprezece ani 

'tunci ; au trecut 
s-au făcut măreață și 
nepieritoare istorie ; 
cincisprezece ani ero
ici, de muncă și îm
pliniri, de respectare 
a legilor eticii și e- 
chității socialiste ; ani 
rodnici care au schim
bat esențial destinul 
poporului nostru și 
i-au crescut prestigiul 
în fața întregii lumi ; 
ani pe-ai căror umeri 
robuști istoria, atît de 
complexă și de com
plicată în vremea din 
urmă, a pus mai mul
te sarcini decît a așe
zat pe umerii unor se
cole întregi. Anii în 
care națiunea noastră 
socialistă, unită în ju
rul partidului, e stu
pină la ea acasă, con
struind cu pricepere 
și devotament o lume 
mai dreaptă și mai 
bună. Cite realizări 
epocale. cîte destine 
umane împlinite, așa 
cum nici prin vis nu 
ne trecea înainte, 
cîtă omenie comunis
tă ne-a luminat cără
rile în acești cinci- . 
sprezece ani pe care 
istorici dintre cei mai 
de seamă ai lumii îi 
numesc simplu și pro
fund semnificativ : 
epoca Ceaușescu. Dar 
înaintea istoricilor 
numit-o așa 
torul istoriei 
tre. poporul. 
E firesc.

nat în 
istoric 
timentele. 
și nădejdile de 
bine pe 
nume scump, in 
răsună întreaga noas
tră istorie. Nume in
disolubil legat. de 
România, de popor și 
de partid, devenind 

. un simbol al păcii, al 
bunăstării, al suvera
nității și independen
ței naționale, al cola
borării cu toate po
poarele lumii. Nume 
rostit de toți. cetă
țenii patriei, -români,

acest răstimp 
gîndilrile, sen- 

iclealurile 
mai 

silabele unui 
care

de Ion DODU- 
BÂLAN

germani, 
alte națio- 
mîndrie și 
cu certitu-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România; a oferit, luni, la 
Palatul Consiliului de Stat, un dineu 
oficial in onoarea Excelenței Sale 
general de corp de armată Mobutu 
Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za 
Banga, președintele fondator al Miș
cării Populare a Revoluției, președin
tele Republicii Zair.

La dineu au luat parte tovarășii : 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Voitec, 
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu,

Cornel Burtică. Virgil Cazacu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Constan
tin Dăscălescu, Janos Fâzekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu. Gheorghe 
Oprea, 'Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Virgil Trofin, Ștefan Andrei, _ 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Io- 
niță, Marin Rădoi, Ion Ursu. Richard 
Winter, Dumitru Popa, Ilie Radules
cu, precum și membri ai guvernului, 
conducători ai unor instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, repre
zentanți ai vieții 
culturale.

Au participat Nguza Karl-I-Bond, 
Litho Moboti, Seti Yale, alte persoa
ne oficiale zaireze.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
președintele Mobutu Șese Seko 
rostit toasturi.

Urmărite cu interes și subliniate
aplauze, toasturile au fost marcate 
de. intonarea imnurilor de stat ale 
Republicii Zair și Republicii Socia
liste România.

Dineul s-a desfășurat fntr-o-atmos
feră de caldă cordialitate și prietenie,

Și 
au

cu

noastre științifice și

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu 

J»

Toastul președintelui
Mobutu Șese Seko

a 
făuri- 
noas- 

român. 
pentru că 

epoca poartă in fizio
nomia ei intimă în
semnele puternicei 
personalități a tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu. eminentul 
conducător care întru
chipează cele mai de 
seamă, atributâ morale 
ale poporului român : 
geniul creator, omenia, 
demnitatea națională, 
curajul și o neîntrecu
tă putere de muncă.

Iată de ce o țară 
întreagă, un popor și 
un partid și-au adu-

maghiari, 
sîrbi și de 
nulități, cu 
admirație, 
dinea înfăptuirii năzu
ințelor și idealurilor 
lor. Aceasta pentru că 
tot ceea ce a întreprins 
conducătorul partidu
lui și președintele ță
rii a făcut consultîn- 
du-se cu poporul. Prin 
numeroasele sale vizi
te de lucru — la unele 
dintre ele avind feri
cirea să participi ne
mijlocit — a transfor
mat tara intr-un imens 
parlament al celei mai 
autentice democrații.

Iată, vin din zarea 
anilor în tinda gîndu- 
rilor mele amintiri vii, 
dragi și de neuitat, 
pline de un înălțător 
fior liric și încărcate 
de viată adevărată. 
Despre unele am mai 
vorbit, despre altele 
uu. Revăd, ca acum, 
primă intîlnire a se
cretarului general 
partidului cu 
zentanți ai 
de știință și 
ră. Gîndirea 
luminoasă, 
și înnoitoare, limbajul 
nou de. o rară căldură 
patriotică ne anunțau

al 
repre- 

oamenilor 
de cultu- 
profundă, 
proaspătă

o nouă epocă, o epo
că de' Renaștere în is
toria României con
temporane.

Strălucit cunoscător 
al trecutului nostru 
istoric și cultural, to
varășul .Nicolae 
Ceaușescu a spus ,a- 
tunci — rețineți acest 
atunci care era un în
ceput de drum nou — 
că partidul. poporul 
român dau „o înaltă 
apreciere operelor va
loroase ale lui Emi- 
nescu, Caragialc, Alcc- 
sandri, Bolintincanu, 
Coșbuc, Sadoveanu, 
Rebreanu, Goga, Gri- 
gorescu, Enescu, Brân- 
cuși ș.a„ care consti
tuie nu numai o bogă
ție a culturii noastre 
naționale, dar au de
venit și un bun al cul
turii universale, con
tribuind la ridicarea 
prestigiului patriei 
peste hotare". Să ne 
imaginăm, acum, după 
cinsprezece ani, cum 
ar fi arătat .cultura 
noastră dacă Emines- 
cu rămînea — cum 
s-a propus de unii 
dogmatici 
feudal", 
un boier 
la viata

. Maioreșcu, 
„lăutar", care 
operele „după ureche". 
Arghezi un poet al 
putrefacției. Blaga un 
mistic, Brâncuși un 
formalist ș.a.m.d.- Cit 
de sărăcăcios 
arătat peisajul 
ral 
să 
nu 
ce 
de 
a redat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu po
porului român prin 
atît de justa înțelege
re a trecutului nostru 
istoric, artistic și cul- 
tural-științific.

de
- un „poet 
Alecsandri. 

orb și surd 
poporului, 
un critic 

judeca

ar fi 
cultu- 

al țării nu e greu 
ne închipuim. Cum 
e greu să apreciem 
bogăție de valori, 
ginduri și simțiri

(Continuare 
în pag. a V-a)

La Porțile de Fier - 50 miliarde kWh

La Palatul Consiliului de Stat, au 
început luni. 47 martie, convorbirile 
oficiale intrej tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și ge
neral de corp de armată Mobutu Șese 
Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, 
președintele, fondator al Mișcării 
Populare a Revoluției, președintele 
Republicii Zair.

La convorbiri participă :
Din partea română — fcmil Bobu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., mi
nistrul muncii. Nicolae Constantin, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al

P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
Tudor Postelnicu, ministru secretar 
de stat la Ministerul de 'Interne, șef 
al Departamentului securității statu
lui, Alexandru Mărgăritescu, minis
tru secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Silviu Curti- 
ceanu, secretar prezidențial și. al 
Consiliului de Stat, Ștefan Bîrlea, 
directorul Cabinetului secretarului 
general al partidului și președintelui 
republicii, Constantin Mitea, consilier 
al secretarului general al partidului 
și președintelui republicii, Petre Tă- 
năsie, director în M.A.E., . Octavian 
Luțaș, ambasadorul României în 
Zair.

Din partea zaireză — Nguza Karl- 
I-Bond, comisar de stat al afacerilor 
externe și cooperării, internaționale.

Luni la amiază, în evidențele 
Sistemului hidroenergetic și de na
vigație „Porțile de Fier—1“ a fost 
consemnat un rezultat economic 
important : 50 de miliarde kWh de 
energie electrică produsă de la in
trarea in funcțiune a celui dinții 
hidrogenerator al centralei elec
trice românești de pe Dunăre. 
Această importantă cantitate de

energie electrică s-a realizat, cu 
aproape 6 luni mai devreme, ca ur
mare a obținerii suplimentare a 
peste 3,3 miliarde kWh, din care 
mai mult de jumătate înregistrată 
in actualul cincinal ; pentru produ
cerea acestei cantități de energie, 
într-o termocentrală s-ar fi consu
mat 5 milioane tone de lignit.

(Continuare in pag. a III-a)

TURDA
O nouă capacitate de producție

La întreprinderea chimică din 
Turda a fost pusă în funcțiune pri
ma instalație românească pentru 
obținerea silicatului de potasiu. 
Noul produs își găsește multiple 
utilizări în industria materialelor 
de construcții, ca și în fabricarea 
electrozilor de sudură. Punerea in 
funcțiune a noii capacități de pro-

ducție prezintă numeroase avanta
je, printre care ■ valorificarea supe
rioară a materiilor prime, asigu
rarea întregului necesar de silicat 
de potasiu pentru economia națio
nală, eliminarea importurilor și 
crearea condițiilor pentru livrarea 
acestui produs și pe piața externă.

Stimate domnule președinte,Stimați oaspeți zairezi, ,Tovarăși și prieteni,Sînt bucuros să vă salut cordial, pe dumneavoastră, domnule președinte, și pe colaboratorii care vă soțesc, și să vă adresez o călduroasă urare de venit în România' socialistă. ■Vizita pe care o faceți în țara noastră este o presie a bunelor relații româno-zaireze, a hotărîrii țărilor și popoarelor noastre de a întări și mai mult prietenia și colaborarea dintre ele. Îmi amintesc cp deosebită plăcere vizita pe care am efectuat-o în 1972 în frumoasa dumneavoastră țară, de întâlnirile și convorbirile pe care le-am purtat împreună cu acel prilej. Documentele adoptate atunci — ca și înțelegerile la care am ajuns cu prilejul primei dumneavoastră -vizite în România, în 1970 — au pus baze solide și au deschis largi perspective dezvoltării relațiiloi- dintre țările noastre.Astăzi constatăm cu satisfacție că, în spiritul celor convenite, raporturile dintre România și Zair au evoluat pe o linie ascendentă, dezvoltîndu-se continuu, îndeosebi în sfera schimburilor economice, precum și în alte domenii de interes comun. Sper că, în cadrul convorbirilor pe care le-am început astăzi, vom identifica noi căi și mijloace care să dea un impuls și mai puternic și să imprime un dinamism sporit colaborării româno-zaireze, cooperării în producție, schimburilor comerciale, tehnico-științifice și culturale, în interesul și spre binele ambelor noastre popoare, al cauzei generale a destinderii, colaborării și păcii în lume.

în- bun
ex-

Domnule președinte,în ultima vreme în viața internațională s-au produs multe schimbări, ca rezultat al afirmării voinței popoarelor de a se dezvolta libere și independente, . intr-un climat de pace și colaborare. în același timp, asistăm la o agravare deosebită a situației internaționale, la accentuarea încordării, ca rezultat al acu-
(Continuare in pag. a III-a)

Domnule președinte,Excelențe, ,Distinși invitați,Permiteți-mi, în primul rînd, modul cel mai sincer pentru care le-ați pronunțat la adresa înpesă vă mulțumesc cuvintele amabile țării- mele și persoanei mele, precum și pentru primirea deosebit de călduroasă care ■ mi-a fost rezervată care mă însoțește, de la sosirea României.Primirea din această dimineață dacă mai era nevoie, cit de unit și cît de disciplinat este poporul român. Acesta este rezultatul tuturor eforturilor apreciabile pe care le desfășurați neîncetat pentru a face din România o țară mare, încrezătoare în- viitorul său.Pe de altă parte, cu cel mai mare interes, întregul popor zairez, regrupat in cadrul partidului național, Mișcarea Populară a Revoluției, va urmări toate etapele acestei vizite oficiale Ia care dumneavoastră înșivă și curajosul dumneavoastră popor ați avut ama-' bilitatea de a mă invita și aceasta ținînd seama de importanța și diversitatea schimburilor dintre noi.Stabilirea relațiilor diplomatice între Zair și România in 1967, vizitele oficiale la nivelul șefilor de stat pe care noi le-am efectuat deja în trecut, în 1970 și în 1972, adăugate la cea pe care îmi dați prilejul să o efectuez acum, diferitele vizite ale altor persoane oficiale române și zaireze în țările noastre, precum și dinamismul pe care îl demonstrează Comisia mixtă româno-zaireză, toate acestea, domnule președinte, au permis României și Zairului să inițieze și să extindă un larg cîmp de cooperare în domeniile comercial, tehnic și științific.într-adevăr, în 1967 țările noastre au semnat un important acord comercial, care, ținînd seama de dinamismul cooperării dintre noi, a fost îmbogățit, în 1978, printr-un nou text pus la punct de experții țărilor noastre. De asemenea, sîntem legați prin acorduri de cooperare tehnică și științifică, de cooperare economică și culturală, inclusiv în domeniul nuclear,

mie meane-a

(Continuare in pag. a III-a)

și delegației pe pămintuldemonstrat,

In timpul convorbirilor oficiala
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Bravo, ostaș!
La locuința lui Ferencz Istvan 

din Miercurea Ciuc a izbucnit 
un incendiu. Intervenția pom
pierilor și a vecinilor a fost 
promptă, salutară.

Rindurile de față nu-și pro
pun — deși ar merita cu priso
sință — să releve curajul dove
dit de acești bărbați in bătălia 
cu flăcările mistuitoare. Un alt 
fapt ne-a atras, cu deosebire, a- 
tenția. In timp ce se îndrepta 
spre un colț al gospodăriei in
cendiate, ostașul Varga Iosif a 
găsit o' importantă sumă de bani. 
Păgubașul era chiar proprietarul 
locuinței care ardea.

După atita pagubă, nu-i strica 
și un dram de noroc !...

Colecție 
neobișnuita

Orădeanul Raab Rudolf
de meserie tehnician dentar. 
Meserie pe care și-o face cu pa
siune și dăruire. Dar R.R. mai 
are o pasiune : colecționarea de 
„vechituri". Adică tot felul de 
obiecte uitate de lume, abando
nate sau aruncate prin cine știe 
ce colț de gospodărie. Cu anii, 
inedită in felul ei, colecția de 
vechituri s-a imljogățit cu tot 
felul de pendule, vase ceramice, 
ustensile primitive de uz dentar, 
lămpi cu petrol și opaițe, rișni- 
țe, pive și... cite și mai cite ! 
Pentru ca de aceste „vechituri" 
să ia cunoștință cit mai multă 
lume. Muzeul Țării Crișurilor a 
avut ideea de a o găzdui un timp 
printre colecțiile sale. A fost 
prima oară dată in... vileag.

Nu e bine!
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VOTUL UNITĂȚII POPORULUI
UN VOT AL FAPTELOR,
al angajării civice pentru

îndeplinirea Programului partidului

RITM MULT MAI INTENS!
Esențială nu este starea vremii, ti starea de mobilizare

și organizare a forțelor mecanice și umane

Inginerul Sorin Blbere. de la 
Trustul de construcții Bacău, ne 
sesizează : In ziua de 14 martie,' 
la ora 18,45, am urcat in stafia 
Or. Aroneanu. în autobuzul cu 
numărul 31-BC-636, care circulă 
spre cartierul Letea. Spre sur
prinderea noastră, fără a fi a- 
vertizați in prealabil, la capătul 
cartierului Cornișa Bistriței, am 
fost somați de șofer să coborîm. 
„De ce ?“ — am întrebat noi. 
„Pentru că mi retrag la garaj. 
E bine ?“. „Nu e bine" — i-arn 
zis noi, dar degeaba.

Toate insistențele pasagerilor 
— printre care oameni bătrinl 
șl suferinzi, femei cu copii în 
brațe — au fost zadarnice. 
Cițiva dintre călători au mers 
la garaj să ceară explicații, dar . 
au fost întîmpinațl cu insulte și 
injurii imposibil să le suporte 
hîrtia.

Să vedem cum vor „suporta" 
această intîmplare mai marii 
celor in cauză...

A intrat pe-o ușă, 
a ieșit pe alta

— Alo 7 Cooperativa agricolă 
din Strehaia 7 Președintele e 
pe-acolo ? Cum 7 E-n cimp 7 
Dar altcineva din consiliu nu 
e 7 Toți sint la cimp 7 Foarte 
frumos din partea lor. Așa tre
buie ! Atunci, vă dictez o notă 
telefonică. Aveți creion 7 Foarte 
bine. Notați : „Știind că aveți 
nevoie de un tractor in plus, vi-l 
putem vinde imediat, la preț 
redus. Delegatul să se prezinte 
de urgență la București".

— Cine semnează nota tele- 
fonică?

— Eu, Constantin Ene, șeful 
mecanizării agriculturii Bucu
rești.

Delegatul C.A.P. Strehaia s-a 
prezentat „de urgență" cu ta 
nil numerar, iar Ene Constan
tin, falsul șef al unei direcții 
fantomă de mecanizare a agri
culturii... Capitalei, l-a dus pină 
la intrarea intr-o" instituție cen
trală, i-a luat plicul cu banii și 
a dispărut pe altă ușă. Dar a 
reapărut, tot „urgent", in fața 
miliției.

La plimbare, 
pe banii stalului

Intre Nicolae Chiriță și Stere 
Dima din Tulcea nu există nici 
un grad de rudenie. Nu sînt 
vecini sau prieteni. Nici măcar 
nu sb cunosc. Dar amindoi au 
multe asemănări. Amindoi lu
crează pe autobasculante de cite 
6.5 tone. Amindoi au același nă
rav : folosirea mașinilor statului 
în alte interese decit ale statu- 

• lui. Mai exact: primul a fost 
surprins in , timp ce transporta 
cu basculanta un porc, iar al 
doilea făcea cale de 50 de km cu 
mașina statului să doarmă a- 
casă. La întrebarea „Cine plă
tește benzina amindoi au sim
țit cum s-au „ars" la buzunar.
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Ademenit 
de „sala pașilor 
pierd uf i"

Președintele Judecătoriei Tg. 
Jiu, C. Banța, ne relatează ca
zul unui obișnuit client al tri
bunalului. Este vorba de Ștefan 
Duței din Bengești-Ciocadia, 
judeful Gorj. Deși este șofer de 
meserie, meseria nu și-o face, 
astfel că la întrebarea : „Ce 
ocupație are ?“, răspunsul e 
„N-are". In schimb, își „ocupă" 
vremea asistind la diferite pro
cese care aveau loc la judecă
toria din Tg. Jiu, unde, dealtfel, 
fusese și el condamnat’de citeva 
ori, ultima dată liberat condi
ționat. Adică, să se apuce de 
treabă. Dar, ți-al găsit ! Intr-o 
zi, in „sala pașilor pierduti", 
s-a repezit,s-a repezit, din senin, asupra 
unui lucrător de miliție, lovin- 
du-l. A fost imobilizat imediat 
de cetățenii din jur și a ajuns, 
din nou, la judecătorie, dar nu 
ca spectator, ci ca acuzat. A fost 
condamnat la un an închisoare, 
plus „rămășița" de două luni 
de la ultima liberare condițio
nată.
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IRubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii^j

Prin dezvoltarea sa eco- 
nomico-socială din ultimii 
ani, orașul Rîmnicu-Sărat 
reprezintă un nou exemplu 
elocvent al renașterii acelor 
localități numite, cu ani in 
urmă, locuri în care nu se 
întîmplă nimic. Vigoarea 
industrială de astăzi, înti
nerirea sa edilitar-gospodă- 
rească sînt consecințe fi
rești ale aplicării consec
vente a politicii partidului 
nostru de repartizare echi
librată, armonioasă, a for
țelor de producție pe în
tregul teritoriu al țării, ale 
contribuției cetățenilor la 
profundele schimbări ce au 
loc în viata orașului. Con
tribuție care înseamnă 
eforturi susținute pentru 
îndeplinirea ’ amplului pro
gram de investiții — tn ac
tualul cincinal volumul a- 
cestora este de 3 ori mai 
mare decît cel din perioada 
1971—1975 — pentru crește
rea producției industriale, 
care a ajuns la o valoare 
de 3,5 miliarde de lei, de
pășind-o cu un miliard de 
lei pe cea realizată de în
treg județul Buzău în 1968, 
anul constituirii acestuia, 
înseamnă punerea la dis
poziția oamenilor muncii, 
numai în ultimii doi ani. a 
1 528 de apartamente, cu 
600 mai multe decît in cin
cinalul trecut, darea în fo
losință a unor noi spații 
comerciale, săli de clasă, 
grădinițe și creșe, asfalta
rea și modernizarea stră
zilor.

— Am Încheiat o legisla
tură bogată in împliniri pe

toate planurile vieții eco
nomice și sociale, la capă
tul căreia alegătorii și-au 
dat cu încredere votul pen
tru realizările de pină 
acum, pentru însuflețitoa- 
rele perspective deschise 
de Congresul al XII-lea al 
partidului — ne-a spus to
varășul Gheorghe Radu, 
primarul orașului. Prin vo
tul de la 9 martie, cetățenii 
și-au exprimat, totodată, 
hotărârea fermă de a nu

dustrială suplimentară con
cretizată, între altele, in 
importante cantități de pie
se turnate, confecții, texti
le și altele. Sprijiniți în
deaproape de oamenii mun
cii din unitățile economice, 
de viitorii locatari, con
structorii au predat la în
ceputul acestei luni 72 de 
apartamente, numărul aces
tora urmind să crească pînă 
la 1 aprilie la 150.

într-unul din punctele

La Rimnicu Sărat

precupeți nici un efort pen
tru înfăptuirea obiective
lor mobilizatoare ale actua
lei legislaturi — obiective 
care exprimă in bună parte 
propriile lor opțiuni. Ca 
dovadă, în perioada adună
rilor cetățenești și a întîl- 
nirilor dintre candidați și 
alegători au fost formulate 
peste 520 de propuneri. 
Unele dintre propunerile 
alegătorilor au și început 
să devină fapte. Acti
vitatea efervescentă din 
timpul campaniei electora
le se continuă acum pe 
șantierele muncii, votul de 
la 9 martie este întărit de 
faptele zilnice ale alegăto
rilor.

— Ați putea argumenta 
această afirmație 7

— Da, și tot prin fapte. 
La sfirșitul actualului tri
mestru. Rimnicu Sărat va 
înregistra o producție ln-

muncii patriotice l-am tn- 
tîlnit pe Vasile Petroșanu, 
deputat In circumscripția 
orășenească numărul 31. lu- 
crînd împreună cu 25 de 
oameni din circumscripție 
la executarea unor lucrări 
necalificate la blocurile 
4 A și 4 B.

— Este' prima acțiune de 
muncă patriotică de la pri
mirea investituri! 7

— Nu prima, a doua. Ac
țiunile viitoare, la care va 
fi antrenat un mai mare 
număr de cetățeni din cir
cumscripție* vor fi orienta
te spre realizarea unor noi 
rezervoare de captare a 
apei, reamenajarea unor 
străzi, precum și a celor
lalte propuneri formulate 
de alegători. Dar locuințe
le au prioritate. .

— Și noi, cetățenii din 
circumscripția orășenească 
nr. 11, am trecut la tnfăp-

tuirea unor propuneri ale 
alegătorilor, intre care pa
rarea de străzi, plantarea a 
200 de tei, amenajarea spa
țiilor verzi din fața case- 
ior. folosirea mai bună a 
terenurilor din curțile oa
menilor — ne-a 
deputata Simona 
Să vă mărturisesc 
creț : vrem ca in 
legislatură circumscripția 
noastră să candideze la ti
tlul de circumscripție frun
tașă pe oraș.

Simona Bojescu a expri
mat o dorință care nu este 
numai a cetățenilor din 
această circumscripție, ci a 
tuturor locuitorilor orașu
lui. O dorință convertită in 
fapte de înaltă responsabi
litate civică. Fapte ce re
flectă convingător parti
ciparea cetățenilor, chiar 
din primele zile ale ac
tualei legislaturi, la în
făptuirea programului de 
dezvoltare a orașului, a 
propunerilor formulate in 
campania electorală. O 
participare care dă garan
ție că obiectivele acestui an 
și ale cincinalului 1981-1985, 
care prevede, printre altele, 
atingerea unei producții in
dustriale In valoare de a- 
proape 6 miliarde lei. con
struirea a 400 de aparta
mente, creșterea rețele! de 
apă și canalizare, încheie
rea lucrărilor de termofica- 
re a orașului vor fi înde
plinite.

Dumitru DANAILA 
corespondentul „Scinteii"

declarat 
Bojescu. 
un se- 
actuala

ev

Așezată într-o mănoasă 
îmbrățișare de ape și pă- 
mînt din Lunca Lăpușului, 
comuna Remetea Chioaru
lui din județul Maramureș 
cunoaște în acest prag de 
primăvară o animație deo
sebită. Sute și sute de băr
bați și femei, români și 
maghiari zoresc la treburile 
cîmpului și pe șantiere, în 
livezi și la grădina de le
gume, pregătind recoltele 
și mai bogate ale anului. 
Sînt aceiași bărbați și femei 
care, la 9 martie, au dat 
votul lor candidaților Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste, .împreună 
cu care înfăptuiesc acum 
propunerile și angajamen
tele formulate în timpul 
campaniei electorale, unele 
dintre acestea fiind de pe 
acum rezolvate sau in curs 
de rezolvare. Despre una 
din cele mai importante 
propuneri făcute de alegă
tori ne-a vorbit primarul 
comunei, Gheorghe Achim:

— Avem pe raza comu
nei ornantă între rîu și șo
sea, de circa 130 hectare. 
Oamenii au propus să 
transformăm acest teren 
într-o livadă. Am invitat la 
fața locului un grup de 
specialiști, și specialiștii 
le-au dat dreptate oame
nilor, găsind ideea lor 
foarte bună și realizabilă. 
Ne-am evaluat forțele și, 
împreună cu cetățenii, am 
hotărît ca încă în acest an 
să plantăm cu pomi '65 de 
hectare, jumătate din su
prafața pantei respective,

cealaltă lumătate urmind 
s-o pregătim pentru etapa 
a doua. După cum se 
vede, țăranii se gîndesc, 
în primul rind, la pă- 
mînt, cum să-1 facă mal 
fertil, așa cum ne îndeam
nă mereu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Din aceeași do
rință a izvorît și propune
rea ca, prin adîncirea al
biei pîrîului Oiștea, să se 
scoată de sub amenințarea 
inundațiilor, numai in a-

— Cum cine 7 Toți meș
terii din sat. Tot ce ve
deți, ei au construit. Și să 
știți că tac lucru fain și 
ieftin. Meșteri ca Ștefan 
Raț, Gheorghe Fonal, Vasi- 
le Augustin, Tamaș Butza, 
Vaier Ardelean ori Gheor
ghe Lazăr sint capabili să 
ridice singuri o -așezare ca 
a noastră,- ba chiar măi 
mîndră. - - - i

Alți cetățeni au propus 
să se facă o mai judicioasă

i

La Remetea Chioarului

ceastă primăvară, vreo 80 
hectare teren din cel mai 
fertil. După cum aceeași 
grijă o manifestă pentru 
pășuni, care în această pri
măvară vor fi curățate și 
fertilizate pe încă 390 hec
tare. Cu sprijinul direct al 
tuturor cetățenilor.

L-am însoțit pe primar 
prin comună și am admi
rat frumoasele gospodării 
ale oamenilor, casele lor 
cu unul și cjl două etaje.

— Aici, unde s-a săpat 
fundația — ne spune el — 
ridicăm un bloc modern 
cu spații comerciale la 
parter. Dincoace, construim 
o școală nouă, iar cetățenii 
au propus să o construim 
în așa fel încît în viitor să 
li se poată adăuga alte opt 
săli de clasă.

— Cine înalță blocul și 
școala 7

repartizare a spațiilor pen
tru unitățile comerciale. în 
momentul de față se află 
in plină desfășurare lucră
rile de amenajare si reîm
părțire a spațiului într-o 
clădire încăpătoare, care nu 
era folosită judicios, in care 
au și luat ființă un magazin 
alimentar, unul de 
precum și o unitate 
mentație publică, 
cei mai entuziaști 
toinici dintre cetățeni care 
participă la astfel de ac
țiuni de larg interes cetă
țenesc se numără Avram 
Trif, Ernd Brassai, Paulina 
Bozga.

Este remarcabilă hotă
rârea cu care cetățenii din 
Remetea Chioarului au tre
cut la înfăptuirea 
lor propuneri și 
mente. Alexandru

textile, 
de ali- 
Printre 
Si des-

proprii- 
angaja- 

Pop. La-

zăr Sălăjan, Ion Raț din 
satul Roșia și alții zoresc 
la construirea unei pasarele 
pe cabluri peste rîul Lă- 
puș, scurtind cu 4, kilo
metri drumul cetățenilor 
din acest sat spre centrul 
comunei, așa cum au pro
pus și au hotărît in cadrul 
intilnirilor de lucru din 
timpul campaniei electora
le. tn’satul Posta se lucrea
ză la amenajarea drumului 
pe 7 km, pentru accesul 
nestingherit al autovehicu
lelor in tot cursul anului. 
Tot tn ufma unei propu
neri, numeroși cetățeni, 
printre care Augustin Cion- 
toș, loan Vesa, Gheorghe 
Filip, Silviu Gliga și alții 
au trecut la amenajarea 
solariilor și răsadnițelor 
pentru a produce legume 
timpurii și flori In proprii
le gospodării, pe care le-au 
contractat cu statul.

în această primăvară a 
bucuriilor, in care întreaga 
națiune tntimpină — sub 
semnul celei mai alese cin
stiri șl prețuiri — împli
nirea a 15 ani de clnd tova
rășul Nicolae Ceaușescu se 
află in fruntea partidului 
și statului, populația din 
Remetea Chioarului aduce, 
prin muncă și gînd. alături 
de toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, 
un fierbinte omagiu primu
lui ales al tării.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scinteii"

Deși pe alocuri zăpada persistă, în 
județul Sălaj cîmpul cheamă oamenii 
la lucru. Vasile Fodor. inginerul-șef 
al consiliului unic agroindustrial din 
Nușfalău, se află în mijlocul oameni
lor, pe ogoare, din zorji zilei -și pină 
seara tîrziu. El se ocupă direct de 
reglarea semănătorilor, verificarea 
adîncimii la care se încorporează să- 
mința. densitatea acesteia ori con
trolul calității lucrărilor. La Între
barea cînd ați început semănatul, 
ne-a răspuns : „La timpul potrivit, 
încă de la 3 martie, și vom fi gata cu 
semănatul culturilor din prima epo
că pînă la 20 martie."

Hotărîrea celor ce muncesc în uni
tățile din acest consiliu de a accelera 
ritmul lucrărilor în cimp se concreti
zează intr-o pregătire corespunză- 
toafe a patului germinativ, in folosi
rea din plin a „ferestrelor" bune de 
timp pentru semănat. Dealtfel, în 
cooperativele agricole din consiliul 
agroindustrial Nușfalău orzoaica a 
fost însămînțată pe toată suprafața 
planificată.

Formațiuni mecanizate, grupate pe 
tarlalele programate pentru a fi în- 
sămînțate în această primă urgentă 
a campaniei, lucrează cu viteza me
die zilnică stabilită. Și in condițiile 
în care borceagul este semănat la ni
velul întregului plan, in care trifoiul 
In cultură ascunsă a fost incorporat 
în sol in proporție de aproape 78 la 
sută, iar suprafața planificată pentru 
ovăz a fost depășită cu 30 ha, conclu
zia care se desprinde este că oame
nii muncii din acest consiliu agroin
dustrial vor încheia însămînțările din 
prima urgentă la termenul prevăzut.

Se muncește intens și tn grădinile 
de legume. Sîntem la Centrul, de le
gume și fructe din Șimleu Siivaniei, 
ferma legumicolă din Zăuani. Aici, 
activitatea se desfășoară din plin. 
Cele 23 ha de solarii sint acoperite, 
peste 60 de cooperatoare lucrează la 
repicarea răsadurilor de tomate, ar
dei, gulioare și varză timpurie, iar 
alte citeva zeci plantează. Pînă la 
această dată varza și gulioarele au 
fost plantate pe aproape 5 ha.

Primăvara a sosit și 
agricole care tac parte 

. agroindustrial Șimleu 
insămințează și aici tn 
Tovarășul Gheorghe Păcuraru, pre
ședintele consiliului, este greu de gă
sit. Acționează ferm pe ogoare pen
tru câș lucrările’'.să se desfășoare. cum 
s-a stabilit. Suprafețele de 100 ha or- 
zoaică.și 25,ha trifoi insămîntate ilus- 
treăzăLCă procedează-bine.

In vecini, la Crasna, s-au tnsămtnțat 
doar 25 ha cu orzoaică. Suprafața 
mică se explică prin faptul că o bună 
parte din cooperativele agricole din 
acest consiliu* sint în apropiere de 
munte, iar temperatura este încă scă
zută. Dar tn consiliul Sărmășag, unde 
condițiile climatice sînt dacă nu 
identice, foarte apropiate de cele din 
Șimleu Silvaniei. se așteaptă încăl
zirea timpului. Și aceasta cu totul 
nejustificat, deoarece terenul este 
pregătit, sămînța’ s-a asigurat, 
starea tehnică a tractoarelor și 
mănătorilor este bună. Lucrările 
trebuie aminate nici o zi !

Ion MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii

Hunedoara

I Cuvintul cititorilor
CUVINTUL

OAMENILOR MUNCII
/

chiar luna aceasta. De asemenea, 
in curînd -se vor încheia lucrările 
de finisaj $i la noul cămin cultural, 
în comună, practic, au dispărut ca
sele vechi, dărăpănate, sătenii be
neficiind de însemnate venituri din 
cooperativa agricolă, care le-au per
mis să-si înalte locuințe noi. mo
derne. în viitorul oraș Podu Turcu
lui. în anii următori se vor construi

in unitățile 
din consiliul 
Silvaniei. Se 
ritm intens.

iar 
se- 
nu

In formații mari, 
CREȘTE RANDAMENTUL 

MUNCII TRACTORIȘTILOR
»

în județul Hunedoara, cu tot frigul 
și vîntul ce a bătut necontenit, in 
special duminică, mecanizatorii și ță
ranii cooperatori au ieșit în cimp la

un spital cu 250 locuri șl o policli
nică. o casă de cultură, un cinema
tograf, o nouă creșă cu 200 locuri 
etc. Totodată, supermagazinului, 
existent în prezent, cu o suprafață 
comercială de peste 2 000 m p. i se 
vor adăuga alte unități comerciale.

Ioan ARHIRE
Bacău

Ambițiile comerțului din Giurgiu

„întotdeauna se poate mai bine
■ și mai mult“

Echipa comunistului Francisc To
maștek. din cadrul atelierului ter- 
motehnică al întreprinderii „Oțelul 
Roșu" din orașul cu același nume, 
numără doar 6 oameni. Dar este 
cunoscută in toată Întreprinderea 
pentru hărnicia cu care lucrează, 
asigurînd buna funcționare a celor 
30 de compresoare pe care le are 
în grijă, repararea la timp a agre
gatelor de filtrare si pompare a 
uleiurilor. Reușitele echipei se da- 
toresc in mare parte seriozității si 
elanului tineresc cu care lucrează 
„băieții lui Tomaștek", dar si aten
ției si chibzuintei cu care șeful de 
formație urmărește fiecare opera
ție. flecare detaliu, oricît de mă
runt ar părea. La acestea se adaugă 
spiritul inventiv al șefului de echi
pă. care in cei aproape 30 de ani 
de muncă a realizat numeroase

perfecționări, raționalizări si ino
vații. Formați la școala muncii și 
a exigentei, membrii echipei lăcă
tușului Tomaștek au o deviză : În
totdeauna se poate mal bine și mal 
mult.

Nu de mult l-am tntîlnit pe Fran- 
clsc Tomaștek ’ cînd tocmai termi
nase de montat la compresoarele 
de aer ale laminorului de platine 
două piese concepute de el si reali
zate cu ajutorul tinerilor din echipa 
sa. Prin aplicarea celor două dis
pozitive au fost eliminate impor
tante perioade de stagnări ale com- 
presoarelor. iar timpul afectat re
parațiilor s-a redus substantial.

Ion HURTUPAN
tehnician, întreprinderea „Oțelul 
Roșu", județul Caraș-Severin

- ca la oraș
construite numeroase obiective 
interes obștesc, comuna asigurînd 
locuitorilor săi condiții tot mai

Viața la țară
Procesul Înnoitor pe care-l tră

iește comuna Podu Turcului din 
județul Bacău, asemenea altor lo
calități ale tării, se regăsește tn bune de muncă si viată. S-au dat 
profundele transformări 
in toate domeniile vieții economice 
și sociale. Prin aportul cetățenilor 

\^și cu sprijinul statului au fost

petrecute

de

în folosință numeroase locuințe noi. 
in 1980 urmind să se construiască 
tncă 132 apartamente : din totalul 
acestora. 44 . iși vor primi locatarii

în preajma alegerilor de la 9 
martie, in municipiul Giurgiu a 
fost dat tn folosință un magazin 
„Romarta" — una dintre cele mai 
moderne unități comerciale din ju
dețul Ilfov. Noua unitate cuprinde 
17 raioane, tnsumind o suprafață 
comercială de 1 800 mp. Dealtfel, 
in acest an, In municipiul Giurgiu 
se vor deschide. în cartierul Tine
retului. un magazin pentru prezen
tarea și desfacerea mărfurilor în
treprinderii textile „Dunăreană" 
din localitate, un magazin „Mater
na" cu articole pentru nou născuti 
și un magazin pentru desfacerea 
mărfurilor întreprinderii „Trico- 
dava" din Capitală. Tot tn acest 
an, în colaborare cu reprezentanții

Pe scurt, i
® Realizări, tn anii din urmă. In 

comuna Jurilovca. județul Tulcea, 
a fost încheiată electrificarea loca
lității. s-a extins rețeaua de ali
mentare cu apă potabilă, au fost 
asfaltate principalele străzi, s-au 
construit o frumoasă casă de cul
tură, magazine moderne cu auto
servire, un hotel, un complex al 
cooperației pentru prestări de ser
vicii. blocuri cuprinzînd peste 150 
de apartamente, o brutărie de mare 
capacitate, un camping turistic oe 
malul mării si alte edificii social- 
culturale. Pentru viitor, in schița 
de sistematizare s-a prevăzut con
struirea unui nou centru civic, cu 
alte cîteva zeci de blocuri *'avînd 
spatii comerciale la parter, a unui 
liceu, unei săli de sport etc. (Anfim

Intreprinderli „Electronica" din Ca
pitală se va înființa o unitate pen
tru repararea aparatelor deA radio 
Si televizoarelor aflate in garanție, 

într-o recentă adunare generală 
a oamenilor muncii, lucrătorii din 
cadrul celor 50 de magazine ale 
I.C.S.I.-Giurgiu s-au angajat să 
asigure o mai bună aprovizionare 
și servire a cumpărătorilor, să ob
țină beneficii suplimentare in va
loare de peste 100 000 lei, Iar prin 
reducerea cheltuielilor de circulație 
să realizeze o economie de 200 000 
lei, să-și depășească sarcinile de 
plan la desfacere cu 2 500 000 lei.

Traian BARBALATA
activist cultural, municipiul Giurgiu

din scrisori
Picerița, pensionar, comuna Juri- 
lovca. județul TulceaE

ffl Rugină si fier vechi. „Dacă la 
valorificarea materialelor textile, a 
hirtiei. borcanelor și sticlelor colec- 

. tate de elevi nu intîmpinăm prea 
mari greutăți, cînd este vorba de 
predarea fierului vechi lucrurile se 
schimbă. De aproape 3 ani, peste 
1 000 kg fier vechi strîns de pio
nierii- de la școala Grînari, județul 
Brașov, așteaptă să fie ridicat. La 
fel stau lucrurile și la celelalte 
școli din satele comunei (Văleni, 
Lovric, Jibert, Dacia), unde s-au 
adunat cantități mari de fier 
vechi peste care se așterne rugina. 
(Nicolae Lepădatu. învățător, școala 
generală Grînari. județul Brașov).

trecut la însămînțarea mazării
îndată ce pămîntui s-a dezghețat, cooperatorii și mecanizatorii din comuna 

Cetatea, județul Teleorman, au

efectuarea lucrărilor agricole din 
campania de primăvară, care, pe 
aceste meleaguri, a început mai de
vreme decît în anii trecuți.

— Munca intensă din aceste zile se 
datorește aplicării măsurilor stabilite 
de biroul comitetului județean de 
partid pentru ca in actuala campanie 
agricolă să se respecte întocmai pe
rioada optimă de insămînțare pentru 
toate culturile — ne spune ing. An- 
toniu Iuga, directorul Trustului jude
țean S.M.A. Pe valea Mureșului și a 
Streiului, în locurile unde se poate 
lucra, s-a trecut cu toate forțele la 
pregătirea terenului și însămințarea 
culturilor din prima epocă.

Ce acoperire în fapte are această 
afirmație 7 Duminică am efectuat un 
raid-anchetă în mai multe consilii 
unice agroindustriale. Nici nu mijise
ră bine zorii zilei, care se anunța în
sorită dar friguroasă, cînd am ajuns 
pe ogoarele cooperativei agricole 
Sîntandrei din consiliul unic agro
industrial Deva. Aici o formație mare 
de tractoare lucra de zor la pregăti
rea terenului pe scare se însămînțea- 
ză sfecjă ,de zahăr. în apropiere, la 
cooperativă agricolă" Deva, o forma
ție de chimizare fertiliza cu gunoi 
terenul ce se plantează cu ceapă ; iar 
în vecini, la ferma I.A.S., se și plan
taseră primele hectare cu ceapă.

Astfel de imagini, ale organizării 
activității pe formații mari de trac
toriști, le-am întîlnit în toate unită
țile agricole de pe valea Mureșului și 
a Streiului.

...La cooperativa agricolă Rapolt, 
mecanizatorii încheiau de însămînțat 
ultimele suprafețe cu orzoaică. Ingi
nerul Szekeli Emil, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului unic agroindus
trial Simeria, ne spune : „Mecaniza
torii noștri muncesc cu răspundere 
pentru a scurta durata lucrărilor și 
pentru realizarea acestora la un înalt 
nivel calitativ. Priviți patul germina
tiv, cum s-a făcut semănatul. Lucra
rea este bine executată".

Concentrarea mecanizatorilor în 
formații mari dă rezultate foarte 
bune. Productivitatea utilajelor este 
mult sporită. Pe tarlalele cooperativei 
agricole Turdaș se lucrează cu un 
mare efectiv de mecanizatori la pre
gătirea terenului pentru sfecla de za
hăr și cartofi. Primarul comunei, Li- 
Viu Cranciova, este la datorie, adică 
în cîmp, alături de specialiști și me
canizatori. „în acest an, creșterea vi
tezei lucrărilor agricole este pe pri
mul plan în fiecare unitate — remar
că primarul comunei. Azi Încheiem 
pregătirea terenului șl, pe • anumite 
parcele, am încheiat însămînțarea 
culturilor din prima epocă : sîntem 
mai avansați decît eram, la această 
dată, anul trecut. Avem garanția că 
în acest an vom obține însemnate 
sporuri de recoltă la toate culturile".

Bine organizat se lucra și în unită
țile agricole de pe valea Streiului — 
la C.A.P. Batiz, Sîncrai, Bretea Strei, 
Bretea Română și ferma I.A.S. nr. 6

din consiliul unic agroindustrial Că- 
lan. Specialiștii — la datorie. în cimp, 
lingă mecanizatori. Dar oare numai 
ei răspund de buna organizare a 
muncii 7 Punem această întrebare 
deoarece, în afara primarilor din Tur- 
daș și Bretea Română, nu am găsit 
in cimp nici un membru al unui co
mitet executiv comunal, deși aceștia 
răspund de cite o unitate agricolă. 
Este de datoria tuturor consiliilor 
populare comunale să acționeze cu 
mai multă perseverență, potrivit sar
cinilor ce le revin acum, în campa
nia de primăvară.

Ne-am referit doar la cîteva fapte 
de muncă ce dovedesc că, in județul 
Hunedoara, starea vremii nu consti
tuie o piedică pentru oamenii harnici. 
Pină ieri, în județ s-au însămînțat 
30,6 la sută din suprafețele stabilite 
pentru culturile din urgența I și a- 
proape 50 la sută din suprafețele pre
văzute cu orzoaica și legume. Avind 
teren pregătit, în aceste zile jse va 
trece cu toate forțele la însămînțarea 
sfeclei de zahăr, și a cartofilor.

Sabin CERBU
corespondentul „Scîntell"

Gorj

INTRE UNITĂȚI - 
DIFERENȚE NEJUSTIFICATE

Deși vremea s-a menținut rece și 
umedă, cooperatorii și mecanizatorii 
din Țînțăreni, Plopșoru, Turburea și 
Drăgușești au lucrat duminică cu 
toate forțele, începînd semănatul ma-, 
zării. în funcție de starea terenului,} 
folosind cu prioritate forțele ma
nuale, iar în unele ore ale zilei și 
mijloacele mecanice, în aceste uni
tăți agricole s-a muncit cu spor ș’ 
la semănatul morcovului, sfeclei 
borceagului, la plantarea cepei pen
tru arpagic. Luni, timpul s-a arătat 
mai prielnic desfășurării lucrărilor 
în cîmp. în cooperativele agricole din 
Stoina, Căpreni, Crușeț și Hurezanl 
s-a trecut cu toa'te forțele la pregă
tirea terenului și semănatul inului 
pentru ulei, iar în cele din Turceni, 
Ionești, Livada și Bîlteni — la se
mănatul inului pentru fibră.

Situația însămînțărilor pe ansam
blul județului pune în evidență se
rioase diferențe între unitățile agri
cole. Unele unități agricole, cum 
sînt cele din Bibești, Andreești, Său- 
lești, Cîlnic și Telești, nu au folosit 
timpul bun din primele zile ale săp- 
tămînii trecute. Concluzia se impune 
de -la sine : este momentul ca toate 
unitățile agricole din județul Gorj să 
treacă hotărît ia însămînțarea cultu
rilor din prima epocă.

Dumitru PRUNĂ 
corespondentul „Scinteii"

1
O ADRESĂ UITATĂ?

Spiritul de omenie, umanismul tn 
adevăratul sens al cuvintului sint 
proprii românului. Tradiția popu
lară înfățișează această trăsătură 
sub diferitele sale aspecte. Ea por
nește de la simplul sprijin intre 
oameni și poate merge chiar pină la 

l actul de sacrificiu pentru ajutarea 
> celui aflat la neputință. Spiritul de 

omenie, umanismul sînt sentimente 
care trebuie să fie cultivate cu griji 
de societatea noastră. Mai ales că 
nu întotdeauna se manifestă înțele
gerea cuvenită — așa cum rezultă 
și din scrisoarea primită 
ție din care relatăm :

„Am fost pînă în mai 
citoare necalificată la 
derea de cinescoape, secția „Electro- 
far“ — își începe scrisoarea Floarea 
Florea din București. Munca mea 
o desfășuram la umplerea cu pa
rafină neagră si ambalarea bobine
lor. Printr-o intîmplare nefericită 
am suferit un accident grav de

î

*

I
I
î
l muncă. Urmarea? Am fost transpor- 
l tată de urgentă la spitalul de chi-

la redac-
1979 mun- 
Intreprin-

crurile au mers pină acolo incit nici 
pînă in prezent nu mi s-au defini
tivat formele de pensionare".

Este, intr-adevăr, un caz care în
deamnă la reflecție și fată de care 
nu putem fi nepăsători. Colectivul 
in mijlocul căruia Floarea Florea a 
muncit ani și ani de-a rindul are 
obligația morală să o ajute in con
tinuare, să o încurajeze, să nu o 
lase singură, uitată, in aceste mo
mente grele pentru ea Este o în
datorire omenească, subliniată și 
mai mult de umanismul societății 
noastre. Totodată, nu pot fi trecute 
cu vederea neglijenta, lipsa de ome
nie a factorilor, răspunzători de în
tocmirea formelor de pensionare.

Precizăm că, între timp, cu o în- 
tirziere de aproape' trei luni, in 

efectuate de 
in sfirșit, pro-

; tutu u-.e u/ycrtpu ta txe lilp-

ț rurgie plastică și reparatorie cu diag- 
i nosticul : arsuri pe corp de gradul 
I ItI și IV. Pe timpul celor aproape

’ spitalizare, m-am 
de dragostea și ajutorul

l cinci luni de
I bucurat de drugu'ti.eu și ujuluth., 
ț multora dintre colegii mei de mun- 
1 că, care au și donat singe pentru 
' salvarea mea. Dar. după ieșirea din 
i ipital, treptat am fost dată uitării. 
! Vizitele s-au rărit, alții chiar se 
) eschivau să mai răspundă la tele- 
i fon. Mă aflu în imposibilitatea de 

a mă deplasa și sint jingură. Lu-

i că, care
i salvarea

Vizitele s-au rărit, alții chiar se

urma investigațiilor 
noi, i s-a soluționat, 
blema pensionării. ,

Desigur, odată cu primirea pen- ) 
siei. i-ar face multă bucurie un l 
gest cald din partea colegilor de ț 
muncă Dacă există expresia că o l 
nenorocire nu vine niciodată sin- < 
gură, se poate ca și bucuriile să ) 
vină mat multe deodată. i

Reamintim colegilor ei cit si con- J 
ducerii unității in care a muncit că 1 
tovarășa lor care le cere sprijinul 
locuiește in București, str. Gării de i 
Nord nr. 6—8, blocul A. sc. I. et. II. ' 
ap. 12. ț

Poate că rătăciseră adresa...
Dumitru MANOIE
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Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
Mobutu Șese Seko

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Președintele Mobutu Șese Seko a 

făcut, luni după-amiază. o vizi
tă protocolară președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

întrevederea dintre cei, doi șefi de 
stat, care a avut loc la Palatul Re
publicii înaintea începerii convorbi
rilor oficiale, s-a desfășurat intr-o

ambiantă de cordialitate și prietenie, 
in spiritul bunelor relații statornicite 
între România și Zair, între po
poarele român și zairez.

(Urmare din pag. I)mulării unor probleme complicate, al politicii sferelor de influență, de dominație și asuprire — ceea ce creează mari pericole la adresa libertății și independenței popoarelor, a securității și păcii în întreaga lume. în aceste condiții a- pare necesar să se acționeze cu cea mai mare fermitate pentru o- prirea agravării încordării internaționale, pentru reluarea și continuarea fermă a politicii de destindere, pace și independență. A- ceasta cere întărirea conlucrării popoarelor, a forțelor înaintate din întreaga lume în vederea soluționării constructive a marilor și complexelor probleme ce confruntă omenirea contemporană.în acest spirit. România participă activ la viața internațională, își aduce nemijlocit contribuția la promovarea colaborării și înțelegerii între popoare. Acționăm consecvent pentru dezvoltarea relațiilor noastre cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi. respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, milităm ferm pentru reglementarea tuturor problemelor pe baza principiilor enunțate anterior.România, dezvoltînd larg relații
le cu țările africane, sprijină lupta acestora pentru lichidarea vechii politici imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru dreptul fiecărui popor de a fi deplin stăpîn pe bogățiile naționale, pentru progresul lor economico-social independent. în acest context, doresc să subliniez satisfacția noastră pentru victoria strălucită obținută în recentele alegeri de Uniunea Națională Africană din Zimbabwe și față de constituirea noului guvern, condus de Robert Mugabe, care deschid o epocă nouă în istoria a- cestui popor, a afirmării independenței sale naționale, a dezvoltării lui libere și democratice. Dorim ca, în noile condiții, relațiile României cu această țară '— ca dealtfel cu toate țările care au pășit pe calea dezvoltării de sine s’tătătoare — să se întărească continuu, în interesul dezvoltării independente a fiecărui popor, al politicii de destindere, înțelegere și pace în lume.România acționează în mod consecvent pentru înfăptuirea securității și cooperării în Europa. în acest sens acordăm o mare însemnătate pregătirii temeinice a reuniunii de la Madrid din toamna acestui an, astfel încît ea să dea un nou impuls colaborării în Europa și, în mod deosebit, să ducă la măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare, fără de care nu pot fi concepute pacea și securitatea pe continentul nostru și in întreaga lume.în condițiile internaționale actuate este necesar să se facă totul pentru soluționarea tuturor problemelor dintre state pe calea tratativelor, cu participarea tuturor celor interesați. în acest sens considerăm că trebuie intensificate eforturile pentru soluționarea globală a situației din Orientul Mijlociu, pentru o pace dreaptă și justă, bazată pe retragerea Israelului din teritoriile ocupate în 1967 și rezolvarea problemei palestiniene

— inclusiv prin crearea unui stat palestinian independent — pe asigurarea independenței și integrității tuturor statelor din zonă.Mai mult ca oricînd se impune să se facă totul pentru Oprirea cursei înarmărilor, pentru reducerea cheltuielilor militare, a trupelor și armamentelor, pentru lichidarea bazelor militare străine de pe teritoriile altor state și desființarea blocurilor militare. Aceasta corespunde intereselor tuturor popoarelor, cauzei dezvoltării econo- mico-sociale. independente a fiecărei națiuni.O preocupare permanentă a României este întărirea colaborării cu țările în curs de dezvoltare, acționarea, într-o deplină unitate, pentru înfăptuirea noii ordini economice internaționale. în t acest sens, considerăm că este necesar să facem totul pentru ca sesiunea din toamna acestui an a Organizației Națiunilor Unite consacrată noii ordini economice internaționale să se încheie cu rezultate cît mai pozitive. Este necesar să fie bine înțeles de către toate statele că fără înfăptuirea noii ordini economice internaționale nu se poate realiza o politică de destindere reală, nu se pot asigura dezvoltarea econo- mico-socială și pacea în lume.Ținînd seama de problemele complexe ale vieții internaționale, se impune participarea activă și în deplină egalitate a tuturor statelor— și, îndeosebi, a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate — la soluționarea democratică a tuturor problemelor, în interesul independenței, progresului și păcii.Este necesar să se facă totul pentru perfecționarea activității Organizației Națiunilor Unite, pentru creșterea rolului său și al altor organisme internaționale în soluționarea problemelor vieții mondiale, în respectarea principiilor dreptului internațional, în asigurarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale, de a se dezvolta liber, fără ingerințe din afară.Aș dori să menționez cu multă satisfacție conlucrarea activă a țărilor noastre în soluționarea problemelor internaționale. în cursul convorbirilor pe care le-am început astăzi am ajuns la multe concluzii comune cu privire la intensificarea acestei conlucrări, la întărirea solidarității tuturor popoarelor care doresc să trăiască libere și independente.Sint încredințat că. vizita dum,- neavoastră în România va constitui un nou moment important în dezvoltarea raporturilor româno- zaireze, în conlucrarea popoarelor noastre spre binele lor, al cauzei independenței și păcii internaționale..Cu această convingere ridic paharul pentru dezvoltarea liberă și independentă a poporului zairez prieten, pentru progresul și bunăstarea sa ;— pentru întărirea prieteniei, solidarității și colaborării dintre România și Zair ;— pentru pace și colaborare în întreaga lutne ;— în sănătatea dumneavoastră, domnule președinte ;— în sănătatea tuturor oaspeților noștri zairezi ;— în sănătatea dumneavoastră, a tuturor 1 (Aplauze).

(Urmare din pag. I).în virtutea convenției semnate de țările noastre în 1974. De asemenea, ne putem exprima satisfacția în legătură cu acordurile referitoare în special la Societatea mixtă agroindustrială ZAIROM, acorduri încheiate în 1975, și cu Programul de schimburi în domeniul învățămîntului, științei și culturii, încheiat în 1978.Nu aș vrea să citez numeroasele. proiecte de acorduri aflate în curs de negociere sau încheiate între, țările noastre, fie că este vorba de transporturile aeriene civile, de navigația maritimă, sau de radiodifuziune, televiziune etc. De asemenea, permiteți-mi, domnule președinte, să profit de această o- cazie care mi se oferă pentru a vă exprima întreaga satisfacție a poporului meu față de competența și generozitatea cu care specialiștii români prezenți în Zair ne a- jută în realizarea sarcinii dificile de dezvoltare a țării noastre.Cooperarea între Zair și România este, în ceea ce ne privește, excelentă și aceasta nu numai pentru că este activă și dinamică, ci mai ales pentru că ea se ' situează in cadrul ideal pe care noi, zairezii, înțelegem întotdeauna să-I creăm pentru a stimula raporturile noastre cu diferiți parteneri, adică într-o interdependență bine înțeleasă care să respecte independența și suveranitatea celorlalți. Și tocmai respectarea acestui principiu face ca Zairul să se simtă întotdeauna foarte bine în cadrul oricărei cooperări, fără nici o excepție, cu toate țările lumii, inclusiv cu cele care nu împărtășesc același curent ideologic și nici aceeași interpretare a evenimentelor internaționale.Numeroase evenimente la fel de puțin liniștitoare, atît unele cît și celelalte, zguduie în prezent planeta noastră și riscă, dacă nu vom avea grijă, să pericliteze în mod 

Călduroasă primire pe aeroportul Otopeni

brutal securitatea noastră, a tuturor, și să răstoarne definitiv e- chilibrul, deja fragil, al schimburilor economice internaționale — și aceasta tocmai într-un moment în care țările subdezvoltate cer din ce în ce mai mult instaurarea unei noi ordini economice mondiale, care le-ar oferi speranțe mai mari și mai multă energie în lupta pentru dezvoltarea lor.Aici, fie-mi permis să-mi alătur vocea tuturor celor care consideră că este deja timpul ,,ca, marjle puteri să-și asume toate responsabilitățile pentru a garanta — dedă-' rece ele dispun de mijloacele necesare — premisele pentru menținerea păcii în lume.Vizita mea în Republica Socialistă România coincide cu desfășurarea unui eveniment pe care noi, africanii, și toate popoarele iubitoare de dreptate și de libertate îl doream din toată inima de vreme îndelungată. Mă refer la dobîndi- rea suveranității naționale de către Zimbabwe. Sînt astfel înlăturate definitiv, unele după altele, toate barierele ridicate pe continentul nostru de rasism și colonialism. Și în acest fel îpni formulez speranța că voi putea vedea mîine Namibia, după Zimbabwe, făcîndu-și intrarea în cadrul națiunilor libere și independente.Pentru a încheia, domnule președinte, excelențe, distinși invitați, vă invit ca într-o manieră autentic zaireză să ridicați paharul :— în onoarea Excelenței Sale președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și ia doamnei Elena Ceaușescu, căreia îi transmit omagiile mele cele mai respectuoase ;— în onoarea întregului popor român și a partidului său ;— să trăiască în veci prietenia și cooperarea româno-zaireză !— România-Oyee ! Zair-Oyee! (Trăiască România ! Trăiască Zair !) 
(Aplauze).

(Urmare din pag. I)

mânia. Cei doi șefi de stat își string 
indelung mîinile. se îmbrățișează.

Președintele Republicii Zair a pre
zentat apoi președintelui Nicolae 
Ceaușescu personalitățile care ii în
soțesc in această vizită — Nguza 
Karl-I-Bond. comisar de stat al afa
cerilor externe și cooperării interna
ționale. Litho Moboti, comisar politic 
al Mișcării Populare a Revoluției, Seti. 
'Yale, consilier special și secretar ge
neral al Consiliului national al secu-< 
rității, alte persoane oficiale.

In continuarea ceremoniei, garda 
militară aliniată pe aeroport a pre
zentat onorul. Au fost intonate im
nurile de stat ale celor două țări, iar 
în semn de salut s-au tras 21 de salve 
de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mobutu Șese Seko trec in revistă 
garda de onoare.

Are loc apoi prezentarea persona
lităților romane, ’civile și militare, 
aflate pe aeroport.

Un grup de pionieri oferă pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și 
Mobutu Șese Seko buchete de flori.

Solemnitatea primirii înaltului oas
pete se iucheie cu defilarea gărzii de 
onoare.

Numeroși cetățeni al Capitalei, pre
cum și studenți zairezi care invață 
in țara noastră aflați. pe aeroport, 
aplaudă cu căldură pe cei doi șefi 
de stat, aclamă cu entuziasm pentru 
prietenia româno-zaireză. Este o 
atmosferă semnificativă pentru bu
nele relații dintre România și Zair.

De la aeroport, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mobutu Șese Seko s-au 
îndreptat. Intr-o mașină escortată de 
motocicliști, spre reședința rezervată 
înalților oaspeți'.

Pe arterele principale. ale Capita
lei. președinții Nicolae Ceaușescu si 
Mobutu Șese Seko sînt salutați cu 
entuziasm și cordialitate de mii de 
locuitori, care fluturau stegulețe ro
mânești și zaireze. Prin aplauze și 
urale, bucureștenii veniți in întim- 
pinare exprimau sentimentele de 
prietenie și prețuire pe care poporul 
român le nutrește față de poporul 
zairez, precum și satisfacția față de 
noua . infilnire româno-zaireză la 
nivel înalt, menită să adincească și 
mai mult cooperarea dintre cele 
două țări și popoare, să servească 
cauzei păcii, înțelegerii, securității

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
și colaborării In întreaga lume. 
Președinții ■ Nicolae Ceaușescu și 
Mobutu Șese Seko au răspuns, din

Moment solemn : sint intonate imnurile de stat ale celor două țări

începerea convorbirilor ■ oficiale
(Urmare din pag. I)
Litho Moboti, comisar politic al Miș
cării Populare a Revoluției, Seti 
Yale, consilier special și secretar ge
neral al Consiliului național al secu
rității, Nimy Mayidika Ngimbi, direc
torul biroului președintelui fondator 
al Mișcării Populare a Revoluției, 
președinte al republicii, Mpase Nse- 
lenge Mpeti, șeful cabinetului parti
cular al șefului statului, Noengo Busu 
Nyoka, ambasadorul Republicii Zair 
la București, contraamiral Loponda 
Wa Botende, șeful Casei militare a 
președintelui republicii, Nzanda Bu- 
ana, consilier la Biroul prezidențial. 
Mboladinga Katako, ambasador, di
rector pentru Europa în Departamen
tul afacerilor externe și cooperării 
internaționale, Luyeye, comisar al 
poporului, secretar general adjunct al 
Uniunii Naționale a Sindicatelor din 
Zair. Yoka, comisar al poporului.

Președintele Mobutu Șese Seko, 
exprimind deosebita satisfacție de a 
se afla din nou pe pămintul Româ
niei. a mulțumit cu căldură pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
invitația de a vizita tara noastră, 
precum și poporului român pentru 
primirea și ospitalitatea ce i-au fost 
rezervate.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
că actuala întîlnire — care, are loc 
după vizitele reciproce la nivel înalt 
din 1970 și 1972 — constituie un pri
lej pentru trecerea în revistă a re
lațiilor româno-zaireze, pentru a 
discuta căile dezvoltării în continua
re a . raporturilor bilaterale. Pre
ședinții Nicolae Ceaușescu si Mobutu 
Șese Seko au făcut, de asemenea, 
un schimb de păreri în probleme 
actuale internaționale, reafirmînd do
rința celor două țări de a conlucra 
pe arena mondială, de a contribui la 
consolidarea păcii și securității in
ternaționale. la întărirea colaborării 
și înțelegerii intre națiuni.

In cursul primei runde de con
vorbiri. cei doi șefi de stat au e- 
xaminat îndeaproape evoluția situa
ției politice internaționale, exprimîn- 
du-și îngrijorarea fată de înrăută
țirea, in ultima vreme, a acestei si-, 
tuații. S-a subliniat, de ambele părți, 
necesitatea de a se acționa, într-un 

mașina deschisă, cu cordialitate ma
nifestărilor de prietenie ale mul
țimii.

spirit de înaltă responsabilitate, pen
tru oprirea accentuării Încordării pe 
arena mondială, pentru însănătoșirea 
climatului politic. S-a apreciat că 
interesele reluării și consolidării pro
cesului de destindere, de colabora
re și pace, care trebuie să se bazeze 
pe egalitatea în drepturi, pe respec
tarea principiilor independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne, nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța; 
impun să se acționeze, in mod ferm, 
pentru rezolvarea urgentă a tuturor 
stărilor de încordare și conflict, a 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state, exclusiv pe cale pașnică, prin 
tratative.

în cursul convorbirilor s-a subliniat 
că reducerea tensiunii internaționale 
și îmbunătățirea relațiilor dintre sta-, 
te răspund, totodată, necesității creă
rii unui climat favorabil pregătirii te
meinice a reuniunii de la Madrid, 
care trebuie să dea un puternic im
puls înfăptuirii unitare a prevederi
lor Actului final de la Helsinki, dez
voltării colaborării între toate statele 
continentului, să ducă la măsuri con
crete de dezangajare militară și 
dezarmare, ceea ce corespunde inte
reselor popoarelor europene și con
stituie o contribuție la cauza păcii și 
securității mondiale.

Cei doi șefi de stat au subliniat că 
întărirea climatului de pace, destin
dere și securitate internațională ne
cesită înfăptuirea de pași concreti în 
direcția dezarmării, și in primul rînd 
a dezarmării nucleare, pentru ca o 
parte din uriașele cheltuieli militare 
să servească dezvoltării, sprijinirii 
țărilor în curs de dezvoltare, progre
sului tuturor popoarelor lumii.

România și Zair au exprimat hotă- 
rîrea lor de a acționa în continuare 
pentru înfăptuirea de măsuri practice 
în vederea lichidării subdezvoltării și 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale — condiție esențială 
pentru asigurarea păcii, stabilității 
politico și economice mondiale, pen
tru o colaborare . largă, neîngrădită 
între toate statele lumii.

Convorbirile se desfășoară intr-o 
atmosferă de cordialitate și prietenie, 
de stimă și înțelegere reciprocă.
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Limbaj specific și mesaj autentic,
I crohicaOillii

inteligibil în creația artistului
\

plastic
Nu este deloc exagerat 

să afirmăm că expozițiile 
deschise în ultimii ani. mai 
ales acelea ale creatorilor 
tineri, specializați in va
riate domenii artistice, au 
dus la afirmarea unor ade
vărate valori ale umanis
mului modern, prin lucrări 
care s-au remarcat deopo
trivă prin explorarea te
merară a universului con
temporan, 
unor limbaje capabile 
exprime meditații 
dini personale în 
alității, un mesaj 
tentic. Căci, deși 
nu este niciodată prea mult 
să reamintim că fără un 
mesaj înaintat, fără un bo
gat ’conținut menit să spu
nă ceva despre realitate, 
despre oameni, limbajul 
plastic, oricit de personal, 
de inedit, nu este suficient. 
Am remarcă, sub acest 
unghi, din imaginea globa
lă pe care ne-au creat-o 
numeroase expoziții de pic
tură deschise numai. în ul-

• tima vreme, actualitatea 
noțiunii de responsabilitate 
estetică. O responsabilitate 
concepută în sensul asumă
rii hotărîte a temelor și 
motivelor realității con
temporane printr-o ecla
tantă diversitate de mijloa
ce și modalități stilistice, 
care dovedesc, cum este și 
firesc, o mare receptivitate 
față de nou, dorința de a 
nu apuca pe căi bătătorite.

Noile forme de investiga
ție plastică a universului 
contemporan au generat noi 
forme de lirism, mai aspre, 
mai directe, multe profund 
inedite. Există, cu alte cu
vinte, un climat, o sumă de 
trăsături care, fără să ega
lizeze personalități în plină 
formare,'le dau un aer co
mun, indică o șolidaritate 
de viziune," de concepții, de 
idealuri. în acest cadru, ti
nerii artiști plastici se 
finesc tot mai mult ca 
dividualități distincte, 
un univers propriu, cu 
mod personal de a privi, 
descoperi și medita pe mar
ginea realității, a complexi
tății ei inepuizabile.

De aceea, expozițiile lor 
sînt și trebuie să fie prile
juri pentru public, pentru 
critica de artă de a le des- 

r cifra corect mijloacele, in
tențiile, de a evalua onest

prin abordarea 
să 

și atitu- 
fața re- 
real. au- 
cunoscut,

de- 
in- 
cu 
un

calitatea drumului ales și 
de a se pronunța pe cit e 
cu putință obiectiv asupra 
rezultatelor viabile, dar și 
asupra incertitudinilor, a 
căutărilor. Artiști 
Mihai 
Cîlția, 
Sorin
Dumitrescu, recent prezenți 
în expoziții, ne oferă, ast
fel, posibilitatea de a în
cerca să apreciem stadiul 
actual al acestor căutări. 
Ceea ce ne-au oferit a- 
cești tineri artiști se con
stituie, în cele mai multe 
cazuri, într-o convingătoa
re pledoarie în favoarea 
unui figurativism modern,

incertitudinilor, 
precum 

Cismaru, Ștefan 
Zamfir Dumitrescu, 
Ilfoveanu, Sorin

asupra unui repertoriu ima
gistic care îi este cu desă- 
vîrșire propriu. Fabulos și 
familiar totodată, acest re
pertoriu dezvăluie un teri
toriu dominat de poezia 
unei lumi candide, totodată 
lucide și fremătător melan
colice. Plină de suavități și 
tensionată de gravitate, lu
mea fantastică imaginată 
de Ștefan Cîlția se plasea
ză și de această dată sub 
semnul unei candori nepre
făcute ; aduce aceeași sigu
ranță a exprimării, același 
amestec de intuiție sensibi
lă și concentrare lucidă cu 
care ne-a obișnuit prezența 
sa pe simezele bucureștene.

cretă care le-a provocat. 
Viguroase, fără a avea însă 
monumentalitatea de altă
dată, mizind mai ales pe 
tratarea sensibilă, delicată 
a suprafeței pictate, lucră
rile pun în evidență per
sonalitatea autorului lor.

Pină de curînd, în sălile 
Dalles a fost deschisă ex
poziția unui alt tînăr artist 
— Sorin Dumitrescu. Re
marcăm în treacăt faptul, 
nu lipsit de importanta sa, 
că onoarea unei asemenea 
săli de expunere se cade să 
se însoțească mereu cu 
răspunderea izvorită din 
conștiința că aici publicul a 
fost obișnuit să participe la

însemnări despre expozițiile 
unor tineri creatori

sensibili- 
fața mo-

plin de vibrația 
tații fiecăruia în 
tivului ales.

Mihai Cismaru, 
se dovedește a fi, in ansam
blul de lucrări pe care le-a 
prezentat, un contemplativ. 
Simplitatea naturilor stati
ce pictate de. el, armonia 
cromatică, capacitatea de a 
nuanța și diversifica grupa
jele de culoare ne arată 
un stadiu superior, atin- 
gînd virtuozitatea. ■ Gama 
caldă de cele mai multe ori 
accentuează un sens al e- 
chilibrului volumetric, un 
sentiment al plenitudinii și 
al stabilității formelor. O- 
biectivitatea „privirii" pic
torului înseamnă. în cazul 
său acceptarea cordială a 
diversității lumii, credința 
că miracolul se poate pro
duce oriunde, ades chiar 
acolo unde te-ai aștepta 
mai puțin. Selecția de lu
crări pe care ne-a prezen
tat-o. la rîndul său. Ștefan 
Cilția, alt pictor reprezen
tativ al generației sale, iși 
are centrul de greutate în 
ceea ce pictorul a lucrat în 
ultimul an ; nu reprezenta
rea cantitativă este impor
tantă, cînd ne referim la 
acest „centru de greutate", 
cit impresia de ansamblu 
care este aceea a unei con
solidări substanțiale, a 
unei concentrări esențiale

de pildă,

A dezghioca realul, a-1 
folosi pentru a atinge 
o realitate de ordin artis
tic pare a 
imperativele 
care Zamfir 
le prezintă 
teriul însuși 
ției sale. Pictorul își pune 
serioase probleme de con
strucție a imaginii, iar 
forma, linia, culoarea (un 
delicat și echilibrat ritm 
cromatic), compoziția, preo
cupările legate de perspec
tivă — toate acestea indi
că un demers artistic lucid. 
Naturile statice în care 
Zamfir Dumitrescu șlefu- 
iește cu vigoare asperitățile 
materiei picturale se im
pun prin arhitecturile lor 
strălucitoare și calme, iar 
portretele, conturate cu in
finită delicatețe, mărturi
sesc o indiscutabilă sigu
ranță a exprimării.

Este evident că înclinații
le, preferințele sînt și tre
buie să fie diverse, potrivit 
cu viziunea și talentul fie
cărui creator. Dacă Zamfir 
Dumitrescu manifestă o sa
lutară predilecție pentru 
portret, o nu mai puțin a- 
preciabilă • înclinație spre 
lirismul peisajului sesizăm 
la Sorin Ilfoveanu. Peisa
jele semnate acum de Sorin 
Ilfoveanu păstrează, parcă 
surdinizată, incantația dis-

fi unul din 
lucrărilor pe 

Dumitrescu 
acum, cri- 

al selec-

mari evenimente ale mișcă
rii artistice contemporane, 
la vernisajul unor expoziții 
aparținînd maeștrilor 
românești, creatorilor 
operă în urma lor și 
au înțeles, din respect 
tru public, să prezinte se- 

. lecții reprezentative. Expo
ziția lui Sorin Dumitrescu 
a ambiționat să se diferen
țieze în mod apăsat, am 
spune chiar regizat, de ex
pozițiile obișnuite. Sce
nografic gîndită, asociind o 
panotare mai puțin obiș
nuită cu fluiditatea unui 
discurs muzical în surdină, 
ea conducea pe spectator 
într-o mișcare lentă, desco- 
perindu-i. rind pe 
jocuri ale imaginarului 
se interoghează parcă 
pra propriilor condiții 
exercițiu. Intitulate 
neric „hipersemne".
crările dovedesc, nu încape 
îndoială, un anumit rafina
ment. Autorul * folosește 
forme picturale pentru a 
crea un fel de „magie" su
gestivă, care constă, pen
tru el, în a calcula între 
elementele vizuale, în în
suși modul de a le prezenta, 
raporturi de semnificație, 
întrebarea ce se pune este 
dacă aceste demersuri con
verg spre o coerență sem
nificativă. dacă se încheagă 
într-un „limbaj" capabil să

artei 
cu o 
care 
pen-

rind, 
care 
asu

de 
ge- 
lu-

transmită un mesaj. Ce 
transmit „hipersemnele". 
sale ? Ca să folosim cuvin
tele autorului însuși, ele ar 
dori să „epuizeze nedeter
minarea. înțeleasă ca stare 
spațială livrată vagului sau 
unui vid de semnifica
ție" (!?).

Oricare ar fi explicațiile 
la care autorul apelează, 
„literaturizînd" o anumită 
unitate a acestui ansamblu 
pe 
ția 
nu 
la 
cit 
constructivă, 
semnul unor căutări de 
ordin spațial, forme de o 
strictă construcție geome
trică s-ar putea transforma 
sub ochii unui privitor in 
semne ale straniului, ale in
certitudinii, ale unei anume 
neliniști. Un întreg ciclu 
de lucrări — seria „locuri
lor", a labirinturilor — pro
pun trasee care, circumscri- 
ind un spațiu închis, se în
torc mereu pe aceleași 
urme ca pentru a căuta o 
ieșire. Putîndu-ne, fireș
te, întreba dacă se află 
aici intenția unei poliva
lențe semantice (așa cum 
pare să indice autorul în
suși), înclinăm să vedem 
in lucrările expuse pur și 
simplu urmele unui joc 
deschis, pur 1 decorativ și 
mai puțin preocupat de 
o semnificație mai adîn- 
că. Sorin Dumitrescu pare 
a fi în stadiul unor căutări 
care, sub raportul sensului, 
rămîn 
de 
rile 
prii 
mai 
putem, de dragul 
să uităm esențialul : ima
ginea artistică nu poate 
să râmină doar un limbaj 
insolit, ea trebuie să se 
constituie într-un mod de 
a fi și de a transmite un 
mesaj, un apel, un adevăr 
despre om. Rezultatul via
bil al unui demers artistic 
crește din autenticitatea 
unor experiențe interioare, 
nu din mimarea ei. Im
portant este ca demersul 
artistic să -năzuiască mereu 
să transmită ceva esențial 
despre complexa umanitate 
a omului.

care-l formează, expozi- 
rămîne explicit legată 
atît de recursul parțial 
o iconografie arhaică, 
de o anumită rigoare 

Reunite sub 
căutări

adesea într-o fază 
ambiguitate. Căută- 
sînt, firește, pro- 

artistului și cu atît 
mult celui tînăr, dar nu 

lor,

Marina PREUTU

La poalele munților Rodnei...
Mihai NEGULESCU

I___ ————------------------------------------

Armoniile metaforei

po- 
în 
ca

puternică subiectivita
te prin care, se distan
țează de tiparele cla
sice ale genului. Altfel 
spus, poezia sa nu este 
niciodată simplă des
cripție. desen după 
natură, ci o reconsti
tuire intimă. nu o 
dată impresionistă, a 
unui univers ce-i este 
familiar, apropiat pînă 
la risipirea în propria 
ființă. Elocventă pen- 

a 
se

ge- 
de 
ca 

„Scri-

1

în premieră la Naționalul timișorean

//Se ridică ceata"
de FI. N. NASTASE

ta t r

Cu un titlu cam so
fisticat, Desfrunzirea 
uitării în vintul auriu 
de septembrie, volu
mul lui Mihai Negu- 
lescu, apărut la edi
tura „Eminescu", con
tinuă, de fapt, linia 
poeziei sale, atît ca 
spiritualitate, cit și sub 
raportul mijloacelor 
artistice. Poetul rămî- 
ne același meditativ 
calm, atras constant de 
marile teme ale 
eziei patriotice, 
bare se regăsește,
sub o „specia aeterni- 
tatis", mereu viguros și 
proaspăt.

Cele trei cicluri ale 
volumului sint numai 
aparent disparate, co
municarea lor reali- 
zîndu-se la. nivelul in
frastructurii sentimen
tale, „Ave, iarbă din 
Transilvania", primul 
ciclu, ține mai mult de 
specia pastelului tra
dițional, ușor convertit 
la lirica de evocare a 
unui spațiu încărcat 
de istorie. In nota sa 
obișnuită, acest spațiu 
devine „pămînt de 
adevăr și de poem", o 
adevărată casă inte
rioară unde „Se coc 
pe ramuri merele. în 
vii / .....................
noi 
Și-o 
avea 
duce 
Binecunoscuta i 
cîțate a versului 
capabilă să 
tuie veritabile tablouri 
de natură, se încarcă, 
în spirit modern, cu o

un duh de vinuri 
se pregătește / 

bucurie de-a 
copii / Si a le 
dorul, omenește", 

plasti- 
i său, 

reconsti-

tru nota personală 
lirismului său ni 
pare, printre altele, 
poezia „Fîntîni" : „Voi 
ști vreodată cit a fost 
de lung / drumul pe 
care în copilărie / 
pîn-La fintînă am dorit 
s-ajung / să sorb cu 
basmele de-odată apă 
vie ? / Atîtea frunze 
bat același drum / atiți 
copii-nnoiesc povești 
știute / și-n pragul 
casei doi bunici de 
fum / pe umeri tin ul
cioare nevăzute. / Vom 
bea și noi. la ceas re- 
dobîndit / răcoarea 
dulce de odinioară. / 
și-ncearcănul fîntîni- 
lor de-argint / vom 
asculta vechimile din. 
țară. / Vom asculta o- 
dată iarba, vom / simți 
izvorul petrecîndu-ne 
cărarea — / și-o sfință 
neodihnă de-a fi om. 7 
prin cei ce vin trăin- 
du-și neplecarea".

De aici la lirica me
ditativă, trecerea se 
face pe nesimțite. 
„Memoria neumbrită" 
este un fel de „scară" 
a înțelepților medie
vali. o subterană moș-

tenire lăsată prin 
neratii. venind 
foarte de departe^ 
în acele cinci 
sori romane". Dar me
ditația, fără a ocoli 
marile teme ale poe
ziei civice, se menține 
mai cu seamă în spa
țiul domestic, cuprins 
în ciclul „Un spațiu al 
candorii". Cu excepția 
cttorva poezii prea 
lungi ■ pentru materia 
lirică ce-o acoperă. în
tregul ciclu se consti
tuie din figurine șle
fuite cu migală, pu- 
nînd în valoare recu
noscutele calități de' 
artizan ale poetului, 
plăcerea lucrului ro
tund și sclipitor : 
„Dă-mi ochii tăi, co
pilărie. Voi cunoaște / 
atunci, minunea unui 
țărm de-argint / mi
nunea care, cald și 
negrăit, / ne cheamă, 
ne veghează, jie re
naște / O lume fără 
de tristeți, deschisă / 
din palma ta. copilă
rie. / Infinit spre care 
un catarg înmugurit / 
visează o selene de 
narcisă". („Dă-mi ochii 
tăi").

O parte din cuprin
sul acestui volum a- 
dună impresii de pe 
alte meleaguri. Ele se 
rețin pentru prospeți
mea imaginii și confir
mă. încă o dată, vizua- 
litatea plastică a unui 
poet pentru care realul 
palpabil trăiește prin 
culori și armonii.

Emil VASILESCU

DE LA ADAS
de 

in-

Sîngeorz-Băi se recomandă pentru 
cei cu afecțiuni hepatobiliare, boli 
de nutriție și metabolism, boli res
piratorii, diferite forme de reuma
tism cronic, nevroze și unele afec
țiuni ginecologice. Apele minerale 
și nămolul terapeutic, baza de tra
tament. personalul medical specia
lizat precum și procedeele moderne 
de tratament au creat o faimă bi
nemeritată acestei stațiuni. Situată 
pe Valea Someșului intr-un decor

pitoresc la poalele Munților Rodnel 
stațiunea este recomandată și pen
tru petrecerea concediului de odih
nă. Bilete și informații suplimenta
re obțineți de la toate agențiile și 
filialele Oficiilor județene de tu
rism, precum și de la comitetele 
sindicatelor din întreprinderi și in
stituții.

în fotografie : hotelul Hebe din 
Sîngeorz-Băi.

DIN CREAȚIA
LA BOROZEL-BIHOR

Tehnologie modernă de săpare
a puțurilor miniere

Administrația Asigurărilor 
Stat aduce la cunoștința celor 
teresați că pot contracta asigurarea 
facultativă complexă a gospodăriei, 
care cuprinde în unul și același 
contract trei feluri de asigurări : 
asigurarea .bunurilor din gospodă
rie ; asigurarea de accidente produ
se la domiciliu ; asigurarea de răs
pundere civilă legală. In asigurare 
sînt cuprinse bunuri existente în- 
tr-o gospodărie ca : mobilier, 
obiecte casnice, îmbrăcăminte, co
voare, aparate de radio, televizoa
re, mașini de cusut, frigidere, pro
duse agricole, viticole, pomicole, 
produse animaliere și alimente, ma
teriale de construcții și altele. în 
baza acestei asigurări, Administra
ția Asigurărilor de Stat plătește 
despăgubiri in cazurile de pagube 
la bunurile asigurate, provocate de 
unele riscuri, ca de exemplu : in
cendiu, explozie, inundație, 
torențială, furtună, avarii 
tale produse la instalațiile 
apă, canal sau incălzire ; 
sau dispariție a bunurilor __
de riscurile asigurate etc. în asigu
rarea de accidente sînt cuprinși 
pentru urmările accidentelor întîm- 
plate la domiciliu : soții, precum și 
părinții și copiii acestora dacă în 
mod statornic locuiesc și gospodă
resc împreună. în baza asigurării 
de, răspundere civilă legală se plă
tesc sumele datorate potrivit legii 
față de proprietar pentru unele 
pagube produse la imobil, precum

ploaie 
acciden- 
de gaze, 
pierdere 
cauzate

și sumele datorate terților pentru 
accidentarea persoanelor și avarie
rea bunurilor lor la domiciliul asi
guratului. Totodată, se plătesc și su
mele datorate cu titlu de dezdău- 
nare locatarilor apartamentelor în
vecinate, pentru pagube la bunurile 
asigurabile ori la elementele de 
construcție ale apartamentelor res
pective, cauzate de o inundație 
produsă în apartamentul asiguratu
lui. Prima de asigurare este de doi 
lei pe an pentru fiecare 1 000 de lei 
din suma asigurată stabilită, la ce
rerea asiguratului, pentru bunurile 
din gospodărie.

Informații suplimentare și con
tractarea de asigurări la responsa
bilii cu asigurările din unitățile so
cialiste. agenții și inspectorii de asi
gurare sau. direct, la oricare uni
tate ADAS.

★

Asigurărilor de 
asiguraților să fo-

Administrația
Stat recomandă 
losească ca formă de plată a pri
melor de asigurare consimțămîntul 
'scris. Acesta constă in împuternici
rea ce se dă de către asigurați plă
titorilor de retribuții de a achita 
Administrației Asigurărilor de Stat, 
din drepturile lor, primele, atît pen
tru asigurările în curs, cit și pentru 
cele pe care le vor încheia sau re
înnoi. După cum se știe, prin plata 
la termen a primelor, asigurâții be
neficiază neîntrerupt de drepturile 
ce decurg din asigurare.

♦

In apropiere de localitatea Boro
zel, județul Bihor, a avut. loc un 
fapt de muncă deosebit, o realizare 
tehnică de prestigiu național. Este 
vorba de încheierea cu succes a 
unei lucrări îndrăznețe : forarea și 
construirea unui puț minier adine 
de 270 metri, cu 
metri, realizat în 
prinderii de foraj 
gice speciale — 
rești. Proiectantul 
stitut de specialitate bucureștean.

Aparent, un fapt comun ; puțuri 
miniere s-au mai săpat în țara 
noastră. în cazul de față însă, 
construcția s-a executat prin apli
carea unei tehnologii noi, 
a trecut cu succes 
testării. Prin aplicarea noii me
tode s-a înfăptuit într-un singur 
an un volum de lucrări care, în 
condițiile tehnologiei clasice, ar fi 
necesitat trei ani de muncă. Ceea 
ce-i conferă metodei valoare ex
cepțională este eficiența ei în con
diții geologice de orice structură — 
chiar și acolo unde, prin metoda 
clasică, lucrul e practic imposibil.

■ Ne referim la posibilitatea de a se 
„străpunge", fără mare dificultate, 
și straturile de apă întîlnite pe 
parcursul înaintării construcției în 
adîncuri, spre zăcăminte inaccesibile 
altfel. 1

Nu ne-am propus să descriem de
taliile multiple ale noii tehnologii. 
Se impune însă spre evidențiere 
originalitatea românească materia
lizată în ea. Enorma sapă' rotativă 
cu role dințate, stabilizatorul ei, 
prăjina de transmisie a forței de 
rotire (un ansamblu cîntărind 58 de

diametrul de 3,6 
antrepriza între- 
și lucrări geolo- 
I.F.L.G.S.-Bucu-

— I.P.C.U.P., in-

care
exigentele

carbonifer din partea

tone), armătura tubulară ce căptu
șește adîncul puț, utilajele de aici 
în totalitatea lor sînt concepute și 
construite in țară (la' întreprinde
rile „1 Mai" și cea de utilaj chi
mic, ambele din Ploiești). Originalul 
puț a fost săpat cu ajutorul unei 
obișnuite turle de foraj, adaptată 
noilor condiții.

Petroliștii-mineri de la Borozel, 
entuziasmați de succesul dobîndit, 
aspiră acum la mai mult. Cu pu
țurile săpate aici, ei vor deschide 
accesul larg spre bogatul zăcămint 

locului.
După Borozel, urmează alte forări 
în zona Biharia-Roșiori. Și nu se 
vor opri acolo. Se gîndesc de pe 
acum la performanțe : puțuri adînci 
pînă la 1 000 metri, cu diametrul 
de 6 metri. O solicitare antrenantă 
la adresa industriei de profil.

Lucrarea de la Borozel este un 
fapt de muncă mare nu atît prin 
sine, cit prin aceea că ea marchează 
un debut industrial într-o nouă 
subramură a construcției de mașini 
din țara noastră. România se nu
mără de acum printre puținele țări 
din lume unde se realizează astfel 
de lucrări. «Deci, nu întîmplător — 
precum remarca inginerul Gheor- 
ghe Horobeanu, coordonatorul Iu-* 
crărilor de la Borozel — realizările 
în acest domeniu al tehnicii au 
trezit interes și în străinătate. O re
cunoaștere, în plus, a vocației de 
constructor a poporului român.

AI. PETI
corespondentul „Scînteii"

Infuzia de realitate 
trăită, de document 
al existenței, este tot 
mai evidentă în unele 
texte dramatice con
temporane. Asemenea 
piese apar 
repertoriul 
T.V., fie în 
teatrelor profesioniste 
sau în aceea a unor 
colective de actori 
amatori din întreaga 
țară. Textului lui FI. 
N. Năstase, pus în 
scenă la Timișoara, de 
regizorul bucureștean 
Silviu Purcărete, sce
nografia : arh. Virgil 
Luscov, este o aseme
nea piesă-document 
sau un reportaj dra
matic, cum o numește 
un cronicar, pornind 
de Ia un fapt de viață 
trăit, de la un eveni
ment dramatic petre
cut în istoria unei co
munități muncitorești. 
Dramaturgul relevă 
semnificațiile acestui 
fapt punînd în plină 
lumină atitudinea ci
vică, moralitatea co
munistă, atitudinea u- 
mană demnă în rela
țiile impuse de împre
jurări deosebite sau 
nefaste. Regizorul Sil
viu Purcărete și-a com
pus spectacolul pivo- 
tînd în jurul unui pro
ces cu ușile deschise : 
un spectacol despre 
vină, vinovați, răs
pundere, curaj, încre
dere, ca principiu că
lăuzitor al ființei. Re
gizorul a intentat, de 
fapt, un proces ruti
nei și lipsei unei gîn- 
diri elastice, neîncre
derii în oameni. Sce
nograful, Virgil Lus
cov, creîndu-i regizo
rului un cadru exce
lent, a sugerat, de fapt, 
că procesul are loc cu 
oameni, pentru oa
meni, dar în chiar 
miezul clocotitor al 
activității industriale. 
Este procesul unui ac
cident nu numai in
dustrial, ci și uman, 
după elucidarea că
ruia toți pot aspira la 
lumina înțelegerii, la

fie în 
teatrului 

montarea

risipirea ceței lăsate 
peste ei datorită ne
cunoașterii reciproce, 
suspiciunii și neîncre
derii. Regizorul a 
menținut, astfel, nota 
tensională de 
în proces. 
FI. - "
te 
un 
unic 
ran : unui om moral, 
integru, capabil de 
înțelegerea unor acte 
omenești în care el 
însuși se implică, tră- 
indu-le ca activist al 
partidului, jertfindu-și 
liniștea și comodita
tea pentru a elucida 
o dilemă. Astfel își 
gindește rolul prin
cipal și Vladimir Ju- 
răscu, un bun actor al 
Naționalului timișo
rean, întruchipîndu-1 
pe Cernea. Emblema 
eroului sau : puterea 
nelimitată a 
rii în om și 
atitudinii. El 
fie monumental, 
actele și gesturile per
sonajului, dar și sim
plu și direct în zba
terile sale intime.

Miron Nețea, în Sta- 
matescu, surprinde 
masca suferinței, spai
mele, incertitudinea și 
chinul conștiinței în- 
tr-un moment de de
rută. Clipa din final, 
cînd personajul are un 
moment de revelație 
a eventualei sale gre
șeli și cere să se o- 
prească toate caupe- 
rele din țară ieșite de 
pe planșeta sa, clipa 
aceea ' este trăită de 
Nețea cu emoție și a- 
devăr artistic, Mihaela 
Murgu, în Elena, în 
scena confruntării cu 
Cernea, întruchipează 
o femeie onestă, o 
soție, o tovarășă la 
greu, a celui pus sub 
acuzație. Tonul actriței 
are firesc și un fior 
patetic real. Viorel 
Iliescu, în procurorul 
Țonea, necruțător, fi
del faptelor și texte- 

orbit de ele, 
personajul

proces 
Piesa lui 

N. Năstase poa- 
fi luată și drept 

text dedicat unui 
erou contempo-

lor, dar și 
învestește

10.00
11,00

PROGRAMUL 1-
Teleșcoală.
Film serial : Dallas — Compania 
petrolieră Ewlng. Reluarea episo
dului 28
Telex
Telex ■

11,50
16.00
16,05 Teleșcoală.
16,25 Curs de limba engleză
16,45 Din țările socialiste
17,10 Almanah pionieresc

încrede- 
curajul 
știe să 

în

cu o tenacitate ce se 
consumă în gol, lipsită 
de, sens, apărînd o 
cauză pierdută, asupra, 
căreia el insistă cu o 
duritate unilaterală. 
Eugenia Crețoiu, în 
Iulia, e o soție înțele
gătoare și o blîndă to
varășă de viață a lui 
Cernea. Vivian Alivi- 
zache, în Andreea, o 
tînără aptă de înțele
gerea menirii grave a 
unui părinte, dar și 
băiețoasă, cu gingășii 
și atitudini jucăușe. 
Radu Avram. Tudor, 
un conducător cu acte 
pripite, pe care apoi 
le regretă. Mițcea 
Belu, în Matei, un di
rector depășit de eve
nimente, în care nu știe 
cum să se orienteze.. 
Victor O. Cimbru, în 
Bejan. un inginer con
structor sigur pe crea
ția sa. Al. Ternovici, 
în Pascu, joacă un rol 
tragic, de ■ vreme ce 
e singurul vinovat 
„real", și tenta umo- 
rist-ironică (căci în 
Ternovici regăsim de 
fiecare dată un mare 
comic, un 
Banatului, 
s-ar putea 
luri întinse,
însă nu le are), tenta 
aceasta îi conferă, 
chiar și în acest rol, 
un aer credibil și au
tentic. Gh. Stana, Că
rnii Georgescu, Eugen 
Moțățeanu — în cei 
trei profesori : Știrbei, 
Cosma, Popovici, răs
punzători cu cerceta
rea erorii teoretice sau 
tehnice, cu descifra
rea vinei și cauzej. ca
tastrofei, sînt profiluri 
distincte^ firești, chiar 
dacă fugitive.

Text nu pe deplin 
structurat din punct 
de vedere dramatur
gie, cu unele psiholo
gii prea sumare, „Se 
ridică ceața" are me
ritul de a fi o pledoar 
rie convingătoare, co
munistă pentru înțele
gerea omului de lîngă 
tine.

• Teatrul Național (sala mică) : 
A treia țeapă — 19.30; (sala Ate
lier) : Așteptîndu-1 pe Godot — 19. 
© Filarmonica ,,George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Ciclul 
„J. S. BACH*4. Muzică pentru 
clavecin. Recital : Nicolae Licaret
— 19.30.
o Opera RomĂnă: Rlgoletto (spec
tacol extraordinar) —- 19.
© Teatrul „Lucia Sturțiza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Gin-Rummy — 19.30; (sala Gră
dina Icoanei) : Infidelitate conju
gală — 19.30.
o Teatrul Mic : Se ridică ceața
— 19.30. *
© Teatrul Foarte Mic : Emigranțil
— 20.
© Teatrul de comedie : Cinema
— 19.30.
© Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 19,30;
(sala Studio) : Jocul — 10.
© Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Dragă mincinosule — 19,30. 
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De Ia Cără
buș la Șavoy — 19,30; (sala Vic
toria) : Idolul femeilor (premie
ră) — 19,30.
© Teatrul „Ion Vasilescu** : Re
velion la baia de aburi — 19,30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română“ (sala Studio) : De dor, 
de dragoste — 19.
o Teatrul „Ion Creangă** : Și cu 
Daniela, zece — 17
© Teatrul „Țăndărică" 
Sînziana — 10; Ninigra
— 17.
© Circul București : 
circului bulgar — 19,30.

: Ileana 
și Allgru

Atracțiile

cinema

Birlic al 
căruia i 

dedica ro
pe care el

Ion ARSESANU

și joc din Sălaj17.30 Cîntec . .
18,00 La ordinea zilei în economie.
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 15 ani de mărețe înfăptuiri sub 

semnul unei politici clarvăzătoare, 
al spiritului revoluționar a Creș
terea rolului conducător al parti
dului în toate domeniile vieții ma
teriale și spirituale ; unitatea po
porului în 
secretarului său general
Pentru tine, țara mea.
Teatru TV : . .Scapino" de Mo
nta. Premieră pe țară.
Telejurnal

jurul partidului, al

21,35

TEHMCO-ȘTIINȚIFICĂ românească
Specialiști de la Institutul poli

tehnic din București au realizat, 
în colaborare cu întreprinderea de 
aparate și utilaje pentru cercetare, 
un aparat denumit FUMMETRU 
pentru determinarea modului de 
funcționare a motoarelor cu ardere 
internă. Acesta măsoară, cu o foar
te mare precizie, conținutul de fum 
în gazele de eșapament ale mo
toarelor. Aparatul este ușor de 
transportat și de manevrat, ceea 
ce permite utilizarea lui pe tra
seele 
certă 
prin 
oxid 
dere 
poate fi optimizat și deci redus. 
Ceea ce îl recomandă spre a fi 
aplicat in practică de unitățile de
ținătoare 
toare cu

rutiere. Utilitatea lui este de 
valoare economică actuală : 

determinarea conținutului de 
de carbon din gazele de ar- 
auto, consumul de carburant

de parcuri auto, de mo- 
ardere internă.

prevenirea îmbolnăvirilorPentru
sau pentru stabilirea unui diagnos
tic corect sînt necesare analize de 
laborator. Fapt care solicită labo
ratoarele din rețeaua sanitară să 
efectueze un număr mare de anali
ze intr-un timp scurt. Un nou apa
rat, denumi't PROSPECAN, realizat 
de un colectiv de specialiști (dr. în 
chimie Oswald Hbrer, ing. Mircea 
Florea și muncitorul Dan Dumitres
cu), de la Institutul de virusologie 
„Ștefan S. Nicolau", efectuează au
tomat 1 200 de analize pe oră. Cu 
viteza amintită, aparatul poate re
aliza, dintr-o singură picătură de 
singe extrasă din deget, toate ana
lizele referitoare la acest compo
nent esențial al organismului. Noul 
aparat, dotat cu circuite integrate 
și cu programator procesor, efec
tuează analizele spectrofotometrice 
cu două raze de lumină avînd lun
gimi de undă diferite pe care le 
alege din 512 posibilități.

a întoarcerea lui Vodă Lăpușnea- 
nu : PATRIA — 9; 12; 16: 19, FA
VORIT — 8,45; 11,30; 14.15; 17;
19.45, CULTURAL — 9,30: 12,30;
16; 19.
© Mark polițistul șl Mark poli
țistul la Genova (ambele filme) : 
PALATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 17.30.
© Mizerabilii : SCALA — 9,15;
11,45; 14,15; 17: 19.45. BUCUREȘTI 
— 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20.15.
© Fata de pe lac : CAPITOL — 
9: 11,15: 13,30: 15.45; 18: 20.15.
q Prima mea vară : CENTRAL — 
9,30: 11.30: 13.30; 15.30: 17.30; 19.30. 
© Mijlocaș la deschidere : CINE
MA STUDIO — 10; 12; 14: 16: 18; 
20. VICTORIA — 9; 11.15; 13,30;
15.45: 18: 20.
© Sălbaticul : LUCEAFĂRUL — 
9; 11.,15: 13.30: 15,45; 18: 20. FES
TIVAL — 9; 11,45: 14,30: 17,15; 20, 
EXCELSIOR — 9: 11.15; 13.30;
15,45: 18; 20.15.
© Omul care ne trebuie — 15:
17.15, Studentul, computerul șl 
cartofii — 19.30 : TIMPURI NOI.
© Popeye marinarul — 9: 10,15; 
12.30; 20, Clopote de toamnă — 
14.15: 16; 18 : DOINA.
© Sosea odată un călăreț : FERO
VIAR — 8.45; 11; 13.30: 15.45; 18;
20.15, MELODIA — 9: 11.16; 13.30;
15.45; 13; 20,15, MODERN — 9;
11,15: 13,30; 15,45; 18> 20.15.
o Artista, dolarii șl ardelenii : 
GRIVITA — 9: 11,1'5: 13.30; 15,45; 
18; 20, AURORA — 0; 11,15; 13,30; 
15.4-5: 18: 20, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18: 20.
o Sub constelația gemenilor: BU- 
ZEȘTI — 9.45: 11,30: 13.30; 15,30;
17,30: 19.30.
O Bilet de Întoarcere : DACIA — 
9; 11.15: 13,30; 15.45; 18: 20.
o Rug și flacără : BUCEGI — 

19.30. FLACARA — 
20. POPULAR — 15,30;

15.30; 17,30
15.30; 17.45* 
17,30: 19,30.
© Colosul din Rhodos : LIRA — 
9.15: 12; 16: 19 MUNCA — 9; 12; 
16; 19.
G Cumpăna : DRUMUL SĂRII — 
16: 18: 20, VIITORUL — 15,45;
18: 20.
o Jocuri de noapte : FERENTARI 
— 15.30: 17.30: 19,30.
q I se spunea „buldozerul*4: CIU
LEȘTI — 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18; 
20, VOLGA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18: 20,15, ARTA — 9; 11.15; 13,30; 
16,45: 18; 20.
® Supraviețuitorii z PACEA — 
15,30; 17,30: 19,30.
a Camionul de cursă lungă : CO** 
TROCENI — 15; 17,15; 10.30.
© Deznodămînt la frontieră: FLO- 
REASCA — 9; 11; 13: 15.30; 17,45; 
20, MIORIȚA — 9; 11.15: 13,30;
15,45; 1'8; 20.

PROGRAMUL 2
17,30 Reportaj TV : Virginia Haret, pri 

ma arhitectă care a activat in 
România

17,50 Cîntă, cîntă lăutare...
18,15 Buletin rutier — informații pen

tru conducătorii auto 
Colocviile copilăriei 
1001 de seri
Telejurnal
15 ani de mărețe Înfăptuiri sub 
semnul unei politici clarvăzătoare, 
al spiritului revoluționar
Album coral
Viața economică a Capitalei 
Secvențe coregrafice 
Telejurnal

19,30

20,00

21,35

9J.

Măsurătorul de gaze FUMMETRU

*
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Întîlnîre Ia C. C. al P. C. R.
Luni, tovarășul Virgil Cazacu, 

membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a avut o intîlnire cu tovarășul 
Manuel Azcarate, membru al Bi
roului Permanent al Comitetului 
Executiv al C.C. al Partidului Comu
nist din Spania, care efectuează o vi

zită în tara noastră, la invitația C.C. 
ai P.C.R.

Au fost reliefate preocupările ac
tuale ale celor două partide si unele 
aspecte ale vieții internaționale.

La intîlnire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă pr'etenească, a parti
cipat tovarășa Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.H.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a adresat o tele
gramă tovarășului Edward Babiuch, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, în le
gătură cu tragicul accident de pe ae-

roportul din Varșovia, prin care 
transmite, în numele Guvernului Re
publicii Socialiste România, și al său 
personal, cele mai sincere condo
leanțe, iar familiilor îndoliate pro
funda compasiune.

vremea i= -ș.

Cursuri de perfecționare medicală

Cronica
Cu ocazia celei de-a 27-a sesiuni 

a Comisiei mixte româno-iugoslave 
pentru Porțile de Fier, tovarășul 
Virgil Trofin, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, a primit pe tova
rășul Milojko Veljovici, președintele 
Camerei Economice a Republicii So
cialiste Serbia, președintele părții 
iugoslave în comisie.

Au fost analizate probleme legate 
de exploatarea sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de Fier 
și de realizarea sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile de 
Fier II. Cu acest prilej, s-au studiat 
unele măsuri care să contribuie la 
realizarea obiectivelor comune, pre
cum și la valorificarea superioară a 
potențialului hidroenergetic al Du
nării.

La întrevedere a luat parte Gheor
ghe Cocoș, adjunct al ministrului e- 
nergiei electrice, președintele părții 
române în comisie.

A fost de față Trifun Nikolici, am
basadorul R.S F. Iugoslavia la Bucu
rești.

La București s-a Încheiat a IV-a 
sesiune a Comisiei mixte guverna
mentale româno-mozambicane de co
laborare economică și tehnică.

La terminarea lucrărilor, Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, și Rui Baltazar 
dos Santos Alves, ministrul finanțe- 
’or al Republicii Populare Mozambic, 
au semnat Protocolul sesiunii. Do-

zilei
cumentul prevede extinderea și di
versificarea conlucrării în diferite 
sectoare ale industriei și agriculturii, 
în domeniul valorificării resurselor 
naturale, amplificarea schimburilor 
comerciale și de mărfuri, precum și 
un program de acțiuni comune pen
tru realizarea unor obiective de coo
perare. în condiții reciproc avanta
joase.

La semnare au .participat membrii 
celor două delegații.

★
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, gene
ral-colonel Ion Coman, a adresat o 
telegramă de felicitare ministrului 
apărării Republicii Populare Mon
gole. general-colonel Jarantain Avhia, 
cu prilejul celei de-a 59-a aniversări 
a Zilei Armatei populare mongole.

Cu același prilej, ambasadorul 
R.P. Mongole la București, Țagaan- 
lamyn Dughersuren, s-a întîlnit cu 
ofițeri, maiștri militari și subofițeri 
dintr-o unitate a armatei noastre, 
cărora le-a vorbit despre semnifica
ția evenimentului aniversat.

Participanții au vizionat, apoi, o 
expoziție de fotografii cu aspecte din 
viata și activitatea militarilor mon
goli și un film artistic.

★
Luni a părăsit Capitala Juan Uslar 

Pietri, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Vene
zuela, care și-a încheiat misiunea în 
tara noastră.

(Agerpres)

Sub egida Centrului de perfecțio
nare a personalului sanitar mediu, 
Ia București s-au deschis luni două 
cursuri de perfecționare medicală : 
unul destinat cadrelor care lucrează 
în creșe, iar celălalt pentru perso
nalul sanitar mediu din sanatorii și 
spitale de medicină fizică, balneocli- 
matologie și recuperare medicală 
pentru adulti. Primul include activi
tăți teoretice privind noutățile știin
țifice în puericultură, psihologia co
piilor pină la trei ani și stimularea 
psihomotorie a acestora, epidemiolo- 
gia și combaterea infecțiilor, ali
mentația rațională, educația sanita
ră. Sînt prevăzute, de asemenea, de

monstrații practice la creșele din 
cartierele Floreasca. Titan și de pe 
lingă Spitalul clinic „23 August". 
Celălalt curs abordează o problema
tică vizînd cunoașterea realizărilor 
în domeniul electroterapiei. kineto- 
terapiei, al metodologiei recuperato
rii pentru cei ce suferă de afecțiuni 
ale aparatului locomotor, sistemului 
nervos, cardiovascular și respirator.

Cursuri similare vor avea loc în 
acest semestru în domeniile : imuno- 
serologia și transfuzia, psihiatria in
fantilă. profilaxia și terapia infec
țiilor. metodologia educației sanitare 
a elevilor și studenților.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 martie. In țară : Vreme în ge
neral rece. Cer variabil, cu înnorări mai 
pronunțate in nordul țării, unde vor 
cădea precipitații locale mal ales sub 
formă de ninsoare. în rest, precipitații 
izolate. Vîntul va predomina din secto
rul nordic, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, 
cele maxime între zero și 10 grade, local 
mal ridicate în sud. Izolat, polei. In 
București : Vremea va fi relativ rece. 
Cerul schimbător, 
țillor la 
va sufla 
râturile 
minus 2 
în ușoară creștere, între 5 ’șl 9 grade. 
(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

favorabil precipita- 
începutul intervalului. Vîntul 
slab pînă la moderat. Tempe- 
mlnime vor fi cuprinse între 
și plus 2 grade, cele maxime,
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ACTUALITATEA LA FOTBAL

La sfat cu oamenii țării
(Urmare din pag. I)

îmi amintesc, de, asemenea, de 
una din primele vizite prin țară, în 
regiunea Hunedoara. întreprinsă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în ca
litatea sa de secretar general al 
partidului. îl însoțea și un grup de 
scriitori, între care am avut cinstea să 
mă aflu. Era la începutul unui oc
tombrie de aur. Pretutindeni, la Pe
troșani și Lupeni, în Țara Hațegu
lui, la Deva și Țebea, Ia Aurel Vlaicu 
și la Alba Iulia drumurile erau par
dosite cu o blîndă lumină solară și 
tivite cu brîuri de oameni, români, 
maghiari, germani, îmbrăcați în fru
moasele lor costume naționale. Eram 
— cum s-ar zice, la mine acasă — cu
noșteam oamenii și pe dinăuntru, 
știam ce simt și ce gîndesc. imi dă
deam seama cit de autentică e par
ticiparea și bucuria lor. Mi-am văzut- 
părinții și neamurile, consătenii și 
prietenii copilăriei . aruncîndu-i in 
cale flori și eram convins că 
le-au cules din.'propria lor inimă. 
Le vedeam sufletul pe buze, le ci
team gîndurile în ochii scăldați în 
lacrimile bucuriei și eram pătruns 
de marele adevăr că țara îl iubește 
pe conducător și conducătorul își iu
bește țara — ca să mă exprim para- 
frazînd vorbele bătrînului cronicar. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ră
mas ore în șir, dis de dimineață pînă 
seara tîrziu, la sfat cu. oamenii țării. 
A poposit la gura minelor, la focul 
furnalelor, în sate și orașe, la stîne, 
în casele curate și frumos- împodo
bite, în drum cinstind la Mesteacăn, 
de unde au pornit focurile răscoalei, 
memoria lui Horia, Cloșca și Crișan, 
la gorunul de la Țebea, pe Avram 
Iancu, la Alba Iulia pe Mihai Vitea
zul,vîntiiul valah care intra triumfă
tor ije porțile cetății pentru a reali
za p -ima unire statală a tuturor ro
mân și pe cei ce au realizat la 1 
decembrie 1918 marea unire. Cu pri
lejul acelei vizite, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a sădit un pom la Țebea, 
lingă gorunul lui Horia. care stră- 
juie ca un neadormit ostaș mormîn- 
tul lui Avram Iancu. Un gest simbo
lic. cu rezonanțe istorice, care a emo
ționat pe toată lumea. Atunci am 
auzit prima caracterizare a persona
lității tovarășului Nicolae Ceaușescu 
făcută de un om din popor, de un

moț care stătea lingă mine șl privea 
spre noul gorun cu ochii scăldați în 
lacrimi : „Cine sădește arbori și pomi 
e un om bun, cu suflet mare. Cine 
sădește arbori și pomi e un om de 
omenie, un mare gospodar cu grijă 
de țară".

Peste ani, în toamna anului 1978, 
am avut din nou cinstea să mă aflu 
cu un grup de scriitori în preajma 
secretarului general al partidului, în 
fața acelor miracole ale devenirii ma
teriei care sînt furnalele de la Reșița. 
Oamenii îl priveau cu încredere, cu 
dragoste și bucurie, aclamîndu-1 din 
tot sufletul. Deodată a răsunat un glas 
puternic, profund, care venea, parcă, 
din tot trecutul nostru istoric, din 
orașele și satele celor peste 22 de 
milioa'ne de compatrioți : „Trăiască 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că e 
de-al nostru, e om de omenie !“ A- 
cestea și numeroase alte întîlniri 
și sfaturi cu poporul se string in
tr-un buchet de fapte care conturea
ză înaltul exemplu al unui, spirit de 
muncă și conducere democratică, le
gat prin mii de fire cu gîndirea, sim
țirea și idealurile poporului nostru.

Iată de ce, în clipa cînd prin cel 
mai înalt decret al poporului român, 
voința sa de neclintit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales pre
ședinte al Republicii, am avut certi
tudinea că îl alege în. această înaltă 
funcție întreaga noastră istorie. Re
văd și acum momentul înălțător, e- 
moționant, de neuitat, cînd pe piep
tul său strălucea tricolorul ca o îm
brățișare caldă, plină de recunoștin
ță, a tuturor celor ce s-au jertfit 
pentru culorile-i nepieritoare, cînd 
mîna lui sigură a strins sceptrul 
care ni-i amintea pe marii cti
tori de țară, supranumit de po
por ...cel Bun, ...cel Mare, ...cel Vi
teaz. Mă gîndeam că mîna care ți
nea sceptrul președinției a ținut și 
secera țăranului pe cîmpurile exploa
tate de boieri, și ciocanul muncitoru
lui in nedreapta orînduire capitalis
tă, și condeiul care a scris manifeste 
comuniste în anii grei ai ilegalității, 
că a purtat pe ea și cătușele prigoa
nei burghezo-moșierești. Și toate a- 
cestea pentru ca mîinile noastre să 
fie veșnic descătușate, pentru ca 
bunăstarea, independența și suverani
tatea să fie atribute reale ale isto
riei noastre socialiste..

în etapa a 23-a a campionatului 
diviziei 
reștene 
nat la 
marcat
Ionescu (min. 43). Tot în Capitală, 
echipa Sportul Studențesc nu a pu
tut învinge pe Politehnica Timișoara, 
cu care a terminat la egalitate : 
0—0.

Rezultatele înregistrate în țară : 
Jiul Petroșani — S.C. ~ 
(0—2) ; F.C.M. Galați
1— 0 (0—0) ; Politehnica 
versitatea Craiova 2—0 
mia Rm. Vilcea
2— 2 (2—0) ; Olimpia Satu Mare — 
A.S.A. Tg. Mureș 1—0 (1—0) ; F.C. 
Argeș Pitești — Gloria Buzău 6—2 
(1—1) ; Universitatea Cluj-Napoca — 
C.S. Tîrgoviște 3—0 (1—0).

în clasament conduce Steaua (cu 
30 puncte), urmată de Universitatea 
Craiova (29 puncte) și Dinamo (28 
puncte). Pe locurile 15—18, în ordine: 
F.C. Olt (19 p.), C.S. Tîrgoviște 
(19 p.), Olimpia Satu-Mare (17 p.) 
și Gloria Buzău (12 p.).

★
în divizia B au fost înregistrate 

unele rezultate importante pentru 
configurația clasamentelor. In se
ria I : F.C.M. — Brașov a învins cu

A la fotbal, echipele bucu- 
Dinamo și Steaua au termi- 
egalitate : 1—1 '(1—1). Au
Augustin (min. 34) și Adrian

Bacău 0—2
- F.C. Olt 
Iași — Uni
ți—0) ; Chi- 

F.C. Baia Mare

2—0, în deplasare, pe principala con
tracandidată la promovare — F.C. 
Constanța — de care s-a detașat 
acum în clasament la 10 puncte di
ferență, „stegarii" fiind deja cu un 
picior în A. în seria a II-a : Rapid 
— Poiana Cimpina 1—0,' dar Progre
sul București a reușit 1—1 la Giur
giu, astfel că în clasament rapidiștii 
conduc numai cu un punct (26) față 
de concurenții din strada Dr. Stai- 
covlci (25) ; este posibil ca decizia 
să se producă abia în meciul lor di
rect, din 8 iunie. în seria a III-a : 
C.F.R. Cluj-Napoca — F.C. Bihor 
4—1, Unirea Alba Iulia — U.T.A. 
2—2, Iar Dacia Orăștie — Corvinul 
Hunedoara 1—4 ! Hunedorenii lui 
Mircea Lucescu (28 p.) s-au instalat 
la șefia clasamentului, unde au șanse 
reale să rămînă ; sînt urmați de F.C. 
Bihor (27 p.), Gloria Bistrița (25 p.) 
și U.T.A. (25 p.), între ele patru dis- 
putîndu-se direct promovarea în A.

*
Mîine după-amiază, cum s-a mai 

anunțat, pe stadionul „23 August" 
din Capitală este programat un cu
plaj fotbalistic : ora 15. Selecționata 
de tineret A — Selecționata de tine
ret B ; ora 17, actuala echipă națio
nală — selecționata 
amănunte, in ziarul

Finalele campionatelor 
universitare de tenis

de masă
La Craiova, in sala 

s-au desfășurat finalele 
de tenis de masă

polivalentă, 
campionate-

anilor ’70. Alte 
de mîine.

lor universitare
care au reunit 130 concurenți din 17 
centre studențești. Disputată timp 
de 3 zile, actuala competiție a ofe
rit întreceri echilibrate, dovedind 
nivelul de pregătire sensibil egal al 
participanților. Iată lista noilor cam
pioni universitari : pe" echipe, mas
culin — „Politehnica" Cluj-Napoca ; 
pe echipe, feminin „Politehnica" 
București ; simplu masculin, Marin 
Firănescu („Universitatea" Craiova); 
simplu feminin, Rodica Gagu („Poli
tehnica" București) ; dublu masculin, 
Ion Blănaru și Mihai Anghel („Poli
tehnica" București) ; dublu feminin, 
Rodica Gagu și Mihaela Ungureanu 
(„Politehnica" București) dublu 
mixt, Monica Hariga și Alexandru 
Buzescu („Medicina" București). în 
clasamentul general pe echipe, pri
mele trei locuri au fost ocupate de 
„Politehnica" ‘București (33 puncte), 
„Universitatea" Craiova (15 puncte), 
„Medicina" București (10 puncte). 
(Nicolae Petolescu).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
® în turneul internațional de șah 

de la București, după 13 runde con
duce Beliavski cu 10,5 puncte (1), 
urmat de Șubă — 8,5 puncte, Ghindă 
și Ionescu cite 7,5 puncte.

Rezultate din runda de aseară : 
Grigorov — Foișor 0—1 ; Ghindă — 
Stoica remiză ; Ștefanov — Ionescu 
0—1 ; Șubă — Groszpeter remiză ; 
Ghițescu — Kojder 0—1; Prandstetter 
— Spiridonov remiză.

® ‘ Sportivii români s-au numărat 
printre protagoniștii concursului in
ternațional de lupte greco-romane de 
la Ostrava, obtinind trei victorii prin 
Ștefan Negrișan (68 kg), Gheorghe 
Minea (74 kg) și Ivan Savin (IDO kg), 
clasați pe locul întîi lacategoriile 
respective. La categoria 82 kg Ion 
Enache a ocupat locul doi.

Iată ciștigătorii la celelalte cate
gorii : 48 kg : Kierpacz (Polonia) ‘, 
52 kg : Lagonikas (Cehoslovacia) ; 57 
kg : Balov (Bulgaria) ; 62 kg : Vejsa- 
da (Cehoslovacia) ; 82 kg : Janota 
(Cehoslovacia) ; 90 kg : Bojko (Ceho
slovacia) ; peste 100 kg : Stoicev 
(Bulgaria).

® In concursul internațional de 
lupte greco-romane de la Tbilisi, 
sportivii români Constantin Alexan
dru (48 kg), Mihai. Boțilă (57 kg), 
Ștefan Rusu (68 kg) și Gheorghe 
Ciobotaru (74 kg) s-au clasat pe lo
cul doi la categoriile respective.

întrecerile tur- 
de box de la

® Au luat sfîrșit- 
neului internațional _
Kiev. La categoria semigrea a fost 
declarat învingător Valeri Gordeev 
(U.R.S.S.), care in finală urma să-1 
întîlnească pe • Constantin Florea. 
Pugilistul român, accidentat, a fost 
oprit de medic să bcAieze.

® în cadrul concursului interna
țional de natație desfășurat Ia Bu
dapesta, Șandor Vladar (Ungaria) a, 
stabilit un nou record european în 
proba masculină de 200 m spate cu 
timpul de 2’01 ”78/100. Vechiul record 
era de 2’01”87/100 și aparținea, din 
anul 1973, lui Roland, Matthes (R.D. 
Germană). •

Ih proba feminină de 200 m bras, 
ciștigată de Sylvia Rinka (R.D. Ger
mană) — 2’40”35/100, înotătoarea ro
mâncă Brigitte Prass s-a clasat pe 
locul trei, cu timpul de 2’45”25/100.

G Cursa de 50 km din cadrul 
concursului internațional de schi- 
fond de la Holmenkollen a revenit 
suedezului Thomas Wassberg, înre
gistrat cu timpul de 2h45’55”, secun
dat de norvegianul Per Knut Aaland 
— 2h48T2”.

în proba feminină de 10 km pe 
primul loc s-a situat concurenta fin
landeză Hilka Riihivuori — 35’30”7/10.

® „Cupa Mondială" la schi mascu
lin a fost cucerită la actuala ediție 
de Andreas Wenzel (Liechtenstein),

eu un total 
clasamentul 
Stenmark 
Phil Mahre 
și Bojan Krizaj (Iugoslavia) 
puncte—

După cum s-a mai anunțat, 
minin victoria a revenit lui 
Wenzel, sora lui Andreas, astfel că 
pentru prima oară în istoria schiului 
alpin mult rîvnitul trofeu de cristal 
a fost cîștigat de membrii aceleiași 
familii.

în clasamentul final pe echipe 
(masculin plus feminin), primul loc 
a fost ocupat de Austria — 1294 
puncte. urmată, de Elveția rr'. 929 p, 
S.U.A. — 728 p, Liechtenstein, Ita
lia — cîte 621 p etc.

Cele două probe de slalom paralel 
disputate la Saalbach (Austria), care 
au marcat încheierea competiției, au 
fost cîștigate de sportivii austrieci 
Annemarie Proell Moser — la femi
nin și Anton Steiner — la masculin.

Tragerea excepțională Pronoșxpres
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport anunță că duminică 
23 martie se desfășoară o tra
gere excepțională Pronoexpres, 
la care se pot obține autoturisme 
„Dacia 1 300", importante sume 
de bani de valori variabile și 
fixe (50 000, 15 000 lei etc.), pre
cum și excursii atractive în Re
publica Populară Chineză sau în

Republica Democrată Germană. 
Tragerea cuprinde opt extrageri 
în două faze, cu un total de ii 
de numere. Se participă pe bi
lete de 6 șl 15 .lei varianta sim
plă, cele de 15 lei avînd drept de 
ciștig la toate extragerile. Agen
țiile Loto-Pronosport continuă 
vinzarea biletelor' pînă sîmbătă 
22 martie 1980.

de 204 puncte, urmat In 
general de Ingemar 

(Suedia) — 200 puncte, 
(S.U.A.) — 132 puncte

— 131
la fe- 
Hannl

COVASNA:

Se dezvoltă rețeaua comercială
Permanentele înnoiri edilitar-gos- 

podărești se reflectă — pretutin
deni în țară — și în dezvoltarea re
țelei de unități comerciale si de 
prestări de servicii a cooperației de 
consum. în ultimii ani în județul 
Covasna au fost construite magazine 
moderne, printre cele mai reprezen
tative numărîndu-se Supercoop 
Covasna, care înglobează o alimen
tară cu autoservire, magazine pen
tru articole electrotehnice, galante
rie, tricotaje, mercerie, confecții și 
un raion „totul pentru copii". O 
unitate asemănătoare este si „Com
plexul Rozelor" din Tg, Secuiesc, 
cuprinzînd un magazin de textile- 
încălțăminte, o librărie, o cofetă
rie, un restaurant cu servire clasică 
și altul cu autoservire. în cursul 
anului 1979, la parterul blocurilor 
nou construite din localitățile Bra- 
teș, Ghidfalău, Comandău etc. au

fost date în folosință o serie de uni
tăți comerciale și de prestări de 
servicii. în localitățile Sintionlunca 
și Tamașfalău cooperația de con
sum a deschis în anul trecut două 
magazine universale cu etaj. Tot
odată, au fost modernizate si dotate 
cu mobilier nou numeroase unităti 
comerciale și de alimentație publi
că din localitățile Belin. Moacșa, 
Bățanii Mari. Brăduți, Cătălina, 
Poian, Reci, Cernat, întorsura Bu
zăului, Ozun ș.a. Pentru acest an 
s-a prevăzut modernizarea altor 35 
de unități comerciale și darea in fo
losință a 18 unități noi la parterul 
blocurilor ce se vor construi in lo
calitățile Lemnia, Poian, Aița Mare, 
Ozun, Bodoc, Malnaș Băi. Ojdula, 
Reci ș.a.

în fotografic : magazine la parte
rul blocurilor noi din întorsuja 
Buzăului

® „GALERIA SUBTE
RANĂ" DE STATUI. La 
bogatul patrimoniu arheologic al 
R. P. Chineze s-a adăugat 
„galeria subterană" de statui din 
ceramică, descoperită într-o co
mună populară de lingă orașul 
Chensi (Sian). într-un perime
tru de 200 X 60 metri, aflat la 
șase metri adincime, au fost 
găsite circa 6 000 de statui din 
argilă reprezentind ostasi — ar
cași. halebardieri, sulitasi — in 

, mărime naturală (1,78—1,87 m 
înălțime), cai și care de luptă. 
Aflată in apropierea necropolei 
primului împărat al Chinei, Qin 
Shihuangdi, unificatorul regate
lor chineze de acum peste 2 000 
de ani și una din cele mai mar
cante personalități din istoria 
Chinei vechi, galeria pare să re

prezinte personaje reale. Chi
purile ostașilor, așezați în 
poziție de luptă, ca și îmbră
cămintea acestora, sint indivi
dualizate pină in cele mai mici 
detalii. Au fost degajate, de 
asemenea, numeroase unelte a- 
gricole din fier, obiecte de aur, 
jad și os. mătăsuri și alte țe
sături, arme. întărită cu un 
schelet metalic protector, gale
ria va fi transformată în muzeu.

© TUTUN LICHID. In 
Italia se fabrică un, sortiment 
nou de tutun, lichid. Este vorba 
de un produs extras din frun
zele de tutun. Desigur, „fumă
torii" trebuie să se mulțumeas
că doar cu mirosul acestuia. In
ventatorii tutunului lichid afir
mă că doar citeva picături ^din

Cine vizitează Ungaria socialistă în 
aceste zile, găsește poporul vecin și 
prieten in plină activitate pentru 
pregătirea celui de-al XII-Iea Con
gres al P.M.S.U. Pregătirile se des
fășoară intr-o atmosferă sobră, de 
efort constructiv, de încredere în 
noile perspective pe care marele fo
rum le va deschide în fața țării. 
Perspective a căror bază materială 
a fost clădită zi de zi in anii care 
au trecut de la precedentul congres, 
prin munca plină de dăruire a oa
menilor muncii din uzine și șantiere, 
de pe ogoare, din instituții și labora
toare. Acum, în zilele premergătoare 
congresului, au loc dezbateri în care 
se analizează în profunzime căile de 
înfăptuire a obiectivelor stabilite în 
Tezele C.C. al partidului. între care 
cel mai important este ridicarea efi
cientei întregii activități. îndeosebi a 
celei desfășurate în economie.

într-o convorbire 
vicepreședinte al 
Comitetului de 
Stat al Planifică
rii din R.P. Un
gară, interlocuto
rul a arătat că în 
ultimul 
producția 
trială a 
sută, cea 
sută, iar 
s-au dublat. O importantă realiza
re cu care economia țării se pre
zintă la congres o constituie îm
bunătățirea structurii pe ramuri : 
astăzi, aproximativ 30 la sută din 
producția industrială ungară o furni
zează construcțiile de mașini, 20 la 
sută chimia și 10 la sută metalurgia, 
în ultimii ani însă, a menționat in
terlocutorul, criza energetică și a 
combustibililor pe plan mondial, 
creșterile vertiginoase ale prețurilor 
petrolului și ale altor materii prime 
s-au răsfrînt și asupra Ungariei, 
afectînd ritmurile de dezvoltare. Este 
știut — a arătat el în continuare — 
că economia tării se bazează în 
mare parte pe comerțul exterior. 
Ungaria trebuind să importe pentru 
a putea produce și să exporte pen
tru a avea cu ce să plătească impor
turile. Ca urmare a creșterii prețu
rilor materiilor prime, valoarea mun
cii înglobate în produsele ungare a 
fost devalorizată cu 20 la sută, ceea 
ce înseamnă că R.P.U. trebuie să 
furnizeze în prezent cu 20 la sută 
mai multe produse pentru acoperirea 
aceluiași import.

în aceste condiții s-au 
măsuri pentru redresarea 
tiei, care au fost înscrise

cu Drecin Jozsef,

sirea materiilor prime șl combusti
bililor. Un singur exemplu : prii) 
îngemănarea rezultatelor cercetă
rii cu producția, la Fabrica de sti
clă din Oroshâz, de pildă, s-a ela
borat recent o tehnologie de fabri
cație a unui tip de sticlă pentru 
geamuri prin metoda sudurii meta
lice. între 2—3 straturi de sticlă 1 se 
sudează o folie metalică — aluminiu 
sau plumb -r- cu proprietăți’ termo- 
izolatoare. Un asemenea geam cu 
sticlă metalică -are o termoizolație 
cu 50 la sută mai mare față de sticla 
obișnuită utilizată pînă acum la con
strucțiile de locuințe, prin utilizarea 
ei obținindu-se importante economii 
de combustibil la încălzirea locuin
țelor.

Interlocutorul ne-a explicat ce im
portanță covirșitoare prezintă pentru 
economia ungară 
de partid privind 
tătii producției,

deceniu 
indus- 

țării a 
agricolă 

schimburile

măsurile indicate 
ridicarea rentabili- 
arătînd că în pre

zent, în întreaga 
tară, se evaluează 
cu scrupulozitate 
și exigență posi
bilitățile și rezul
tatele- fiecărei u- 
nități de produc
ție. în cadrul a- 

cestei acțiuni unele întreprinderi, 
devenite nerentabile, au fost anun
țate că li se vor retrage fondurile 
alocate pentru investiții, ' iar altele 
vor fi reprofilate pentru a deveni 
rentabile.

Măsurile de redresare economică 
, au fost primite în rîndul maselor 

populare cu înțelegere. Și ceea 
ce este esențial, nici industria, nici 
construcțiile nu și-au restrîns ac
tivitatea ci, dimpotrivă, continuă 
să se dezvolte. Să dăm numai un 
exemplu : în, 20 de ani ,s-au con
struit apartamente pentru 4 milioa
ne de oameni, la Budapesta ca și 
in celelalte orașe continuind să se 
înalțe noi1 clădiri ce poartă ampren
ta confortului și civilizației. Iar acum-, 
în preajma congresului, un impor
tant detașament al constructorilor se 
prezintă cu succese însemnate în do
meniul extinderii și -modernizării 
rețelei de șosele. între altele, ei S-au 
angajat ca pină în toamnă să în
cheie construcția tronsonului auto- 
magistralei „M-3“, care leagă Buda
pesta de orașul Ha.tvan, situat la 
60 km jțle capitală. Pe porțiunea 
dintre BÎcske și Tatabanya a magis-. 

. tralei „M-l" se amenajează o șosea 
cu patru benzi de circulație, iar pe 
magistrala „M-5". care leagă Buda
pesta de orașele din sudul tării, con
tinuă construcția podurilor,
modernizarea rețelei rutiere a 
Ungare, anul acesta 
ard de forinți.

Din atmosfera de 
cede congresul, se
derea și optimisrrful du care oamenii 
muncii de la Orașe și sate acționea
ză pentru înfăptuirea politicii parti
dului. îndreptată spre ridicarea Un
gariei pe noi trepte ale progresului.

Corespondență 
de la trimisul nostru

crescut cu 70 la 
cu aproape 50 la 

comerciale

stabilit 
situa
și in 

Tezele C.C. al P.M.S.U. pentru cel
de-al XII-Iea Congres. Printre altele, 
se prevede o creștere a eficienței 
economice și o modernizare a struc
turii producției, astfel ca mărfurile 
ungare să devină mai competitive pe 
piața internațională. Cu alte cuvinte 
— a subliniat gazda noastră ■— se 
impune o adaptare a producției la 
necesitățile pieței.

în același cadru, eforturile colec
tivelor din întreprinderi și labora
toare sînt îndreptate spre economi-

Cînd munca devine un bun inaccesibil ll
■ ■ ■

© Șomajul, o problemă centrală a vieții sociale ® Tineri în cău
tarea primei slujbe — o amară odisee ® Muncitorii străini, șomeri 

j,cu prioritate"
Revista „Newsweek" a publicat intr-un recent număr un amplu ar

ticol referitor la fenomenul șomajului în țările occidentale. In articol 
se relevă că, in condițiile persistentei dificultăților generate de 
economică, șomajul se impune, 
una din problemele cele mai

la acest început de nou deceniu, 
acute ale lumii capitaliste.

criza 
drept

„Pentru milioane de persoane fără 
lucru din tarile vest-europene șoma
jul a devenit, se poate spune, mo
dul firesc de a trăi. Dealtfel, șoma
jul a ajuns la cote care ar fi fost 
considerate de neconceput cu numai 
citiva ani in urmă. Iar expertii sus
țin că lucrurile se vor înrăutăți și 
mai mult. Din păcate, nu pot fi gă
site remedii sigure pentru solutio
narea acestei situații. Diminuarea ra
telor de creștere economică a atrâs 
după sine suprimări masive de 
locuri de muncă în industrie. Incit 
mereu alte și alte efective de oa
meni rămași fără ocupație vin să în
groașe rindurile șomerilor. Ceea ce, 
pe de altă parte, e posibil să ducă 
la noi conflicte de muncă, in ge
neral, la sporirea tensiunii sociale.

tn ce privește țările din Piața co
mună. peste 6 milioane de persoa
ne nu au de lucru. Anul trecut, șo
majul a sporit in majoritatea ță
rilor C.E.E. Concedierile in serie sur
venite 'din ianuarie profilează per
spective și mai alarmante pentru 
1980. în Marea Britanie. numărul 
persoanelor de pe listele de șomaj 
a crescut de două ori din 1974, iar 
un sondaj efectuat recent a relevat 
că șomajul s-ar putea dubla încă o

acest produs echivalează cu con
sumarea unei țigarete. Avanta
jul noului preparat constă in 
faptul că nu degajă fumul no
civ care afectează indeob.ște să
nătatea celor nevoiți să-l inha
leze. Pentru fumători, tutunul 
lichid prezintă însă inconvenien
tul că elimină ritualurile „tra
diționale" care însoțesc fumatul, 
fără a mai vorbi de imposibi
litatea de a-i simți gustul.

© CE ÎNĂLȚIME MA
XIMĂ VET! ATINGE LA 
MATURITATE ? Radiologul 
bulgar dr. Emil Katerinov a ela

borat o metodă care permite 
o prognoză a staturii pe care o 
va atinge fiecare individ, coefi
cientul de probabilitate fiind 
doar de plus-minus 3 cm. Pentru 
a determina înălțimea maximă 
la maturitate, medicul bulgar 
trebuie să cunoască vîrsta și sta
tura copilului investigat și să 
efectueze o radiografie a mîinii 
acestuia. Prognoza se obține prin 
înmulțirea indicatorului ritmului 
de creștere al oaselor mîinii 
pentru vîrsta respectivă cu di
mensiunile atinse de acestea la 
fiecare copil. Utilitatea metodei? 
Ea se folosește în practica me
dicală pentru aprecierea eficien

mili-dată, pentru a se ridica la 3 
cane în 1984. în prezent, autorită
țile din statele vest-europene sint 
extrem de preocupate în fața inten
sificării șomajului. «în anii ce vin, 
o problemă centrală o va constitui 
plasarea in muncă» — afirmă un so
ciolog francez.

O situație de-a dreptul critică în 
privința locurilor de muncă se în- 
tîlnește în ramurile industriale cele 
mai afectate de criză. Este vorba, în 
primul rînd, de siderurgie, construc
ția de nave și industria textilă, toa
te laolaltă grupind circa 4 milioane 
de persoane. Din Țara Galilor în 
Marea Britanie, pînă în provincia 
Saar din R.F.G,, industriile respecti
ve, acut „suferinde", expulzează, 
realmente, efective întregi de sala- 
riați, ratele șomajului depășind sen
sibil media națională dintr-o tară său 
alta.

Șomajul se răsfrînge cel mai ne
cruțător asupra tinerilor, mai ales ș- 
supra celor ce abia intră pe piața 
muncii. «Există acum prejudecata că' 
tinerii n-ar mai fi atît de dornici să 
lucreze — spune Franțoise Pagnat, 
o tînără de 20 de ani, din Franța. Nu 
e adevărat. începi să cauți de lu
cru... umbli și cauți, căutarea asta

ței tratamentelor la copiii cu a- 
nomalii de creștere, la trierea 
viitorilor sportivi pentru practi
carea acelor discipline care pre
tind o statură înaltă, pentru în
drumarea spre anumite profesii 
ș.a.m.d.

© DEFECTOSCOP CU
LASER. Defectele invizibile
ale schemelor integrate, ce ating 
un grad extrem de ridicat de 
miniaturizare — respectiv pro
porțiile unui fir de praf — se pot 
descoperi cu ajutorul unui mi
croscop cu laser, creație a ingi
nerilor sovietici. în numai cîteva 
clipe, această sondă luminoasă 
transmite spre un ecran date cu 
privire la forma, calitatea, struc
tura schemei cercetate. Defecto-

Pentru 
R.P. 

milise alocă 1

lucru care 
desprind

pre- 
încre-

scopul cu laser scoate la Iveală 
viciile de construcție ale unor 
aparate electronice microminia- 
turizate. El poate controla, de 
asemenea, calitatea microsche- 
melor în procesul de producție 
al acestora, prevenind astfel a- 
pariția rebuturilor.

® SÎNGE ALB. ° varie- 
tate de pește antarctic, necunos
cut științei, a fost descoperită de 
colaboratori ai Oficiului federal 
de cercetări asupra pescuitului, 
cu sediul Ia Gottingen, R.F.G. 
Prin sistemul circulator al aces
tui pește curge un singe alb, 
lipsit de globule roșii, care așa 
cum se știe îndeplinesc la toate 
vertebratele rolul de a transpor
ta oxigenul. Acest vertebrat nu

A. MUNTEANU

părînd nesfîrșită». Dintre țările Pie
ței comune. Italia oferă o imagine 
extrem de dezolantă, numărul tine
rilor șomeri fiind foarte ridicat. Da
torită recesiunii, în industria grea 
investițiile sînt în scădere, ceea ce 
duce la restrîngerea nevoilor de for
ță de muncă în acest compartiment 
de bază al tuturor economiilor oc
cidentale, o asemenea îngrijorătoare 
tendință semnalîndu-se. între altele, 
în Olanda și R.F.G.

Se oferă ceva în schimb ? La ora 
actuală, sectorul serviciilor. în ex
pansiune, este printre putinele în 
măsură să asigure celor tineri locuri 
de muncă. Ofertă care însă are li
mitele ei. în Suedia și în R.F.G., în 
special, au fost inițiate programe de 
recalificare pentru încadrarea în a- 
cest domeniu — dar, de regulă, nu
mărul celor ce ar dori să participe 
la aceste cursuri depășește cu mult 
cerințele propriu-zise, «Listele de în
scrieri sînt completate cu luni înain
te» — arată un funcționar de la Ofi
ciul național de plasare a forței de 
muncă din Franța, - '

O cale practică — intens contro
versată însă — pentru „ușurarea" 
pieței muncii, în condițiile masivei 
afluente de șomeri, o reprezintă re
nunțarea cu prioritate la serviciile 
muncitorilor imigranți. Recesiunea a 
determinat autoritățile din unele sta
te vest-europene să ia măsuri pen
tru limitarea propriu-zisă a imigra
ției și trimiterea muncitorilor străini 
înapoi în țările origi'nare. în Fran
ța. mai ales, au fost elaborate o se
rie de reglementări vizînd diminua
rea forței de muncă străine.

Un specialist în problemele socia
le din cadrul organismelor C.E.E. 
privește lucrurile în față : «Vom fi 
confruntați, ani de-a rîndul, de-acum 
încolo, cu niveluri fără precedent 
ale șomajului». Această perspectivă 
— conchide «Newsweek» — apare ca 
extrem de apăsătoare pentru masele 
de oameni ai muncii din țările oc
cidentale".

poate trăi decît La o temperatură 
negativă și la o" înaltă presiune 
a apei, care permit circulația 
oxigenului indispensabil vieții.

© BENZOAPA. InPr1’ 
măvara aceasta, stațiile de ben
zină din Japonia vor pune Ia 
dispoziția conducătorilor auto 
un carburant mai ieftin decît cel 
utilizat pînă acum, constituit din 
benzină (in proporție de 70 la 
sută) și apă (30 la sută). Pro
dusul respectiv, denumit benzo- 
apă, s-a obținut destul de greu, 
îmbinarea perfectă a celor două 
elemente constitutive amintite 
fiind rodul unei activități de cer
cetare și experimentare de șase 
ani de zile, depuse de un grup 
de oameni de știință niponi de 
la Universitatea Vaseda.
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„VOTUL POPORULUI ROMÂN EXPRIMĂ ÎNCREDEREA

ÎN VASTA ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ DE PREȘEDINTELE

NICOLAE CEAUȘESCU"

subliniază ziarul italian „L’Umanita"
ROMA 17 (Agerpres). — Intr-un 

articol consacrat rezultatului alege
rilor din România pentru Marea 
Adunare Națională și consiliile popu
lare, ziarul „L’Umanita", organ al 
Partidului Socialist Democratic Ita
lian, relevă că „încrederea alegători
lor față de vasta activitate desfășura
tă de președintele Nicolae Ceaușescu 
își află sursa in opera sa de reînnoiri 
în toate domeniile. A fost accelerat 
programul de modernizare a produc
ției înateriale, s-au accentuat latu
rile calitative ale întregii activități 
economice, s-au amplificat relațiile 
economice și de cooperare cu toate 
statele lumii".

„Pionier recunoscut al politicii de 
destindere și de colaborare interna
țională. al renunțării la practicile

nefaste ale «războiului rece», pre
ședintele apără însuși fundamentul 
politicii de independență". „Unul 
dintre principalele merite ale politi
cii externe românești — subliniază 
ziarul italian — constă în capacita
tea de a intui dinamica lumii ac
tuale și de a da acestei dinamici 
concepte adecvate. în același timp, 
România, care a atras atenția asu
pra necesității de a se ține seama 
de noile contradicții internaționale, 
este partizană, pe de o parte, a tot 
ceea ce se afirmă ca nou, democra
tic, contrar politicii imperialiste, ac
ționează pentru apărarea păcii, iar 
pe de altă parte se opune recrudes
cenței vechii politici de forță, de 
amestec în treburile irlterne ale altor 
țări".

Manifestări dedicate țării noastre in Austria, Statele Unite 
ale Americii si Canada

VIENA 17 (Agerpres). — La Viena 
a avut loc o manifestare dedicată ani
versării a 2 050 de ani de la. consti
tuirea primului stat dac centralizat și 
independent.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit Vinzenz Przypolski. pre- ■ 
ședințele Asociației „Unirea — Prie
tenii României in Austria", și dr. 
George Mălai, profesor la Școala su- 

'perioară tehnică din Viena. A fost 
prezentată o expunere însoțită de 
proiecții de diapozitive, intitulată 
„Perle monumentale din nordul 
Moldovei și din Maramureș".

A urmat un program artistic. în ca
drul căruia au fost recitate versuri 
românești și austriece.

Au fost de față ambasadorul Româ
niei în Austria, Octavian Groza, șl 
membri ai ambasadei.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
La Universitatea statului Michigan, 
din orașul Ann Arbor, a avut loc o 
seară literară „Eminescu". Au fost 
prezentate personalitatea și creația li
terară a celui mai mare poet român 
și au fost audiate înregistrări din 
poeziile lui Mihai Eminescu, in lec
tura lui Mihail Sadoveanu și a lui 
George Vraca. Din versurile poetului 
au recitat, de asemenea, studenți ai 
cursului de limba, istoria și civiliza
ția poporului român.

OTTAWA 17 (Agerpres). — „Săp- 
tămina românească", . organizată la 
Universitatea Ottawa, a prilejuit pre
zentarea principalelor orientări ale 
politicii externe românești. Au parti
cipat un mare număr de cadre didac-. 
tlce și studenți ai universității.
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Cursa înarmărilor o mare piedica
în calea cercetării științifice

«

pe plan mondial
J

Un articol din revista americană „Research Management'
„Pentru cercetare și dezvoltare 

r pe plan mondial șe cheltuiesc anual 
150 miliarde dolari și-sint implicați 
peste 3 milioane de oameni de 
știință și ingineri", scrie revista 
americană „Research Management", 
reproducînd datele încorporate de 
Colin Norman în raportul intitulat 
„Cunoaștere și putere — bugetul 
global pentru cercetare și dezvol
tare", elaborat de cunoscutul insti
tut „Worldwatch", înființat sub egi
da Programului Națiunilor Unite 
pentru protecția mediului înconju
rător. Dar numai cercetările in do
meniul militar, adaugă publicația 
menționată, înghit circa o pătrime 
din aceste Investiții, ceea ce repre
zintă de trei ori suma afectată 
pentru dezvoltarea a noi tehnologii 
energetice și mai mult decit se 
cheltuie laolaltă pentru energie, să
nătate, producție alimentară-și pro
tecția mediului.

Pentru susținerea acestor afirma
ții, revista reproduce un tabel in 
care arată că, din .totalul, bugetu
lui global pentru cercetare și dez
voltare, 24 la sută din fonduri sint 
repartizate pentru cercetări cu ca
racter militar, în timp ce pentru 
cercetările fundamentale se alocă 
15 la sută, pentru cercetări energe
tice — 8 la sută, pentru cercetările 
medicale — 7 la sută, iar pentru 
cercetările in domeniul agriculturii 
— numai 3 la sută.

Sint date statistice care pledea
ză convingător pentru reducerea 
cheltuielilor militare, inclusiv a celor 
pentru cercetările cu caracter mili
tar, astfel incit fondurile și resursele 
de care dispune omenirea să poată 
fi folosite pentru rezolvarea unor 
complexe și acute probleme econo
mice și sociale ale lumii contempo
rane.

i

ORIENTUL MIJLOCIU

BEIRUT 17 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat săptămînalului liba
nez „Monday Morning". regele 
Hussein al Iordaniei și-a exprimat 
speranța că „o inițiativă europeană 
ar putea înlesni soluționarea conflic
tului israelo-arab, aceasta trebuind să 
fie elaborată în cadrul Națiunilor 
Unite, cu participarea S.U.A. și 
U.R.S.S. și a tțituror părților intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei — reprezentan
tul legitim al poporului palestinian".

„Comunitatea internațională — a 
spus suveranul iordanian — va tre
bui să garanteze, de asemenea, pacea 
în Orientul Mijlociu, acordind garan
ții tuturor țărilor din regiune pentru 
a putea trăi în pace și securitate". 
Totodată, el și-a exprimat dorința ca 
o eventuală soluție a problemei 
Orientului Mijlociu „să prevadă re
tragerea Israelului din toate terito
riile arabe pe care le-a ocupat in , 
1967, inclusiv din Ierusalim". Regele 
Hussein a arătat că „palestinienii vor 
trebui să aibă dreptul să hotărască 
dacă viitoarea entitate palestiniană 
va fi independentă sau legată de Ior
dania sau de altă parte a lumii 
arabe".

RIAD 17 (Agerpres). — La Riad 
s-au încheiat convorbirile dintre re
gele Khalid al Arabiei Saudite și 
președintele Sudanului. Gaafar EI 
Nimeiri. care a efectuat- o vizită de 
două zile in această țară. Cooperarea 
pe multiple planuri dintre cele două 
state. în special în domeniul econo
mic. a constituit tema dominantă a 
dialogului saqdito-sudanez la nivel 
înalt. Cei doi șefi de stat, informea
ză agenția . M.E.N.. au examinat, de 
asemenea, ultimele evoluții ale si? 
tuației din lumea arabă, alte proble
me internaționale de interes re
ciproc.

DAMASC 17 (Agerpres). — Secre
tarul general al C.C. al Partidului ' 
Baas Arab Socialist din Siria, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, . 
Hafez Al Assad, a avut, la Damasc, 
convorbiri cu secretarul general al 
Partidului Comunist Portughez. Al
varo Cunhal. aflat într-o vizită în 
această tară. Au fost examinate po
sibilitățile extinderii și întăririi rela-

fiilor dintre cele două partide, pre
cum și probleme legate de evoluția 
situației din Orientul Mijlociu.

Cu prilejul vizitei, la Damasc a fost 
semnat acordul de colaborare dintre 
Partidul Baas Arab Socialist din Si
ria și Partidul Comunist Portughez 
pe perioada 1980—1981.

DAMASC 17 (Agerpres). — Situa
ția din lumea arabă, în lumina ulti-, 
melor evoluții din zonă, a stat in 
centrul convorbirilor dintre vicepre- 
mierul și ministrul sirian al afaceri
lor externe, Abdel Halim Khaddam, 
și ministrul de externe djn Republi-> 
ca Arabă Yemen, Hassan Makky, 
aflat intr-o vizită oficială la Damasc. 
Cele două părți, precizează agenția 
Q.N.A., au examinat, totodată, posi
bilitățile consolidării relațiilor dintre 
Siria și R. A. Yemen, pe multiple 
planuri.

CAIRO 17 (Agerpres). — Mustafa 
Khalil, prim-ministru și ministru al 
afacerilor externe al Republicii Ara
be Egipt, l-a primit luni pe ministrul 
francez al comerțului exterior, Jean 
Francois Deniau, aflat într-o vizită 
oficială, la Cairo. După cum relatea
ză agenția M.E.N., au fost examinate 
posibilitățile lărgirii cooperării eco
nomice dintrf cele două țări, precum 
și ultimele evoluții ale situației din 
Orientul Mijlociu.

Ministrul francez a sosit intr-o vi
zită de o săptămină. in Egipt in 
fruntea unei delegații comerciale.

BEIRUT 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului. Elias Sarkis, a 
avut luni convorbiri cu Brian Urqu
hart. secretar g’eneral adjunct al 
O.N.U. pentru probleme politice spe
ciale. Au fost analizate. potrivit 
agenției M.E.N., probleme privind 
evoluția situației din sudul Liba
nului.

Aceleași probleme ău fost exami- , 
nate și in . cadrul contactelor pe care 
Brian Urquhart le-a avut cu primul 
ministru 
Hoss. cu 
ne. Fuad
Camerei
Assad.

Adjunctul secretarului general al 
O.N.U, se află într-o vizită de patru 
zile' la Beirut, după care va pleca in 
Siria și Israel.

al țării-gazdâ. Selim Al 
ministrul afacerilor exter- 
Boutros. și cu președintele 
Deputaților. Kamel Al.

Scrutin parlamentar în Iran
TEHERAN 17 (Agerpres). — Re

zultatele parțiale ale alegerilor par
lamentare. desfășurate la 14 martie 
in Republica Islamică Iran arată că 
56 de candidați, din 50 de circum
scripții, au obținut majoritatea nece
sară pentru a fi aleși deputați in 
Majlis (parlamentul țării), transmite 
agenția iraniană de presă, Pars.

în alte 52 de circumscripții unde 
ial despuiate tunete; nici unul.-

dintre candidați nu a întrunit majo
ritatea necesară (mai mult de jumă
tate din voturi) pentru a fi ales în 
forul legislativ. Drept urmare, ei’ vor 
trebui să participe la un al doilea 
tur de scrutin, programat pentru 
prima jumătate a lunii aprilie. .

Dintre forțele politice participante 
Ia alegeri, pe primul Ioc se situează, 
pină in prezent. Partidul Republicii 
■Iș.lamice.

Rezultatele alegerilor din landul
Baden — Wurttemberg

BONN 17 (Agerpres). — în urma 
alegerilor locale desfășurate duminică 
în landul vest-german Baden-Wiirt- 
temberg; rezultatele definitive se pre
zintă după cum urmează : Partidul 
Creștin-Democrat — 53,4 la sută din 
voturi și 68 de. mandate (cu trei mai 
puține decit în precedenta legislatu
ră) ; Partidul Social-Democrat — 32.5 
la sută și 40 de mandate (cu 1 mai 
puțin decit în 1976) ; Partidul Liber 
Democrat — 8.3 la sută și 10 manda
te (unul mai mult decît la preceden
tele alegeri) ; Partidul Verde (ecolo- 
giștii) va fi reprezentat in organul le
gislativ din capitala landului — Stutt
gart de șase deputati.

scurt
MAREA CARAIBILOR SA DEVINĂ O ZONA A PĂCII". I.a încheierea 

lucrărilor conferinței miniștrilor relațiilor externe din țările Americii Cen
trale și Panama, care s-au desfășurat în capitala Republicii Costa Rica, 
a fost adoptată „Declarația de la San Jose", în care se afirmă că această 
regiune „nu constituie zona de influență a nici unei puteri" și „refuză 
orice presiune sau amenințare din exterior". Declarația condamnă totodată 
„orice manifestări de colonialism și neocolonialism", stipulînd dreptul fiecă
rui stat semnatar „de a reglementa și controla activitățile întreprinderilor 
transnaționale care operează in cadrul jurisdicțiilor naționale". Miniștrii 
de externe au aprobat, în principiu, o propunere prezentată de delegația 
nicaraguană de a declara Marea Caraibilor „zonă a păcii".

O DELEGAȚIE SINDICALĂ IU
GOSLAVA, condusă de Mika Șpi- 

■liak, președintele Consiliului Uni
unii Sindicatelor din Iugoslavia, a 
făcut o vizită în Uniunea Sovietică, 
la invitația Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S. între re
prezentanții organizațiilor sindicale 
din cele două țări a avut loc un 
schimb de opinii asupra stadiului și 
perspectivelor relațiilor bilaterale pe 
linie sindicală, precum și în unele 
probleme de interes comun ale miș
cării sindicale internaționale.

PRIMIRE LA BEIJING. Premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Hua Guofeng, a primit, la 
Beijing, o delegație japoneză for
mată dip președintele și vicepre
ședinții Asociației parlamentare 
pentru prietenia nipono-chineză — 
informează agenția China Nouă.

VIZITA ÎN U.R.S.S. La invitația
C.C. al P.C.U.S. și a guvernului 
sovietic, la Moscova a sosit. într-o 
vizită oficială de prietenie, o dele
gație de partid și guvernamentală 
a Republicii Nicaragua.

ÎNTREVEDERE VEST-GERMA- 
NO — FRANCEZĂ. Președintele 
Franței, Valery Giscard d’Estaing. a 
efectuat o scurtă vizită la Hamburg, 
unde a avut o rundă de convorbiri 
neoficiale cu cancelarul R.F. Ger
mania, Helmut Schmidt. Interlocu
torii au abordat, printre altele, pro
bleme legate de viitoarea reuniune 
la nivel inalt a țărilor Pieței co
mune și recentul turneu întreprins 
în Orientul Mijlociu de președin
tele Franței.

CONSILIUL COMANDAMENTU
LUI REVOLUȚIEI DIN IRAK a 
ratificat două legi menite să fina
lizeze structura parlamentară a ță
rii ; ele prevăd crearea unei Adu
nări Naționale și a unui Consiliu 
Legislativ al regiunii autonome a 
Kurdistanului, informează agenția 
irakiană de știri I.N.A. Adoptarea 
celor două legi a fost precedată de 
o dezbatere la nivel național, la care 
au luat parte organizații de masă, 
specialiști in probleme de drept și 
personalități politice irakiene.

CONSULTĂRI NIPONO-VEST- 
GERMANE. Ministrul vest-german 
al finanțelor. Hans Matthoefer, care 
se află in vizită la Tokio, a fost pri
mit de primul ministru al Japoniei, 
Masayoshi Ohira. El a avut, de 
asemenea, convorbiri cu omologul 
său nipon, Yoșhitake Sasaki, pre
cum și cu ministrul japonez de ex- 
terne, Saburo Okita. Au fost abor
date aspecte ale relațiilor bilaterale 
și aspecte ale politicii de asistență 
economică externă a celor . două 
țări.

O PUTERNICA ERUPȚIE VUL
CANICA s-a produs într-o regiune 
din nordul Islandei, în interval de 
numai citeva ore lava răspîndin- 
du-se pe o lungime de citeva sute 
de metri. Potrivit declarațiilor lo
cuitorilor din localitatea cea mai 
apropiată — Husavik — uriași nori 
de abur se ridică la mare înălțime 
din vulcanul reintrat în activitate.
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EXTINDEREA COOPERĂRII ÎN
TRE ȚĂRILE LATINO-AMERICA
NE. Reuniunea miniștrilor relațiilor 
externe din țările membre ale Pac
tului Andin, de la Quito, a aprobat 
o rezoluție finală destinată inten
sificării colaborării, și cooperării 
intre tarile membre, respectiv Bo
livia. Columbia, Ecuador, Peru și 
Venezuela, precum și între acestea 
si alte state latino-americane cu 
un potențial economic mai ridicat, 
respectiv Argentina. -Rezoluția se 
pronunță în favoarea restructurării 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.), a Asociației Latino-Ame
ricane a Liberului Schimb 
(A.L.AiL.C.). reafirmă sprijinul Pac
tului Andin față de Sistemul Eco
nomic Latino-American (S.E.L.A.).

NOUL PRIM-MI NISTRU AL SU- 
RINAMULUI, Henck Chin A. Sen, 
a cerut sprijinul poporului in ve
derea realizării reconstrucției na
ționale. El a. arătat, de asemenea, 
că a fost format un guvern, care va 
depune jurământul în cursul acestei 
săptămâni.

SEMINAR ANTIAPARTHEID. 
Participanții la seminarul interna
țional organizat la Amsterdam de 
Comitetul special al O.N.U. impo- 
triva apartheidului au cerut Con
siliului de Securitate să inițieze 
instituirea unui embargou obligato
riu asupra livrărilor de petrol 
destinate Republicii Sud-Africane, 
relevă agenția Reuter. într-o de
clarație finală adoptată la încheie
rea dezbaterilop se subliniază că 
embargoul este urgent necesar, 
avînd în vedere pericolul pe care 
îl reprezintă politica guvernului 
rasist de la Pretoria pentru pacea 
și securitatea mondială.

EXPLORĂRI PETROLIERE LA 
NORD DE PARALELA 62. Parla
mentul norvegian a aprobat recent 
începerea prospecțiunilor petrolie
re în platoul continental aparținind 
Norvegiei din Marea Nordului, la 
nord de paralela de 62 grade. Pină 
in prezent, exploatarea bogatelor 
zăcăminte de petrol și gaze natu
rale din această regiune fusese li
mitată la zonele de la sud de pa
ralela 62.

ai

LA NICOSIA s-au încheiat lucră
rile congresului Uniunii agricultori
lor cipriofi. în rezoluția adoptată se 
relevă necesitatea înfăptuirii unei 
reforme agrare radicale. Delegații 
la congres au sprijinit linia de re
zolvare pașnică a problemei cipriote 
prin convorbiri.

PREȘEDINTELE COMISIEI PIE
ȚEI COMUNE, Roy Jenkins, a fost 
primit la Londra de. primul minis
tru al Marii Britanii, Margaret 
Thatcher. în cursul convorbirilor au 
fost abordate, cu prioritate, aspec
te ale controversatei contribuții bri
tanice la bugetul comunitar.

BALANȚA COMERCIALA A 
ITALIEI pe 1979 s-a încheiat cu un 
deficit de 4,725 trilioane lire (5.52 
bilioane dolari), relevă statisticile 
oficiale publicate la Roma. Potrivit 
datelor prezentate de acestea, defi
citul rezultă din dezechilibrul intre 
importuri, care s-au cifrat la 64,654 
trilioane lire italiene (75.61 miliar
de dolari), și exporturi, care nu au 
depășit volumul valoric de 59.945 
trilioane lire (70,08 miliarde do
lari).

ATENTAT TERORIST. Magistra
tul Nicola Giăcumbi, șeful procu
raturii din orașul Salerno, a fost ucis 
intr-un atentat terorist. Asupra ma
gistratului au fost trase mai multe 
focuri de armă in fața ‘țlocuitjței 
sale, teroriștii reușind să fugă fără 
a fi identificați. Poliția a inițiat o 
amplă acțiune in întreaga zonă pen
tru descoperirea atentatorilor. Aten
tatul a fost revendicat de membri 
ai unei grupări teroriste autointitu
late „Brigăzile înarmate".

de vot (cu 3.4 
de preceden-
Baden-Wiirt- 
de alte două 

(in

Portugalia. Prin mari demonstrații de masa, oameni ai muncii iși exprimă 
sprijinul pentru cuceririle Revoluției din Aprilie și hotărirea de a apăra 

reforma agrară

Agenția D.P.A.. care transmite 
aceste rezultate, precizează 'că numă
rul mandatelor in parlamentul local 
a fost sporit de la 121 la 124. în ce 
privește participarea la vot. se preci
zează că aceasta a fost de 72,1 la sută 
din totalul celor aproximativ 6.25 mi
lioane cetățeni cu drept 
la sută mai redusă față 
tul scrutin).

Alegerile locale din 
temberg vor fi urmate 
scrutinui'i similare in Saarland 
aprilie) și Renania de Nord-Westfalia 
(in luna ynai). Alegerile generale le
gislative ;pentru Bundestagul de la 
Bonn sint programate, după cum se 
știe, în luna octombrie.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ LATINO-AMERICANA
Agențiile de presă informează despre efervescența politică din 

mai multe țări de pe continentul latino-american. 'in comentariile 
care urmează ne propunem să înfățișăm cititorilor. aspecte sau trăsă
turi semnificative ale ultimelor evoluții politice petrecute in Nicaragua, 
Guatemala și Bolivia.

nicaragua : Continuă procesul 
transformărilor revoluționare

Zilele trecute, știrile parvenite din 
Managua anunțau un eveniment de 
importantă deosebită pentru perspec
tiva schimbărilor care au loc în 
Nicaragua — formarea „blocului pa
triotic și antiimperialist", exprimind 
consensul mai multor forțe politice 
(Partidul Comunist din Nicaragua, 
Partidul Socialist Nicaraguan, Parti
dul Liberal ■ Independent, Partidul 
Popular Social Democrat Creștin, 
Mișcarea Democratică Nicaragbană 
și Frontul Sandinist de Eliberare 
Națională din Nicaragua) de a con
lucra. in cadrul unui organism, pen
tru realizarea, apărarea și consoli
darea revoluției fte eliberare națio
nală și înfăptuirea programului de 
reconstrucție economică. Observa
torii subliniază că formarea blocului 
forțelor progresiste exprimă, în con
diții noi, continuitatea acțiunilor co
mune ale mișcărilor populare care, 
în 1979, au pus capăt uneia din cele 
mai odioase și îndelungate dictaturi a 
reacțiunii latino-arnericane.

Puterea nouă din Nicaragua tre
buie să1 facă față unor mari dificul
tăți, în special de ordin economic. 
Planul de reconstrucție elaborat de 
guvern tinde spre 
unei economii purtînd semne grave 
ale subdezvoltării și 
mari datorii externe 
de dolari).

Programul economic a fost conce
put in coordonatele unor proiecte de 
schimbare a înseși structurilor poli
tice și sociale. Referindu-se la bilan
țul realizărilor din perioada de după 
răsturnarea dictaturii lui Somoza, 
Sergio Ramirez, membru al juntei 
guvernamentale de reconstrucție, na
țională. declara următoarele unui co
respondent : „Am asigurat stabilita
tea internă. Nu a fost o sarcină ușoa
ră: a trebuit, să improvizăm o nouă 
ordine pe ruinele somozismului, o

a nouă administrație, servicii de 
nătate, să repunem în mișcare un 
grenaj împotmolit, să restabilim 
minimum de ordine pentru a ne ocu
pa de ceea ce este mai'urgent și,pen
tru a ne angaja in giganticul efort 
de reconstrucție. In citeva. luni am 
reușit să întărim structurile funda
mentale ale națiunii. în special apara
tul de stat și armata populară sandi- 
nistă. In același timp am dezvoltat 
rapid organizațiile de masă. Depă
șind mari dificultăți, am obținut un 
început de stabilizare economică. Sta
tul a preluat conducera anumitor sec
toare cheie, prin confiscarea bunu
rilor lui Somoza și ale partizanilor 
săi. Apoi — naționalizând băncile și 
societățile de asigurări, comerțul ex
terior și minele, punând bazele unei 
reforme agrare. Ceea ce noi numim, 
sectorul proprietății poporului
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GUATEMALA

însănătoșirea
povara unei 

(1,54 miliarde

să- 
an- 
un

re-

prezintă 40 la sută din producția de 
zahăr, 50 la sută din cea de tutun, 
20 la sută din cea de bumbac și 
cafea, fără a uita cele 90 la sută din 
industria cărnii si a pescuitului".

O măsură din cele mai importante, 
cuprinsă în planul economic al gu
vernului, o reprezintă prevederea 
de reducere a șomajului (care 
afectează 36 la sută din populația 
activă a țării) prin crearea a 90 000 
de noi locuri de muncă. O parte im
portantă a cheltuielilor bugetare este 
alocată satisfacerii unor nevoi so
ciale acute —. ocrotirea sănătății, 
construcția de 
școlară. A început o 
de alfabetizare.

Firește, succesul 
asemenea obiective 
legătură cu gradul acțiunii unitare a 
forțelor progresiste. Or, în legătură 
cu obiectivele, etapele -și căile trans
formărilor se manifestaseră puncte 
de vedere cu nuanțe distincte. Toc
mai de aceea, acordul intervenit 
intre, forțele politice amintite mai 
sus — avind ca puncte de conver
gență susținerea programului guver
namental de dezvoltare economică a 
țării și continuarea procesului de 
democratizare a vieții politice — 
conferă „blocului patriotic și antiim- 
perialist" semnificația unei acțiuni 
politice de însemnătate excepțională 
în actuala etapă a transformărilor 
revoluționare din Nicaragua.

acute — ocrotirea
locuințe și educația 

vastă campanie

atingerii unor 
este în strinsă

Intensificarea
mișcărilor sociale

„Trezirea indienilor" — așa își 
Intitulează un ziarist francez re
portajul, de la fața locului, des
pre conflictele sociale din Guate
mala. Pentru că elementul nou al 
mișcărilor de 
mala — și 
fluența mult 
acestei țări, 
piat — il .
rea tot mai activă, la luptele sociale, 
a maselor rurale, a indienilor care 
formează mai mult de jumătate _din 
cei 6,5 milioane de locuitori ai țării. 
Ca și in alte țări latino-americane, 
și în Guatemala indienii — cei mai

masă din Gu’ate- 
care va putea in- 
destinul politic al 

într-un viitor apro- 
reprezintă participa-

mulți din ei fiind fără pămint — re
prezintă categoria cea mai oropsită 
a populației. Ziarul nord-american 
«International Herald Tribune» no
tează că, din cauza șomajului (peste 
40 la sută din brațele de muncă sint 
neocupate) și a lipsei de hrană, 
500 000 de indieni sint obligați să 
emigreze în fiecare an spre zonele 
de coastă tropicale, pentru a munci 
la recoltarea' bumbacului,T'cafelei și 

< trestiei ,de zahăr.
Flagelurile mizeriei — subnutriția 

r. și bolilb — decimează cu adevărat 
masele, de indieni. (Mortalitatea in
fantilă— 200 la 1 000 de nou născuți).

în 1954, președintele., de atunci al 
țării, Iacobo Arbenz, a inițiat o 
reformă agrară — preludiul unei 
politici db justiție socială — dar 
marii latifundiari, susținuți de socie
tăți monopoliste străin'e, care pose
dau imense plantații în Guatemala, 
au pus la cale răsturnarea lui Ar
benz. Apărîndu-și interesele .sale de 
castă, reactiunea 
singe manifestațiile țărănești pentru 
pămînt și dreptate, 
cele mai recente - 
departamentul Alta-Verapaz. a peste 
100 de țărani care demonstraseră 
pașnic împotriva acaparării de către 
latifundiari a unor păminturi din 
zona Panzos șf’ asasinai'ea indienilor 
refugiați, nu de mult, la Ambasa
da Spaniei din Ciudad de Guatemala).

a înăbușit in
(Exemple din 
masacrarea, in

Se constată — așa cum releva și 
fostul asistent al. secretarului de stat 
al S.U.A. pentru probleme interame- 
ricane — generalizarea „violenței 
instituționalizate". în condițiile unor 
dramatice încordări a situației so- 

mișcările 
ultimul 
indienii 

. în 1979, 
; ocupate

ciale, au luat naștere i 
insurecționale la care, în 
timp, au fost atrași și 
din diferite regiuni ale țării, 
circa 70 de localități au fost 
de insurgenți, ale căror programe de 
luptă erau difuzate și în dialecte ale 
băștinașilor. „Trezirea indienilor este 
încă timidă, scrie reporterul citat la 
începutul acestor însemnări, dar ea 
reprezintă • azi un factor fundamen
tal în viata politică guatemaleză".

Consultări privind 
dintre Anglia

LONDRA 17 (Agerpres). — Guver
natorul britanic in Rhodesia, lordul 
Soames, sosit, luni, la Londra, pen
tru consultări in legătură cu asistența 
pe care țara sa o poate acorda viito
rului stat independent Zimbabwe, a , 
conferit, în cursul aceleiași zile, cu

viitorui relațiilor 
și Zimbabwe
ministrul de externe, lordul Carring
ton. Un purtător de cuvint al Foreign 

. Office-ului a precizat că in cursul 
convorbirilor a fost evocat ..întregul 
ansamblu al relațiilor dintre Marea 
Britanie și Zimbabwe atit în dome
niul politic, cit și în cel economic".

„LE MONDE": „Procesul inflaționist ia proporții0

BOLIVI^j Se va reveni la o guvernare 
constituțională?

Șeful interimar al statului bolivian, 
Lidia Gueiler Tejada, depune efor
turi mari pentru asigurarea unei sta
bilități guvernamentale care să 
gireze perioada tranzitorie' pină la 
alegerile din 29 iunie, cind vor fi 
desemnați președintele și vicepre
ședintele țării, precum și membrii 
celor două camere ale parlamentu
lui. Pe fundalul unor mari dificul
tăți economice, însoțite de o serie de 
frămintări sociale, viața politică din 
Bolivia evoluează, de mai multă 
vreme, sub semnul ciocnirilor dintre 
tendința revenirii la o guvernare 
constituțională — care, în prezent, 
se afirmă cu putere — și „tradiția" 
regimurilor militare, care, în dece
niul trecut, au venit la putere prin 
lovituri de stat exprimînd, pe prim 
plan, interesele claselor avute, ale 
păturilor privilegiate. Reflexul aca
parării puterii pe această cale s-a 
manifestat și după alegerile de la 
1 iulie 1979 — primele după 10 
ani de guvernare militară. La 12 
octombrie a avut loc o tentati
vă de lovitură de stat, a unui grup 
de ofițeri din localitatea Țripidad, 
zădărnicită, pină la urmă, prin ac
țiuni conjugate ale guvernului, par
lamentului •și sindicatelor. La. 1 no
iembrie a avut loc, însă, o nouă lo-

t
vitură de stat. Dar recrudescența 
regimului militar n-a durat decit 16 
zile. Acțiuni unitare ale forțelor de 
stingă și democratice au impus izo
larea autorilor loviturii de stat. In 
situația creată au fost fixate noi ale
geri (cele din 29 iunie 1980), pină 
atunci funcția de președinte al țării 
fiind încredințată Lidiei Gueiler 
Tejada, lider al Partidului Revoluțio
nar al Stîngii Naționale.

Evenimentele care se precipită în 
Bolivia indică, pe de o parte, 
sistența poziției de forță a unor 
pâri de dreapta care se opun 
evoluții democratice, iar pe de 
parte intensificarea curentului

per- 
gru- 
unei 
altă 

,___  ___________ ________  larg
— susținut și de sectoarele „institu- 
ționalistc" din armată — în favoarea 
respectării procesului de normali
zare a vieții politice, a ieșirii din 
criză pe cale constituțională. Acest 
scop îl urmăresc și recentele propu
neri ale președintelui țării, pentru 
modificarea legii electorale,’ care — 
așa cum relatează agenția „EFE“ — 
au în vedere „garantarea alegerilor 
generale de la 29 iunie, consolidarea 
cursului democratic și evitarea unor 
posibile întreruperi ale procesului de 
transformări initiate în țară".

Eugen POP

PARIS 17 (Agerpres). — Sub titlul: 
„Inflația este din ce în ce mai pu
ternică", cotidianul „Le 
publică un comentariu in 
arată : Accelerarea inflației, 
tibilă de la sfirșitul anului 
s-a diminuat cu nimic. în 
1980, creșterea medie a prețurilor in 
țările Comunității Economice vest- 
europene a fost de 2 la sută ; ea a 
atins 1,4- la sută in Statele Unite și 
0,9 la sută în Japonia. Primele in
dicii referitoare la luna februarie (1 
la sută în R.F.G. și 1,7 la sută în 

de creștere 
o asemenea

Italia) atestă ritmuri 
foarte ridicate pentru 
lună.

Ameliorarea

Monde" 
care se 
percep- 

1978, nu 
ianuarie

poziției

monetare
Piețele monetare occidentale au 

cunoscut, 
prețului aurului, 
creșterea cursului dolarului S.U.A. 
în raport cu principalele monede 
occidentale. Astfel, prețul unciei s-a 
redus cu 46.50 dolari la Londra 
la 480 dolari uncia, și cu 40 dolari 
la Ziirich — la 484 dolari, față de 
cotele înregistrate vineri, la inclu
dere. De asemenea, â scăzut prețul 
la argint în medie cu 4 dolari un
cia, respectiv la 18,50—20,50 dolari 
uncia.

Dolarul și-a ameliorat pozițiile

luni, o nouă scădere a 
concomitent cu

Este vorba deci de o mișcare în 
profunzime, care a afectat aproape 
toate țările occidentale. Sporirea 
mondială a prețurilor materiilor pri
me — printre care pe primul plan 
s-a aflat, în 1979, petrolul — explică 
numai în parte acest fenomen.

Marea Britanie și Italia sint cele 
mai afectate. Dar ritmul majorării 
a crescut cu 50 la sută in Franța în 
ultimii’doi ani și s-a dublat in Sta
tele Unite. Japonia și R.F.G. men
țin un nivel al inflației încă relativ 
scăzut în comparație cu celelalte țări 
occidentale.

dolarului pe piețele

occidentale
și la. Londra, 

ZÎirich și Paris.
atit la Tokio, cit 
Frankfurt pe Main,

Aceste evoluții sint puse in le
gătură cu anunțarea de către Ad
ministrația S.U.A. a noilor măsuri 
antiinflaționiste, precum și cu aș
teptarea unei noi majorări a do- 
binzii bancare primare in S.U.A., 
care, pe termen scurt, creează con
diții favorabile dolarului pe piețele 
monetare occidentale.

Pe termen lung, incertitudinile 
persistă, fiind generate de inseși 
evoluțiile haotice înregistrate pe 
piețele monetare.
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