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întîrzierilor la lucrările din agricultură
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mereu la datorie

FIECARE ZI
Am scris de nenumărate ori în ul
proape 4? la sută, din totalul cirbucombine au fost adaptate la diverse
timii ani despre fantele de muncă
nelui extras, iar în acest an, produc
tipuri de transportoare. Iar rezulta
ale harnicilor mineri de la Lupeni.
tele nu au intirzlat să apară : dacă
ția obținută cu complexe, combine,
De fiecare dată am notat aspecte
în anul 1977 productivitatea muncii
susținere metalică va ajunge la 80
inedite ale muncii ortacilor de aici,
la sută.
în abatajele dotate cu susținere și
situați consecvent de ani de zile in
tăiere mecanizată era, in medie, de
Dar simpla extindere a mecaniză
fruntea intrecerii. Recent, li s-a
rii nu asigură de la sine creșterea
6,5 tone pe post, in 1979 aceasta s-a
conferit „Ordinul Muncii" clasa I,
productivității muncii, sporirea pro
dublat, ajungind la 13,5 tone pe post,
pentru locul I ocupat in întrecerea
pentru ca în primele trei luni din
ducției de cărbune. Abia de aici în
dintre unitățile industriale in anul
cep să se remarce creativitatea, spi
acest an să depășească 11 tone pe
1979. Care sint rezultatele pe baza
post
ritul c'e inițiativă al muncitorilor și
cărora li s-a acordat această inaltă
specialiștilor. Ei sint aceia care au
— în procesul susținut al mecani
distincție ? Anul trecut, minerii din
propus și infăptuit o serie de mă
zării s-a mers ferm pe linia perma
Lupeni au extras peste prevederi
suri tehnice care au asigurat scurta
nentizării, calificării și perfecționării
60 728 tone cărbune cocsificabil, au
forței de muncă — ne spunea Ioan
rea duratei de introducere si mon
executat suplimentar 393 metri liniari
Mondoca. secretarul comitetului de
tare a complexelor în abataj. între
la lucrările de pregătiri și 289 metri
partid
al minei Lupeni. Anul trecut,
ținerea și folosirea lor la ca
liniari la investiții. în același timp,
pacitate. prelungirea duratei de
prin cursurile școlii de calificare s-au
ei au economisit 1 500 mc lemn de
pregătit 244 de oameni in meserii de
funcționare. în aceste privințe, la în
mină, 2100 mc cherestea și 11 mitreprinderea minieră Lupeni s-a aMEHEDINȚI. în toate unitățile situează în fruntea întrecerii la se
mineri, lăcătuși, electricieni și sudori,
lioane kWh energie electrică. în concumulat o bogată experiență. Cum se
au absolvit cursurile de oolicalificare
agricole din județul Mehedinți, du mănatul porumbului.
I
Rezultate
ditiile in care au depășit producția
petrec in fapt lucrurile ? Mai irttîi
119 mineri și lăcătuși și și-au per
minică și luni s-a lucrat întreaga bune s-au obținut și în consiliile
fizică și au redus consumurile mase studiază stratul de cărbune pen
fecționat
cunoștințele profesionale
zi-lumină la semănatul porumbului,
agroindustriale Zlatita, Moldova
teriale. ei au realizat o producție netă
1161 de muncitori si cadre tehnicoîn cursul zilei de ieri, activitatea Nouă. Berliște și Zăgujeni.. (Nicolae
tru a se adopta sistemul cel mai posuplimentară de
pe ogoare in toate unitățile jude
Catană).
inginerești.
Se
peste 13 milioane
țului a cunoscut cel mai înalt ritm
poate afirma deci
BACAU.
Și
prin
părțile
i
Bacăului
lei. Ce factori au
că in mina noas
de lucru, insămințîndu-se cu po
asigurat obține
rumb aproape 4 000 hectare. Coope vremea s-a ameliorat, ■_permițind
tră se înfăptuieș
astfel
ca
în
numeroase
unități
agri

•
în
1979,
minerii
din
Lupeni
au
extras
în
plus
peste
rea
acestor
reali

ratorii și mecanizatorii din Rogova cole să înceapă semănatul. De la
te cu rigurozitate
zări, con solidate
au raportat încheierea însămințării
sarcina trasată de
60 000 tone de cărbune cocsificabil, ocupînd locu' I în secretarul
direcția agricolă județeană aflăm
în aceșt an prin
porumbului pe întreaga suprafață
general
că
duminică
și
luni,
in
pofida
fap

alte înfăptuiri de
planificată. In cursul zilei de luni,
întrecerea dintre unitățile industriale • în primul tri al partidului de a
tului
că
pe
alocuri
ploile
au
conti

prestigiu ?
mecanizatorii și cooperatorii de aici nuat să cadă, au fost însămînțate
forma mineri-tehmestru din acest an
alte 19 000 tone cărbune nicieni, care cu
Mecanizarea
au trecut la semănatul fasolei.
cu
culturi
din
prima
epocă
circa
poate fi numită
(Virgiliu Tătaru).
nosc temeinic ma
500 hectare, s-au executat arături
realizate peste plan
factorul hotăritor.
șinile din dotare
TIMIȘ. Duminică, în județul Ti pe aproape 1 000 hectare și au fost
Desigur,
înțele- ______________
și le folosesc eu
miș s-au semănat cu diferite cul
pregătite pentru semănat 1 800 hec
gem prin aceasta
randament înalt.
turi cfe primăvară 11 406 hectare,
tare. S-a lucrat intens in consiliile
tehnică
dotarea
Acțiunile în do
inregistrindu-se cea mai mare vi
agroindustriale Traian, Tătărăștl și
complexă a activității în subteran.
meniul mecanizării s-au desfășurat
trivit de transport al utilajului in
teză de lucru de la începutul ac
Răcăciuni. Mecanizatorii și coope
Dar
esențiale
s-au
dovedit,
mai
ales,
in paralel cu cele pentru organizarea
abataj. Astfel
prin organizarea
tualei campanii agricole. în acest
ratorii din Căiuți au semănat, in
folosirea la întreaga capacitate a ma
transportului pe galerii cu monorai,
superioară a producției. Consiliul oa
fel, suprafața totală insămînțată
aceste două zile. 70 hectare cu
șinilor
și
utilajelor,
gospodărirea
cu
menilor
muncii, conducerile tehnice
prin
utilizarea
unor
dispozitive
—
pînă acum a ajuns la 86 931 hectare.
sfeclă de zahăr, iar cei din Tătăinaltă răspundere a întregii zestre
ale sectoarelor, sprijinite îndeaproape
platforme speciale, conceoute și rea
La o serie de culturi, între care și
răști — 100 hectare cu plante fura
tehnice.
lizate de colectivul minei — s-a re
de organizațiile de partid, au acordat
jere. (Gh. Baltă).
sfecla de zahăr, semănatul s-a în
dus simțitor timpul ‘ de montaj, o— Doresc să subliniez in mod deo
o mare atenție îmbunătățirii orga
cheiat, iar la altele, ca de pildă la
perația realizindu-se cu un personal
HARGHITA. în ciuda condițiilor
sebit sprijinul concret, inestimabil pe
nizării muncii in abataje, conducerii
floarea-soarelui, se apropie de sfîrcu 50 la sută mai redus. De aseme
nu tocmai favorabile desfășurării
care minerii Văii Jiului, ai Lupeniușit. Acum, forțele mecanice și uma
și structurării formațiilor de lucru
nea.
tot
în
mină
s-au
realizat
came

lucrărilor de primăvară, pe ogoa
lui l-au primit din partea tovarășu
ne sint concentrate la semănatul
din subteran, creșterii răspunderii
re modulare pentru montaj — o in
județului Harghita, s-a acționat
lui Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
porumbului, lucrare ce s-a exe rele
cadrelor tehnice în organizarea și urgenioasă soluție tehnică in premieră
neral al partidului, cu prilejul vizicutat pînă acum pe mai bine de energic pentru a se folosi din plin
pe țară.
>
fiecare oră bună de muncă. Bilan r-. tfllof . de .lucru ir» bazinul, nostru, carmăriWî procesului, de producție.
14 000 hectare, (Cezar Ioapa).
țul zilei de duminică : s-a încheiat1
•r.lticwifeB’. '-r .'nera spds inginerul GoeoN
O mare atenție s-a acordat și se,,
• în munca politico-educativă desfă
CARAȘ-SEVERIN. Pentru sudul semănatul a 185 hectare cu orzbăighe Marehiș, directorul întreprinderii
acordă întreținerii și reparării utila
șurată de organizațiile de partid și
Banatului, duminică a fost prima
că, sfeclă de zahăr și cartofi și s-a
jelor. în acest scop, la sectorul 4. in
miniere. Datorită orientărilor și in
U.T.C., de comitetul sindicatului, un
zi însorită. Mecanizatorii, coopera
pregătit patul germinativ pe o su
dicațiilor sale de o mare valoare
subteran, a fost organizat prin autoloc principal l-au ocupat întărirea dis
torii și specialiștii au profitat din
prafață de aproape 250 hectare. Cu
practică,
s-au
luat
măsuri
pentru
dotare
un
atelier
cu
toate
cele
nerezultate bune s-a lucrat îndeosebi
ciplinei și a ordinii in producție, fo
plin de condițiile mai favorabile,
introducerea pe scară largă a me
cesare. capabil să efectueze toate relosirea deplină și eficientă a timpului
ieșind cu toții pe ogoare, incheind in unitățile situate pe raza con
complex
mecanicanizării
lucrărilor
miniere,
moderni

paratiile
la
un
de lucru, întărirea asistenței tehnice
însămînțările din prima epocă și siliilor agroindustriale Siculeni și
de
standuri
de
zat.
El
dispune
zarea.
pe
principiile
tehnicii
celei
unde starea terenuri
și aprovizionarea judicioasă a locu
trecînd cu forțe sporite la semăna- Sincrăieni,
lor a permis concentrarea ă 60 și,
probă, presă, diferite dispozitive ne
mai avansate, a tăierii și extrage
rilor de muncă în toate schimburile.
tul porumbului. Unitățile din conrespectiv, 30 de tractoare. (I. D.
cesare reparațiilor. Ca urmare a ârii cărbunelui. Minerii, maiștrii, ca
Bunăoară, s-a generalizat in întreaga
siliul agroindustrial Grădinari se
Kiss).
menajării acestui atelier, s-a redus
drele tehnico-inginerești au dorit să
mină schimbarea șuiului la locul de
reparare —
ciclul de demontare
se situeze la înălțimea încrederii pe
muncă, adică preluarea din mers a
montare, in medie, cu 50 zile, timp
care secretarul general al partidului
schimburilor, ceea ce înseamnă un
în care complexul mecanizat poate
ne-a acordat-o punîndu-ne la dispo
cîștig de timp pentru activitatea proextrage aproaoe 30 mii tone cărziție o dotare tehnică excepțională.
ductivă.
bune.
Cu toții am fost preocupați să ne
Anul 1980 a debutat sub cele mai
Ne-ami referit anterior la preocuînsușim cunoștințele tehnice necesa
bune auspicii pentru minerii din
parea de
< căpetenie a colectivului
re pentru a exploata utilajele cu un
Lupeni. care, deciși se consolideze
randament superior.
minei pentru adaptarea utilajelor la
prestigiul dobîndit, s-au angajat ca
condițiile de zăcămint. De ce este
în mină facem cunoștință cu in
in acest an să livreze suplimentar
important acest lucru ? Pentru că in
ginerul Titus Costache, cu maistrul
economiei naționale 35 mii tone
mină condițiile de extracție diferă
Antoniu Duban, cu Ion Borzan. Ma
cărbune cocsificabil. Muncind cu
in multe situații de condițiile etalon
tei Dănilă, Constantin Lupulescu,
abnegație
șr insuflețire, ei au extras
stabilite
pentru
complexul
mecanizat
Teodor Boncalo și multi alții, oa
in primul trimestru al acestui an
respectiv. De aceea, randamentul
meni cu inaltă calificare profesiona
19 000 tone cărbune peste plan. Pu
unui asemenea complex depinde
lă. mineri-tehnicieni de frunte. Care
ternic stimulați de înalta distincție
adesea în mod hotăritor de ingeniozi
sint meritele lor ? Nu numai că s-au
acordată, minerii de aici sint hotăriți
tatea cu care oamenii îl pregătesc
zbătut pentru extinderea mecaniză
să muncească fără preget cu inaltă
pentru extracție. Soluțiile utilizate
rii pretutindeni acolo unde este ne
responsabilitate, pentru a da patriei
sint
diverse
:
la
unele
complexe
au
cesar și posibil, dar au pus umărul
cantități
tot mai mari de cărbune,
fost
adaptate
combinele,
la
altele
s-a
la adaptarea complexelor mecaniza
pentru a-și spori contribuția la dez
îmbunătățit sistemul de „pășire", la
te la condițiile de zăcămint ale Luvoltarea bazei energetice a țării.
altele s-au făcut modificări pentru a
peniului. Aflăm că anul trecut pro
La cooperativa agricolă „Someșul" - Satu Mare a început semănatul
putea să lucreze pină la o înclinație
Sabin CERBU
ducția de cărbune extrasă cu com
porumbului
Foto : M. Sarea
corespondentul „Scînteii"
de 35 de grade, diferite tipuri de
plexe mecanizate a reprezentat a-

O ZI A RITMURILOR
ÎNALTE LA SEMANAT!
TELEORMAN

lucrările avansează, dar nu cum ar trebui
Pînă ieri seară, în județul Te
leorman au fost însămînțate peste
31 800 hectare. Este puțin dacă avem
in vedere timpul înaintat în care ne
găsim și suprafața mare care a
rămas de insămințat in acest județ
cu mare pondere in agricultura țării.
Tocmai de aceea, in cursul zilei de
ieri, intr-o serie de unități agricole
din județul Teleorman s-a trecut cu
forțe sporite la semănat. Comitetul
județean de partid a luat măsuri
pentru redistribuirea utilajelor între
unități învecinate, pentru execu
tarea concomitentă a două-trei lu
crări la o singură trecere a trac
torului. Notăm, totodată, că schim
bul doi s-a asigurat pe 1 000
de tractoare, îndeosebi în consiliile
agroindustriale Orbească. SloboziaMindra, Piatra, Furculești ș.a. în
ultimele zile, semănătorile de păioase au început să fie adaptate pentru
semănatul fasolei și soiei. ceea ce
va mări viteza de lucru cu 2000 ha
pe zi.
Pentru recuperarea intirzierilor ia
semănat, in multe unități, mecanizatorii, cooperatorii și alături de ei
specialiștii iși concentrează efortu
rile pe parcelele zvintate, imediat ce
POt intra tractoarele. Pe un teren de
320 ha, aparținind celor trei coope
rative agricole din comuna Islaz, se
lucrează cu toate utilajele. Patru me
canizatori pregăteau terenul cu combinatoarele. iar alții administrau
erbicidele. Cei mai grăbiți sint
mecanizatorii care lucrează la se
mănat. în mijlocul lor se aflau
Marin Siteanu, inginerul-șef al
cooperativei agricole Islaz. Marioara Iordan, primarul comunei.
Ștefan Chelu, inginerul-șef al consi
liului unic agroindustrial Turnu Mă
gurele. Fiecare dintre ei se ocupa de
cite un grup de utilaje concentrate
de la toate cele trei secții de mecani
zare din raza comunei Islaz aici,
unde textura nisipoasă a terenului a
permis continuarea lucrărilor. Munca
nu s-a întrerupt pină nu s-a insămîr.țat și ultimul hectar cu sfeclă
de zahăr. Imediat, mecanicii și me
canizatorii au adaptat semănătorije
respective pentru floarea-soarelui/
într-o altă zonă a județului, la
cooperativa agricolă Brinceni. pe te
renurile unde nu puteau intra discu-

rile Ia pregătirea terenului, se lucra
la erbicidarea viitoarelor culturi de
floarea-soarelui și porumb. Ing. Tudorina Nistor a găsit o parcelă zvintată de 30 hectare, unde mecanizato
rul Gheorghe Voicu a erbicidat re
pede și bine. „Un avans mic, dar to
tuși un avans — spune inginera. Am
mai depistat o altă tarla zvintată la
punctul numit „Viile", unde mecani
zatorii pregătesc patul germinativ
pentru porumb. Avem tarlale cură
țate de resturi vegetale pe care se
poate lucra în ritm intens".
Depistarea parcelelor zvîntate și
dirijarea operativă a utilajelor con
stituie preocuparea primordială a
specialiștilor și cadrelor de conducere din multe alte unități agricole.
Ne-am oprit pe terenurile cooperativei agricole Purani. Pe o tarla
mică, de numai 15 hectare, depistată
de președintele unității. Marin Nedea,
au și intrat tractoarele la pregătirea
terenului și două semănători, care au
încheiat semănatul ricinului în cîteva
ore. „Am încheiat semănatul celor
■ 100 hectare sfeclă de zahăr și „prin
tre picături" am semănat 100 ha floa
rea-soarelui" — adaugă președintele.
Eforturile mecanizatorilor și coope- .
ratbrrlor pentru a recupera intîrzierile la semănat riscă să nu aibă fina
litatea dorită. Ne referim la faptul
că. în județul Teleorman, în momen
tul de față lipsesc erbicidele strict
necesare pentru 16 000 ha soia,
5 800 ha fasole și 4 000 ha legume.
Ing. Mircea Popescu, director al di
recției agricole, ne spune că repeta
tele intervenții făcute la întreprinde
rile „Sinteza" din Oradea și „Dudești"
din Capitală, care trebuiau să livreze
erbicidul trefîan. nu s-au soldat decit cu promisiuni. Aflăm că erbicide
există, dar... lipsesc ambalajele. După
cum ni s-a spus, direcția agricolă Te
leorman și-a dat acordul pentru ex
pedierea acestora cu cisternele. în
trebarea care se ridică este : se va
repeta oare situația nedorită care a
dus la întirzierea semănatului sfeclei
de zahăr ? Iată de ce este necesar ca
forurile de resort ale Ministerului
Agriculturii să găsească imediat mo
dalitățile pentru a rezolva această
problemă.

C. BORDEIANU

GIND SI FAPTA DE COMUNIST

„Omul de record
Era iarnă, pămintul
colinelor Bistriței tih
nea sub lințoliul alb
al zăpezii. Aici insă, la
Stațiunea de cercetare
ți producțiț pomicolă
Bistrița, munca nu cu
noștea răgaz. Printre
șirurile de pomi ai fer
mei numărul doi, oa
menii forfoteau... ca-n
plină vară. Se adminis
îngrășăminte
trau
chimice, se executau
tăieri de fructificare
intensivă, se pregăteau
stropirile, ...O imagine
de muncă, înlocuită —
acum, cind primăvara
se arată a-și lua in
sfirșit rolul in serios
—, cu altele, intr-o
nouă ambianță. O evo
căm totuși și acum
pentru semnificațiile ei.
Pentru că, atunci, in
plină iarnă, printre oa
menii angajați in efor
tul de pregătire a re
coltelor toamnei, era
prezent — nu se putea
altfel — același „ve, leran al merelor",
tehnicianul șef de fer
mă Ovidiu Grec, omul
căre și-a consacrat 21
ani de muncă neîn
treruptă creației de...
fructe.
Unii ii spun „omul
de record". Gindindu-se, desigur, la nu
meroșii lui pomi de ca
tegorie „supragrea" la
rod.
în toamnă, livada
Intensivă a fermei
sale a dat la hectar
peste 40 000 tone de
mere, de cea mai bună
calitate. O producție
dublă față de celelalte
livezi învecinate din
județ ! Condiții pedo
climatice, nu dintre
cele mai strălucite :
sol brun de pădure Șt

negru de fineați, ex
ces de umiditate. Adăugați la acestea cete
două grindine care au
„dijmuit" fructele din
pomi. Și totuși a obți
nut una din cele mai
mari recolte din țară.
Secretul ? Munca neîn
treruptă. tot timpul anului, a pomicultorilor.
tn ceas de tihnă, co
munistul Ovidiu Grec

mărturisește
domoală ci
mare ciștig pe care l-a
dobindit in viață a fost
desprinderea sa de con
servatorismul din po
micultură. Cind prin
cipalul n-a mai con
stat in înălțimea trun
chiului și diametrul
coroanei pomului. în
lungimea și grosimea
ramurilor, ci in numărul, greutatea., soiul, aroma și culoarea fructelor. A fost
nevoie, de bună seama,
de un efort serios.
„Dar. adaugă el. numai
efortul de a munci din
zi pină noaptea nu
ajunge. Este nevoie de
curajul de a invăța
mereu. Uneori — chior
din propriile neîmpliniri. Fructul muncii se

culege și din pomul...
ambițiilor
sănătoase,
din dorința de a face
ceea ce n-au reușit să
facă, cu deplin succes,
înaintașii".
Așa se explică faptul
că onul trecut, din iar
nă pină la depozitarea
fructelor, in fermă nu
a existat nici o abatere
de la programul de
muncă. Pe zi lumina !
I-am intrebat pe
cițiva din oamenii care
lucrează la ferma nu
mărul doi : „Ce prețuiți mai mult la tova
rășul Grec ?“ Răspun
suri diferite, dar toate
definind calitățile de
comunist ale pasiona
tului pomicultor : „îm
bină intransigența cu
înțelegerea" (Valentin
Moldovan) ; „Știe să
caute noul, iar după
ce-l descoperă, nu-l
lasă să ruginească, il
pune in fapta zilnica"
(Ioan Avram) ; „Nu
este nici acru la suflet,
dar
nici
dulceag"
(Nicolae
Mureșan) ;
„Se pricepe să adune
in jurul lui oamenii
care-și pun sufletul
pentru o idee. Știe și
să asculte ideile oame
nilor" (Vereș Martin).
„.Atunci cind mușcați
un măr frumos, aro
mat, gustos, ați putea
spune ce anume vă
place mai mult 1 La
care calitate ați putea
renunța ? Sigur că nu.
Toate sint o îmbinare
firească a frumosului
din fruct. Ca și a frumuseții faptelor ce
dau sens superior vieții oamenilor.

Gheorghe
CRIȘAN
Desen de
Gheorghe STOICA

Duminică și luni pe ogoare

DIN ĂCTVAUTAliA SOCIALISTĂ Ă ȚĂRII
Mă întorceam la Lotru șl
de la fereastra trenului pri
veam cimpia, depărtarea
monotonă, plină cu ciuda
tele păsări de fier uriașe,
veșnic neadormite, ale son
delor. Nici nu am prins de
veste cind. dincolo de linia
îndepărtată a dealurilor, am
zărit, ca pe un imens ecran,
înalte, strălucitoare, com
pacte ansambluri arhitec
turale. Un oraș inalt, stră
lucitor de alb. proiectat pe
cer. scinteind din miile de
oglinzi ale ferestrelor. Un
oraș ca un imens monu
ment. risipind singurătatea,
monotonia. Lingă umărul
meu priveau alti călători.
Orașul din zare — am spus.
Orașul din zare continua să
se profileze tot mai strălu
citor, insistent, enigmatic,
pe întreaga zare — geo
metrie inaltă. sclipitoare,
plină de mistere.
Ce oraș era?.., Am refăcut,
din memorie harta locurilor — să-mi dau seama ce
oraș era. Nu cunoșteam —
sau nu recunoșteam orașul,
și mă simțeam derutat; aș
fi vrut să întreb, dar îmi
era neplăcut ca in afară de
mine să mai știe cineva că
eu nu cunoșteam acel oraș,
de pe zare, pe care, desigur,
il știa toată lumea, In
cele din urmă nu am
rezistat și a trebuit să in
treb: ce oraș este acela, in
zare?... într-un tîrziu, in
timp ce misteriosul oraș ne
trimitea din depărtare imalui
tulburătoare,
ginea
grandioasă, enigmatică
și
in timp ce. de cealaltă parte
a trenului, înaintea noastră,
răsări in zare mirajul alb.
strălucitor al altui oraș —
cineva spuse: Slatina a
fost. Orașul aluminiului —
Slatina. Slatina — am repe-

tat — cum să nu cunoști
Slatina ! Dar din fată începu
să ne atragă in miile lui
de oglinzi, in arhitectura lui
avîntață, în aura lui, in
zona lui magnetică, orașul
pe care il cunoșteam — orașul chimiei, orașul con
structorilor de hidrocen
trale — Rîmnicu Vilcea.
Cum să nu cunoști Slatina!
Cum să nu cunoști Rîmnicu
Vilcea!
La întoarcere, pe alte

după o clădire, după o fir
mă — și am trecut printre
acele cartiere fantastice și
pe sub acele torte uriașe
și am ieșit in largul auto
străzii — fără să recunosc
ce oraș era — neindrăznind
să intreb și fiindu-mi ne
caz — cum să nu-mi recunosc drumurile, tara!...
într-un scurt popas, pe
autostradă, m-am apropiat
de șofer : nu-mi mai cu
nosc locurile — am spus

cunoști Tulcea, cum să nu
cunoști Turnu Măgurele și
Călărași. Covasna și Sf.
Gheorghe. Tirgoviște, Alexandria. Medgldia. Focșani. Baia Mare. Petrila și
Lupeni și Motru si Săvinești — cele mai multe pe
cît de anonime in trecut,
pe ătîț de cunoscute, cele
bre acum prin ceea ce rea
lizează ele. prin opera lor.
Orașele din zare — și, in
preajma lor, uriașele cetăți.

ORAȘELE DIN ZARE
de Traian COȘOVEI

drumuri, prin sate ferme
cătoare — intrecînd în fru
musețe și prospețime și ci
vilizație toate tirgurile și
orașele de pe timpuri! —
m-am trezit, într-o seară,
într-un oraș mare, de-a
dreptul fantastic prin ală
turarea de clădiri solide,
bătrine, parcuri bătrîne și
uriașe cartiere de blocuri
moderne, înălțate pe culmi
le din jur, cu un grup
statuar de coloane foarte
înalte, deasupra cărora se
agitau în vint lungi flăcări,
ca niște steaguri. îmi era
clar că nu cunoșteam — șau
nu recunoșteam orașul —
și iarăși am vrut să intreb
și apoi mi-am interzis să
întreb ce oraș măreț era
acela, pe care îl străba
team și nu se mai termina,
cu clădirile lui străvechi,
cu arborii lui bătrîni. cu
acele cartiere înalte, stră
lucitoare — și am sperat că
pînă îl vom traversa îl voi
recunoaște — fie cel puțin

— ce oraș a fost ăsta?
Pitești! Orașul automobilu
lui românesc — a răspuns
omul. M-am uitat in urmă,
să văd municipiul Pitești
— orașul unei industrii de
virf — dar nu se mai ve
dea decit luciul larg al ma
gistralei — și uriașa zare
de lumină a orașului — și
după acea autostradă am
simțit că umblam printr-un univers cu totul nou.
Străbateam Cîmpia româ
nă — Bărăganul, prin griul
frumos răsărit. Si dintr-o
dată, din mijlocul cimpiei
a izbucnit — ca un miraj
al amiezii, ca fata morgana! — geometria albă,
albastră, multicoloră, strălucitoare, solemnă,, a unui
oraș oglindind pe verticale
le lui toată strălucirea la
nurilor Bărăganului: Slobozia. Cum să nu cunoști
Slobozia! Cum să nu cunoști Piteștiul. cum să nu
cunoști Slatina! Cum să nu

vetrele industriale din zare:
pe o zare și pe alta — ora
șele noi și înnoite ale tării,
într-adevăr, de nerecunos
cut — splendida generație
de orașe născute sau re
născute în tumultuoasa și
atit de fertila perioadă a
ultimilor 15 ani. ca urmare
a înfăptuirii programului
partidului, a politicii înțe
lepte de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor
tării.
Splendide orașe înălțate
pe locul tristelor tîrguri de
altădată
— deprimante
simboluri ale inerției, ale
anonimatului
provincial ;
splendide
orașe
tinere
înălțate in marginea ve
chilor orașe, in preajma
puternicelor platforme in
dustriale.
Iată. dispare
pentru totdeauna ideea con
damnată a orașului de pro
vincie — toate orașele tării
au chipul optimist si dem
nitatea noilor ansambluri
de locuințe ale Capi

REȘIȚA
talei — țara întreagă dobindește in timp, printr-un tenace efort creator,
aceleași
atribute ale civiliZației moderne, socialiste. Sub ochii noștri apar
orașe născute din clocotul
construcției socialiste, cu o
personalitate distinctă, crescîrid fiecare odată cu reali
zările lui. din eforturile
lui: consolidîndu-și o faimă
a lor — impunătoare orașe
ale otelului, ale construc
ției de mașini, ale petrolu
lui. ale cărbunelui, ale electricității și ale chimiei;
ale griului și ale podgo
riilor — tinere orașe, ale
hărniciei, ale spiritului ci
vic, ale demnității — afirmîndu-și existenta prin
eforturile lor. prin înalta
calificare și prin compe
tența lor, prin creația lor
materială si spirituală.
Orașele din zare — stră
lucind ca uriașe monumen
te ale vieții, pe întreg cu
prinsul patriei — vorbindu-ne despre uriașele obiective și eforturi și realizări ale poporului nostru:
vorbindu-ne despre monumentalitatea istoriei și a epocii noastre, despre dem
nitatea și eroismul vieții
noastre.
Orașele din zare — și
tinerele orașe de miine —
ca uriașe ființe pulsînd de
viată și de energie crea
toare. cu brațe și umeri
uriași; cu gîndirea lor
fulgerind ca o centrală electrică. cuprinzind depăr
tările în mijlocul cărora șe
înaltă, transmitindu-le tim
purile lor magnetice, tre
zind și aprinzînd ca intr-o
reacție în lanț gîndirea
creatoare și bucuria crea
ției pe cuprinsul patriei
întregi.

Microhidroturbine
pentru riuri
cu dedte mici de apă
Specialiștii Centrului de cer
cetări științifice și de inginerie
tehnologică pentru echipamente
hidroenergetice din Reșița adau
gă realizărilor de pină acum,
concretizate in marile hidroagregate destinate rîurilor inte
rioare ale tării, un nou si pres
tigios succes : executarea in atelierele proprii de producție,
după o concepție originală, a
primelor trei tipuri de micro
hidroturbine cu puteri de pînă
la 1 000 kW. Este de remarcat
faptul că aceste microhidroturbi
ne sint menite să contribuie la
valorificarea potențialului ener
getic al rîurilor cu debite mici.
(Nicolae Catană).

URZICENI

Fabrică de articole
de sport și turism
La Urziceni a început con
strucția fabricii de articole de
sport și turism, amplasată in apropierea întreprinderii de fen
te. Noua fabrică, prevăzută cu
hale de producție cu trei niveluri,
este înă'tată de Trustul de con
strucții industriale si agrozoo
tehnice București. Avind în ve
dere numărul mare de munci
tori. in special femei, care vor
lucra in această unitate, ca și în
altele ce vor întregi noua p'atformă industrială a Urzirenilor,
în zonă se vor construi blocuri
de locuințe, cantină cresă. gră
diniță, magazine. (Lucian Ciubo
tarul.
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Mai in joacă, mai in serios,
elevii Școlii generale din Udeșți.
județul Suceava, au construit in
curtea școlii un fel de planiglob
in relief.
Pe 0 suprafață de
numai un... ar se află trei plăti
forme distincte. Una prezintă
principalele forme de relief ale
globului : munți, dealuri, tim
pii,. ape, vulcani, fiorduri... A
doua platformă e destinată
astronomiei, iar a treia — me
teorologiei. Profesorii de specia
litate din județ, care au vizitat
„globul într-un... ar" de la
Udești, s-au convins că școla
rii de aici și-au luat rolul in
serios, ln universul lor minia
turizat, ei fac observații meteo
rologice ți astronomice deosebit
de interesante ți instructive.

I

La timp

I

I
I

I
I
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I
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ln timp ce se îndreptau spre
casă, cu puțin înainte de miezul
nopții, muncitorit Ștefan Silaghi
ji Nichita Gheorghe, de la o
întreprindere din Satu Mare, au
observat un început de incendiu
într-un magazin alimentar de
pe strada Fabricii, care era în
chis la acea oră. Cei doi munci
tori au alertat pompierii fi au
dat fi ei o mină de ajutor la
stingerea focului, chiar mai
înainte ca acesta să producă
stricăciuni.
Cercetările au stabilit că fo
cul fusese iscat de la jarul ui
tat nestins in soba metalică, dar
și din cauza ambalajelor de Mrtie cu care una din cele două
gestionare burdușise soba pină
la refuz. Dar care anume din
cele două gestionare făcuse acest lucru ? IntruCit amindouă au
dat vina una pe alta, amindouă
au fost bune de plată.
Și clnd te gindești că daci ar
fi predat ambalajele tinde tre
buie, paguba s-ar fi numit acum cîștig.

Ornitologică

I

Incepind cu noul sezon estival, vizitatorii complexului muzeal de științele naturii din
Constanța vor putea admira, in
afara Delfinariului. Planetariului si Microdeltei. un nou obiec
tiv de mare atracție : expoziția
de păsări cîntătoare si frumos
colorate. Pentru inceput. colec
ția numiră peste 200 de canari,
sticleți, scatii și alte asemenea
păsări care st întrec ln strălu
cirea multicolori a penajului,
dar si in trihlrt care ntai de care
mai originale.
lntrucit dintr-o asemenea ex
poziție nu trebuie să lipsească
tocmai steaua de primă mărime
in constelația zburătoarelor —
am numit privighetoarea — pre
cum si alte specii de păsări, con
ducerea complexului solicită si
pe această cale contribuția cres
cătorilor individuali care dispun
de păsări cîntătoare si incintătoare.

I

Răzbunare ?

I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

Năstase Stanciu, de la S.M.A.
Vilcele, județul Olt, avea ce
avea cu Grigore Cocoș. In loc
să aleagă o cale normală de
împăcare, el a recurs la răzbu
nare. Mai precis, intr-una din
nopți, trecind pe lingă tractorul
pe care-l avea in primire
Cocoș, ce credeți că i-a trecut
prin minte lui Năstase ? Să-i
înțepe o roată, roata să se dezumfle ți dimineața să-l pufneas
că risul văzîndu-l pe Cocoț
căznindu-se s-o pună pe... roa
te. A înțepat o roată, apoi pe
a doua, a treia, a patra... După
ce a terminat cu roțile tracto
rului, nu le-a cruțat nici pe cele
ale remorcii.
Pentru isprava lui — ne in
formează procurorul Florica
Radovan din Slatina — Năstase
a trebuit să plătească paguba cu
bani gheață — și nu numai pa
guba. Cit despre ris, nu i-a mai
ars, pentru că s-a făcut el sin
gur... de ris.

Cei șapte

| furioși• • •
au fost potolifi
S-a intîmplat la barul hanului
i, turistic de la Izvorul Mureșului,
județul Harghita. La o masă,
1 șapte tineri. „Taman ca ăi șapte
magnifici din filmul de acum
cițiva ani" — a observat un con| sumator.
Toți șapte — sănătoși și ”în' joși. Dar și— furioși. Mai ales
l după Ce au întrecut măsura cu
băutura. Pe nepusă masă, cei
[ șapte au inceput să lovească in
dreapta și-n stingă pe ceilalți
I consumatori, să răstoarne mese
le și scaunele, să arunce cu sti______ > Abia
I clele vți. ,paharele.
Abia evul
cL.~
I s-au văzut in fața oamenilor
s-au
trezit
de-a
binelea.
legii
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— Județul Neamț și municipiul
palele sale obiective, construirea,
Convorbire cu tovarășul Valerian GAINA
Piatra Neamț au primit remarcabile
peste Prevederile planului anual, a
prim-vicepreședinte al Consiliului popular al județului Neamț
200 de apartamente si devansarea
distincții in întrecerea dintre con
cu 30 pină la 00 de zile a terme
*
siliile populare, desfășurată in anul
1979. Vă rugăm să evocați citeva
nelor planificate de dare ih folo
bleme
de
administrare
si
întreține

cum
construindu-se
locuințele
In
sință la 1 800 de apartamente.
dintre principalele realizări ce au
re a imobilelor, de organizare a
cluse în planul suplimentar stabilit
Se vor diversifica serviciile pen
determinat obținerea distincțiilor.
unor
acțiuni
de
intrumusetare
etc.
de
Conferința
Națională
a
partidu

tru populație prin depășirea cu 6
— Fără a încerca o trecere in re
Efectele acestei initiative s-au evi milioane lei a planului de produc
lui.
vistă exhaustivă, as aminti că uni
dențiat cu pregnantă in sporirea
în același timp. în vederea solu
ție Ia prestații.
tățile economice subordonate con
grijii
locatarilor pentru apartamen
ționării
multiplelor
probleme
gos

Localitățile vor fi mai frumoase,
siliilor populare au depășit planul
tele
lor.
in
înfrumusețarea
aspectu

podărești.
de
mai
bună
organizare
mai bine gospodărite, datorită exe
producției industriale : s-au înche
lui
exterior
al
blocurilor
si
a
spa

a
vieții
în
orașe
Si
sate,
toate
ca

cutării.
prin muncă patriotică, a
iat un sir de lucrări de sistematiza
tiilor din preaimă. în creșterea nu unui important volum de lucrări :
drele de conducere și din aparatul
re și a inceput modernizarea unor
mărului acțiunilor de muncă patrio construirea, repararea și întreține
consiliilor populare au fost repar
noi zone orășenești : construcțiile
tică initiate și Organizate de aso rea a 2,7 milioane metrt pătrați de
tizate ne circumscripții electorale,
de locuințe prevăzute in cincinal
ciațiile de locatari.
în
fiecare
săptămînă,
împreună
cu
străzi și trotuare, amenajarea a
s-au realizat în avans ; a sporit
As mai adăuga faptul că și co
deputății, cu comisiile de cetățeni
1 200 hectare pateuri, spații verzi și
simțitor. în raport cu prevederile
misiile
permanente
ale
consiliilor
sau
comitetele
asociațiilor
de
loca

zone de agrement, plantarea a
inițiale, volumul prestărilor de ser
populare
dovedesc
mai
multă
ini

tari.
aceste
cadre
analizează
modul
670
000 de pomf fructiferi, arbori și
vicii către populație.
țiativă. Comisia pentru construcții, arbuști și a 60 de kilometri de
de înfăptuire a obiectivelor stabilite
— Ce metode si practici au fost
sistematizare și gospodărire comu gard viu.
utilizate eficient pentru obținerea de comun acord, a propunerilor și
în general, se poate aprecia că in
sugestiilor cetățenilor. Alături de nală, de exemplu, a inițiat Si a si
realizărilor amintite 2
nivelul serviciilor,
— Pentru înde
în calitatea vie
plinirea planului
ții se va resimți
la construcția de
pozitiv faptul că
locuințe, bunăoa
ră, membrilor co • Planul producției industriale în unitățile economice subordonate consiliilor se vor construi 36
de unltăti comer
mitetelor execu
populare a fost depășit cu 10 la sută.
ciale. 42 săli de
tive ale consilii
lor populare ju • S-au încheiat lucrările de sistematizare a cartierelor Dacia-Nord și Obor clasă și alte obiective
socialdețean, municipa
le și orășenești
din municipiul Piatra Neamț șl au început reconstrucția și modernizarea culturale.
Spre a asigura
li s-au dat în răs
zonelor centrale din Roman și Tîrgu Neamț.
o mai bună apro
pundere șantiere
vizionare a popu
sau cartiere și,
astfel, ei au ur • Planul construcțiilor de locuințe pe întregul cincinal a fost îndeplinit cu lației. ne-am an
gajat să sporim
mărit nemijlocit
13 luni mai devreme.
substanțial pro
modul de înca
drare a lucrărilor • In anul 1979 au fost construite și dotate 46 de săli de clasă, internate cu ducția de legume
și produse anima
în graficele de eo capacitate de 383 de locuri, ateliere-școală pentru 160 de elevi, patru dis liere Pe seama
xecuție, au anali
valorificării de
zat decadal, îm
pensare și alte obiective sociale.
pline a tuturor
preună cu condu
de
cerile șantierelor, • Vo'umul prestărilor de servicii către populație a întrecut cu 1 800 000 lei va suprafețelor
teren și a posibi
stadiul fiecărui oloarea inițial planificată.
lităților de creș
biectiv în parte.
a animale
Spre a asigura • Locuitorii județului au participat la muncă patriotică înfăptuind lucrări în tere
lor de care dispun
ritmicitatea dă
cetățenii.
valoare de 305 000 000 lei.
rii in folosință a
îh ceea ce pri
noilor
aparta
vește angajamen
mente, am stabi
tul
Consiliului
popular al muni
lit nu numai pre
cipiului Piatra Neamț, ambițioasele
efectuat un studiu al posibilităților
celelalte forme si modalități folo
vederi de plan trimestriale, ci și
de valorificare superioară a resur
sale prevederi se justifică și prin
site. această metodă duce la o mai
lunare.
selor terapeutice de care dispun faptul că, în 1980. localitatea sărbă
strinsă legătură cu masele de ce
La rindul lor. deputatilor si co
de
la
Bălțătești
si
Oglinzi.
băile
tățeni. constituie un mijloc eficient
torește 2 000 de ani de atestare a pre
misiilor de cetățeni li s-au încre
Acest studiu a fost finalizat prinde mobilizare a acestora, prin în
dințat sarcini concrete de antrenare
zenței populației geto-dace pe teri
tr-o
hotărire
a
biroului
permanent
tărirea
încrederii
Si
stimularea
ini

a viitorilor locatari, alături de con
toriul ei. Bineînțeles, locuitorii urbei
al
comitetului
executiv,
iar
apli

țiativei
lor
creatoare.
structori. la edificarea noilor lor
doresc să cinstească această aniver
carea ei s-a soldat numai anul tre
locuințe. Am ajuns prin această
— Din cele spuse pină acum re
sare cu succese deosebite. Printre
zultă că în activitatea Consiliilor cut cu o sporire de 31 la sută a
metodă ca la Piatra Neamț și Ro
numărului tratamentelor efectuate obiectivele propuse se află darea în
man. începînd din a doua jumăta
populare se dezvoltă pozitiv spiri
folosință, în avans față de termen,
te a anului trecut, locatarii să pres
tul de inițiativă al cadrelor, al ce in stațiunea Bălțătești.
Un valoros si eficient studiu a a tuturor apartamentelor construite
teze circa 300 de ore de muncă pa
tățenilor...
triotică la construirea blocului în
— într-adevăr. putem sublinia, ca inițiat șț. efectuat comisia perma în acest an. în condițiile realizării
nență de< specialitate cu privire la unor Însemnate economii de otel
care vor locui. Consiliile populare,
«n-important aspect, pogilivț,-,creș
*
prgst^rtle de servicii pentru popu betort, ciment și alte materiale ;
de comun acord cu constructorii si
terea inițiativei .ppe plan -locaK ■ la lație.
Brin
traducerea
în
viată
a
hocu întreprinderile beneficiare, au
toate eșaloanele, ca să’le numim
tărîrii consiliului popular județean, amenajarea de noi zone de agre
întocmit graficele de desfășurare a așa. Iată, de pildă, se știe cît de
muncii viitorilor locatari. îneît a- mari sint valorile fondului locativ cu care s-a încheiat acțiunea, s-au ment și spații verzi, îmbunătățirea
înființat noi unități de reparații si condițiilor de servire a populației
cestia să știe bine unde și ce trebuie
încredințate asociațiilor de locatari
întreținere a imobilelor, de repara prin depășirea planului la prestări
să facă pentru a-i ajuta cît mai
atit spre administrare, cit si spre
ții a obiectelor electrOcasnice in de servicii cu 2,6 milioane lei și
mult pe constructori. Consiliile oa
păstrare și întreținere, răspundere
mediul rural, se Întreprind măsuri alte prevederi.
menilor muncii de la Combinatul
de care, trebuie să o recunoaștem,
de fire și fibre sintetice de la Săvipentru înființarea de noi stafii
nu întotdeauna se achită in mod autOservice
Fără îndoială. Îndeplinirea și de
la Piatra Neamț, Ro
nești. Combinatul de prelucrare a
corespunzător. Din inițiativa Consi
man. Bicaz si Tg. Neamț. Birul pășirea acestor angajamente vor
lemnului din Piatra Neamț, între
liului popular al municipiului Pia
exemplelor ar putea continua.
marca un salt calitativ in activita
prinderea de țevi din Roman si al
tra Neamț, preluată apoi si la Ro
tele Urmăresc graficele de progra
— In ultimele zile au avut loc tea Organelor puterii și adminis
man. Tîrgu Neamț si Bicaz. mem
mare a echipelor de viitori loca
sesiunile de constituire a noilor trației de stat din județul Neamț,
brii biroului executiv au fost re
tari pentru efectuarea de lucrări la
consilii populare. Ce angajamente in nivelul de viață al locuitorilor.
partizați pe asociații de locatari,
blocurile ce le sint destinate.
se conturează pentru întrecerea din
răspunzind direct de activitatea aToate acestea au permis ca pre
acest an ? Ce obiective cuprind aTrimestrial, sint organizate
vederile pe întregul cincinal la con cestora.
Convorbire consemnatâ de
ceste angajamente ?
consfătuiri ne localități ale comite
strucția de apartamente în județul
Constantin BLAGOV1CI
—
Angajamentul
consiliului
popu
telor
aceștor
asociații,
prilejuri
cu
nostru să fie îndeplinite încă din
corespondentul „Seinteii"
lar județean cuprinde, intre princi
care sint cunoscute si rezolvate pro
luna noiembrie a anului trecut, a-

Lucrătorii Ocolului silvic Bocșa
Română, județul Caraș-Severin. au
depus eforturi susținute pentru a
încheia înainte de termen campa
nia He împăduriri din acest an.
Astfel, așa cum le-a fost angaja
mentul. la 6 aprilie a.c. au terminat
de plantat suorafața planificată. de
99 de hectare. Practic, la această
dată au fost realizate prevederile
planului de îmoăduriri care a re
venit ocolului in actualul cincinal.
Din suprafața plantată în această

încă

I

I
I
I
I

I
I
l

faza

Pe

tinere
primăvară, 25 ha au fost repartiza
te pentru nuci, 20 ha — pentru mo
lizi, iar restul — pentru goruni,
paltini, stejari. în acțiunile de plan
tare a puietilor. asigurați din pepi
nierele proprii ale ocolului, un
sprijin substantial au acordat și ce
tățenii localităților, un aport deo
sebit la campania de Împăduriri
înscriind uteciștii din organizația
orașului Bocșa.

Ioan ROTARESCU
orașul Bocșa

de

proiectare

preveni risipa

„Am sesizat si Cu alte ocazii des
pre risipa ce se face cu geamul ar
mat. în unitatea noastră. întreprin
derea de construcții instalații mon
taj Brașov, se consumă anual peste
200 000 metri pătrati de geam. Din
această cantitate, circa 30 la sută se
pierde datorită zecilor de tipodimensiuni diferite la care se proiec
tează luminatoarele metalice pe
care se montează geamurile. în această situație, pentru montarea gea
murilor e necesar să se facă multe
tăieturi, rămînind mari cantități de
fișii de sticlă ce nu mai pot fi uti
lizate. Valoric, la nivelul întreprin
derii noastre, aceasta înseamnă o
pagubă de circa 2 milioane lei.
Pentru a se evita o asemenea risi
pă, propun ca proiectant! i si foru
rile competente *să ia măsuri de
restringere la maximum no-lhil a
tipodimensiunilor
luminatoarelor
industriale, astfel încit să rămină

scurt,

• Cu forțe proprii. Colectivul în
treprinderii mecanice de material
rulant Craiova și-a propus să asi
mileze anul acesta in fabricație 160
de repere de piese de schimb, din
tre care o mare parte cu un inalt
grad de complexitate tehnică, Acordlndu-se o mare atenție confec
ționării cu forte proprii a unui cit
mai mare număr
" de piese de
schimb, aici au fost asimilate in
producție, în ultimii ani. peste 3 000
de repere : cămăși
_ .pentru
______ _____
cilindri
motor diesel, supape de admisie-evacuare, vane de ulei, suporți de
sprijin pentru boghiuri, furci de
suspensie etc. (Mircea Ursei, inginer).
• Un bloc al— tărăgănărilor. în
^anul 1976, in comuna Dezna. jude-

doar 2—3 tipuri, condiționate de
dimensiunile cele mai solicitate.
După omologarea acestor lumina
toare. fabricile ar urma să producă
geam armat numai la asemenea di
mensiuni.
Menționez că nici spărturile de
geam armat nu se colectează, așa
cum obligă legile țării. Și nu se co
lectează pe motiv că nu ar exista
un mijloc de separare a armăty-ii
din sticlă. Dar acest miiloc exis
dacă -spărtura ar fi măcinată întț- *
moară cu bile, sirma ar putea fi
separată cu ajutorul unor magneți.
Prin adoptarea acestor propuneri
s-ar face o economie de sute de
mii de metri pătrati de geam, ne
lingă importante fonduri bănești1'.

Ștefan ȘINCAN
șeful serviciului aprovizionare,
I.C.I.M.-Brașov

din

scrisori

,țul Arad, a început construcția Unul
bloc de locuințe nentru specialiștii
care lucrează in unitățile economi
ce din localitate. Lucrările le exe
cută cooperativa „Constructorul"Arad. Deși s-a imolinit și al treilea
termen fixat pentru darea sa in
folosință, blocul nu este încă ter
minat. Nu i s-a pus încă acoperi
șul, deși cooperativa agricolă de
producție din localitate a procurat
țigla necesară, timplăria. pregătită
în atelierul C.A.P., nu a fost mon
tată. dună cum n-au fost executate
nici instalațiile sanitare si electri
ce. Lucrările înaintează în ritm de
melc, iar specialiștii care trebuiau
să locuiască in bloc fac în conti
nuare naveta. (Gheorghe Tăutan,
profesor).

REPARAȚIILE... SPIRITULUI
DE RĂSPUNDERE
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ți corespondenții „Seinteii"

Județul Neamț-locul II in întrecerea dintre consiliile populare județene
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Rubricâ realizata de

Pădurile
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Petre POPA

OAMENILOR MUNCII
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„SUCCESUL OBȚINUT S-A DATORAT
VALORIFICĂRII INIȚIATIVELOR CETĂȚENEȘTI"

CUVÎNTUL
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Acceleratul 421. Vagonul res'
taurant. Printre consumatori se
afla și LA., un cetățean de prin
județul Satu Mare După ce s-a
cinstit pină s-a amețit, LA. s-a
dus la locul lui. Acolo a simțit
că e prea încălzii. A ieșit din
compartiment ți a deschis ușa
vagonului, să se răcorească. S-a
dezechilibrat și a căzut din tren
in apropierea podului de peste
riul Vulcănița, in apropierea
Feldioarei. Cind a fost găsit, era
prea tirziu.

Cuvîntul cititorilor

la tribuna „Seinteii"
U -

Iată faptele : la data de 14 apri
lie 1979. conducerea șantierului
nr. 1 I.C.R.A.L. Cotroceni a sem
nat contractul nr. 16053 pentru
executarea unor lucrări de repara
ții la imobilul din str. 13 Septem
brie 194—196. cu termen de execu
ție 30 iunie același an. Așa cum a
Constatat insă o echipă de control
al oamenilor muncii in februarie
1930, lucrarea, începută anul trecut,
a fost apoi... pur și simplu abando
nată. Efectul ? Degradări șt mai
mari, materiale și muncă irosite.
Păgubaș — statul.
Relatindu-ni-se acest caz. ne-ahi
ămlntit și de o altă situație. Un
bloc mai vechi — din sectorul 4 al
Capitalei — intrind în reparație, a
fost adusă la fața locului o macara.
O porțiune a curții era însă
strimtă, intit macaraua nu încă
pea ; atunci, cei investiți cu răs
punderea lucrării, au eliminat ..cu
ușurință" obstacolul : au intrat pur
și Simplu cu macaraua în gardul
spre curtea învecinată, dărimind o
jumătate din el. Și și-au văzut de
treabă. Calmi și fără probleme. Nu
le-a reproșat nimeni nimic. După
repetate sesizări și reveniri ale celor
lezați s-a montat, după 15—16 luni,
un alt gard. Pe cheltuiala statului.
La scurt timp insă, cu priteju’
evacuării ultimelor cantităti de mo
loz din curtea blocului conteinerul

izbește cu putere in... cealaltă
mătate de gard, construită din
rămidă. Minuitorul
' '
.............
conteinerului
pleacă însă — sint trei luni de
atunci — văzindu-și liniștit de \
drum. Acum zidul stă să cadă $1-1 \
va repara — cel puțin este de spe
rat — întreprinderea in cauză. Pe
banii cui 7 Ai statului !
Realitatea este că. în special ln
domeniul construcțiilor, poate mai \
mult decit in oricare altul, s-s \
încetățenit un fel de obicei (sau
optică ?) in sensul că de orice pa \
gubă. defecțiune, refacere este res- \
ponsabil... statul; organizația respectivă de construcții, care desface
magaziile de ciment, trimite oameni
și utilaje să repare neglijențele fla
grante ale unui, nepăsător.
\
Dar in fond, de ce așa ? Nu ar
fi mai etic, mai echitabil, ca dau \
nele provocate prin lipsa de răspun \
dere a unora să fie suportate întot t
deauna de cei vinovați. din propria
pungă ? Să nu îngăduim nimănui
să „muște", oricit de neînsemnată
ar părea îmbucătura, din avuția
noastră, a tuturor ! Ne-o cer reali
tățile de azi. care ne învață să
gospodărim cu grijă tot ceea c.
avem. ne-o impun responsabilitatea
socială, spiritul patriotic.

u

Maria BABOIAN

De la ADAS
Asigurarea mixtă de viată con
stituie un sprijin bănesc pentru cel
care o contractează, in cazul pier
derii Sau reducerii capacității sale
de muncă în urma unui accident,
sau pentru familia sa. in cazul de
cesului asiguratului din orice cauză.
Totodată, o astfel de asigurare dă
posibilitatea asiguratului să econo
misească in mod planificat o anu
mită sumă de bani pe care o va
primi la expirarea duratei asigu
rării. în scopul de a răspunde unor
cerințe ale populației, asigurarea
mixtă de viată se practică și in
alte trei variante, realizate Prin ex
tinderea protecției asupra unui nu
măr mai mare de persoane, prin
suplimentarea sumei asigurate in
cazul survenirii unor anumite ca
tegorii de evenimente asigurate,
ori prin prelungirea în timp a pres
tațiilor ADAS. Asigurarea familială
mixtă de viată dă posibilitatea cu
prinderii în asigurare a tuturor
membrilor de familie în vîrstă de la
5 la 65 de ani, oricare din aceștia

putînd încasa suma asigurată, in
funcție de evenimentul asigurat
intîmplat, Asigurarea mixtă de
viață și suplimentară de accidente
este o variantă la care suma asigu
rată stabilită pentru urmările acci
dentelor reprezintă de 6 ori suma
prevăzută pentru celelalte eveni*
mente cuprinse în această asigurare.
Asigurarea mixtă de viață cu
pensie pentru urmași garantează
urmașilor înscriși in poliță primi
rea eșalonată a unor sume de bani,
în baza acestei asigurări. ADAS
plătește: jumătate din suma pre
văzută in poliță, la decesul asigu
ratului; o pensie anuală de 10 la
sută din suma asigurată, oină la
expirarea asigurării; a doua jumă
tate a sumei asigurate, la termenul
de expirare a asigurării.
Informații suplimentare si con
tractarea de asigurări, la respon
sabilii cu asigurările din unitățile
socialiste, agenții și inspectorii de
asigurare sau. direct, la oricare
unitate ADAS.

Tragere specială LOTO
Administrația de Stat Loto-PronOsport organizează duminică, 20 apri
lie 1980, o tragere specială Loto, la
care se pot obține : autoturisme
„Dacia 1 300“, excursii pe ruta
R. S. Cehoslovacă — R. P. Ungară
sau in R. D. Germană, cîștiguri in
bani variabile și fixe (25 000, 5 000
lei etc.). Pentru atribuirea cîștigurilor se efectuează opt extrageri in
trei faze, cu un total de 75 de nu
mere. Costul biletelor este de 5 sau

15 lei varianta simplă, cele de 15 lei
avînd drept de cîștig la toate extra
gerile. Se participă și cu vâriante
combinate sau combinații „cap de
pod" (achitate sută la sută sau in
cotă de 25 la sută), pe care se pot
realiza suite de cîștiguri la mai
multe categorii. Ultima zi pentru
procurarea biletelor : simbătă, 19
aprilie 1980. Consultați prospectul
tragerii și procurați din vreme bi
lete cu numerele preferate 1

Defecțiuni în remedierea
defecțiunilor auto
Autoservice-urile au
inceput să fie luate cu
asalt de automobiliștii
care vin la revizia teh
nică anuală, măsură obligatorie, legiferată,
menită să ofere o si
guranță sporită circu
lației rutiere. La autoservice Băneasa, al
cooperativei „Automecanica", reviziile se
desfășoară rapid și
conștiincios. Eventua
lele defecțiuni la siste
mele care afectează si
guranța rutieră — di
recția, frînele, semna
lizarea — sint operativ
depistate, iar proprie
*tarii Vehiculelor sint
invitați să le remedie
ze, dacă vor, chiar în
atelierele vecine.
Apare insă frec
vent o altă defecțiune.

Automobilistul este tri
mis să-și caute el sin
gur piesa cu pricina.
I se spune că furnizorii
nu au aprovizionat
cooperativa, nu și-au
onorat contractele la
piesele de schimb.
Situația ar putea fi
mult ușurată dacă, in
locul unor subansamble întregi, ar deveni
accesibile niște piese
mărunte foarte ușor
de realizat. Astfel, nu
mai la sistemul de frînare. din lipsa unei
garnituri șl a unui mic
inel-burduf de cauciuc,
care costă cițiva lei,
se înlocuiește tot sis
temul etrier, care cos
tă 140 de lei. Deseori
trebuie schimbată pom
pa centrală de frlnă
sau cilindrii de frină

de la roțile din spate,
subansamble care cos
tă sute de lei, deși la
ele s-au defectat niște
simple garnituri de
cauciuc...
Este cazul ca întreg
sistemul de aprovizio
nare cu piese de schimb
— incepind de la pro
ducătorul de autotu
risme, I.D.M.S.-ul. ma
gazinele de piese auto,
service-urile — să acorde atenția cuvenită
și acestor așa-zise mă
runțișuri, care pot
contribui la reducerea
substanțială a produc
ției unor subansatnble
pretențioase. Deci, economii de metal, de
energie, de muncă și
mai putini automobiliști puși pe drumuri.
(AL Plăieșu).

Schimb de destinații?
Se pare că unii din
tre craioveni. cu spri
jinul nemijlocit al ad
ministrației domeniului
public de la ei din
oraș, s-au hotărit, acum în primăvară, să
Încerce marea cu de

getul. Mai exact să
vadă dacă se pot adu
na la un loc, din tot
orașul, mostre de gu
noaie și resturi mena
jere. Locul ales pen
tru O asemenea ispra
vă : O stradă centrală,

Grigore Preoteasa și
alta, tot centrală, Lo
tru. Astfel in parcajul
destul de mare al pri
mei străzi, cit și in
solariui de copii de
alături, de pe stra
da Lotru, omul dă cu

ochii, zilnic, ba de fă
rașe și ligheane, ba de
sobe ruginite și crătiți
găurite, de stîipi vechi,
gunoaie de tot soiul,
hirtii și ambalaje
Au ajuns oare par
cajul de autoturisme și
solariui pentru joaca
celor mici lăzi de gu
noi ale orașului ?

Ca să nu-și mai piar
dă timpul și profitind
de starea străzii Lo
tru, unii craioveni, po
sesori de autoturisme,
nici nu-și mai duc ma
șinile la stația de par
care, ci o strecoară și
o parchează printre
puii de coniferi plan
tați in solariu. Așa au

făcut, de pildă (și
fac) posesorii mașinilor
cu nr. de înmatricula
re l-Dj-827, 2-Dj-1903,
2-Dj-5457 ș.a.m.d.
Nu este cam neigie
nic locul de joacă ce
le rămîne copiilor prin
acest hedorit schimb
de destinații 7 (Gh.
Graure).

Patru pe drum, 12 la odihnă
Există la Găești o
secție de transporturi
dotată cu 16 autobuze
pentru asigurarea tra
ficului local. Autobu
ze care fac legătura
intre princioalele zone
ale orașului. între oraș
și comunele limitrofe.
Cum circulă autobuze
le resnective?
Zilele trecute am fă
cut un sondaj: din
cele 16 autobuze erau
in circulație doar... 4.
Pe trei trasee nu a cir
culat toată ziua nici o
mașină. Stînd de vor
bă cu mai multi lo
calnici, aflăm că si
tuația nu este cituși de
puțin un accident. Așa
se întîmplă mai întot
deauna. (Lucru de
care ne-am convins
ulterior, cercetînd gra
ficele de parcurs.)
— Mai bine ne-ar

anunța că au desfiin
țat transportul în co
mun, ne spunea unul
din călători, Ion Stănescu, de la fabrica de
frigidere din localita
te. Am pleca de acasă
pe jos sau cu bicicleta
mai devreme, in orice
caz ne-am calcula
timpul incit să nu întirziem la serviciu
pierzind ore întregi
prin stații.
Deplasindu-ne la se
diul secției de trans
porturi, aproape că nu
ne venea să credem ce
vedeam cu ochii. în
garai o îngrămădeală
de 12 autobuze, iar in
biroul impiegatului de
mișcare o înghesuială
de oameni, care co
mentau cu însuflețire
un film. Ne cerem
scuze că-i intrerupem,
și-l întrebăm ne im

piegatul de
serviciu
Ion Cristea:
— De ce stau auto
buzele in garaj?
— Sint defecte.
— De ce nu le re
parați?
— Mă depășește pro
blema. Alții se ocupă
de partea tehnică.
Aflăm cu această ocazie că pentru buna
funcționare a trans
portului local. Inclusiv
pentru întreținerea ce
lor 16 autobuze, statul
plătește 35 de oameni:
14 șoferi, 8 mecanici.
6 taxatoare, un șef de
coloană. 2 revizori
tehnici, un magaziner,
o casieră și incă alte
persoane. Nu-i cam
mare risipa de oameni
și bani, tovarăși din
conducerea întreprin
derii județene de trans
porturi ? (Mihai îonescu).
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TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare
a ambasadorului Venezuelei
(Urinare din pag. I)
Inmînînd scrisorile de acreditare.,
ambasadorul Olga Lucila Carmona
a transmis tovarășului Nicolac
Ceaușescu un mesaj prietenesc din
partea președintelui Republicii Vene
zuela, Luis Herrera Campins. îm
preună cu urări de succese in înalta
funcție de președinte al României, de
progres și bunăstare poporului
român.
în cuvîntarea prezentată de amba
sador cu acest prilej sînt evocate
relațiile româno-venezuelene care se
dezvoltă pe baza respectului reciproc,
al principiilor de colaborare interna
țională, „Venezuela și România —
se arată in cuvintare — s-au identifi
cat împreună în acest cadru dinamic
al dialogului internațional, avînd po
ziții solidare, constructive, in spriji
nul bunăstării sociale si dezvoltării
independente a popoarelor lumii a
treia. Este un prilej potrivit pentru
Venezuela de a recunoaște sincera
contribuție a statului român, a guvernului. a Excelentei Voastre la
eforturile ce se fac pentru stabilirea
noii ordini economice și sociale inter
naționale. Vizita pe linie de stat
efectuată de Excelenta Voastră în
unele țări din America Latină intre
acestea și Venezuela, a fost un eve
niment remarcabil, favorizînd impor
tante realizări de interes reciproc:
adîncirea relațiilor noastre diploma
tice și o mai bună cunoaștere a po
poarelor noastre. Mesajul dumneavoa
de prietenie si colaborare
adi. ut Americii Latine, domnule
președinte, este o contribuție valoroa
să la creșterea încrederii In relațiile
Internationale bazate pe respectul si
solidaritatea față de lumea In curs
de dezvoltare".
După ce sint evidențiate principa
lele orientări de politică externă ale
Venezuelei. in cuvintare se arată :
„Venezuela Iși exprimă și cu această
ocazie recunoștința pentru contribu
ția statului și ilustrului Guvern al Re
publicii Socialiste România la conso
lidarea păcii, la încrederea si secu
ritatea internațională, corespunzătoi
cu aspirațiile tării dumneavoastră, de
armonie și înțelegere între state si
popoare. in cadrul coexistentei
pașnice".
Primind scrisorile de acreditare,
președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a mulțumit pentru mesajul transmis
și a adresat, la rindul său. președin
telui Republicii Venezuela un salut
prietenesc, cele mai bune urări per
sonale, de progres și prosperitate
pentru poporul venezuelean prieten.
In cuvîntarea de răspuns a șefului
statului român este evidențiată am
pla activitate desfășurată de Româ
nia pentru promovarea unei largi
cooperări internaționale, întemeiată
pe stricta respectare a principiilor de
plinei egalități in drepturi, indepen
denței și suveranității naționale,
neamestecului in treburile interne si
avantajului reciproc, renunțării la
forță sau la amenințarea eu forța, a

dreptului fiecărui popor de a fi de
plin stăpîn pe destinele sale.
In continuare, în cuvintare se evo
că evoluția ascendentă a raporturilor
româno-venezuelene, arătîndu-se câ
un rol hotăritor în amplificarea aces
tora l-au avut înțelegerile la nivelul
cel mai inalt stabilite cu ocazia vi
zitei în Venezuela. „Consider însă, se
arată in cuvintare. că există largi
posibilități, încă neexplorate, pentru
dezvoltarea și mai puternică a rela
țiilor dintre țările noastre — si sini
convins că prin eforturi comune se
vor putea identifica și valorifica noi
proiecte și programe de colaborare
româno-venezueleană, îndeosebi în
domeniul schimburilor comerciale și
al cooperării în producție, precum și
în alte domenii de interes comun".
Referindu-se la situația internațio
nală, cuvîntarea șefului statului ro
mân arată : „împrejurările interna
ționale actuale sint deosebit de gra
ve, accentuarea încordării pe plan
mondial punînd în pericol cauza des
tinderii, păcii și independenței na
ționale a popoarelor. De aceea, noi
considerăm că este imperios necesar
să se întărească colaborarea dintre
toate statele, conlucrarea lor pe plan
internațional, in scopul de a opri ac
centuarea încordării internaționale si
de a asigura reluarea si continuarea
politicii de destindere, colaborare si
pace, de dezvoltare independentă a
tuturor națiunilor.
Noi considerăm că trebuie acordată
o atenție deosebită luptei pentru
dezarmare, și in primul rînd pentru
dezarmare nucleară, trecerii la mă
suri concrete de oprire a cursei în
armărilor și de reducere a cheltuieli
lor militare, de înfăptuire a unei po
litici reale de dezarmare, care să asi
gure un echilibru corespunzător de
forțe, prin reducerea substanțială a
Înarmărilor.
O problemă de importantă deosebi
tă căreia tara noastră îi acordă o
atenție de prim ordin — se spune,în
cuvintare — este lichidarea subdez
voltării și înfăptuirea unei noi or
dini economice internaționale. Româ
nia — tară socialistă in curs de dez
voltate — va întări conlucrarea Si so
lidaritatea cu țările in curs de dez
voltare. pentru pregătirea temeinică
a sesiunii speciale a Organizației Na
țiunilor Unite din acest an consacrată
noii ordini economice internaționale".
Președintele Republicii Socialiste
România l-a asigurat ne noul amba
sador al Republicii Venezuela de în
tregul sprijin al Consiliului de Stat,
al guvernului român și al său per
sonal.
După solemnitatea lnmînării scri
sorilor de acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu s-a intretinut într-o atmosferă cordială cu amba
sadorul Venezuelei, Olga Lucila
Carmona.
. La solemnitate și convorbire au
participat Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al
Consiliului de Stat.

Ieri a avut loc simpozionul

„Spiritualitatea geto-dacilor - moșteniri
în creația românească"
Ieri, la Muzeul de istorie a muni
cipiului București s-a desfășurat sim
pozionul „Spiritualitatea getO-dacilor
— moșteniri în creația românească".
Au fost înfățișate aspecte ale vieții
spirituale a geto-dacilor. reliefindu-se
originalitatea gîndirii lor. care a stîrnit admirația contemporanilor lor
greci și romani, simțămintele elevate
șl trăirile estetice, demonstrate de ra
finamentul ceramicii, orfevrăriei și ar
gintăriei geto-dacice, vechimea crea

BACAU. • Sub genericul
„2 050 de ani de la Întemeierea
primului stat dac centralizat șl
independent", la căminele cul
turale, cluburile
muncitorești,
casele de cultură. întreprinderi,
școli și biblioteci au loc. în
x .ceste zile, numeroase manifes
tări politico-educative 51 cultural-artistice care evocă acest
măreț eveniment istoric. La Răcăciuni, Podu Turcului. Moinești și Comânești, in munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej
au fost organizate simpozioane,
mese rotunde, dezbateri la care
au luat parte un mare număr
de petrochimlști. muncitori fo
restieri. țărani cooperatori, me
canizatori. (Gheorgbe Baltă).
BOTOȘANI • Sub egida co
mitetului județean de cultură și
educație socialistă au fost scoa
se de sub tipar trei noi lucrări:
„Folclor poetic" (cintece și stri
gături din județul Botoșani), an
tologie alcătuită de cercetătorul
ieșean Ioan H. Ciubotaru, „Por
tul popular în zona Botoșani
lor", lucrare semnată de prof,
dr. Angela Paveliuc-Olariu.' și
„Caietele teatrului -Mihai Eminescu-". Ultima dintre aparițiile
editoriale menționate pune la
dispoziția cititorilor, intre alte
le. intervențiile participanților
la colocviul ce a avut loc cu
prilejul celei de-a treia ediții a
festivalului „Toamna teatrală"
la Botoșani. (Silvestri Ailenei).
CLUJ-NAPOCA. • Galeria

• „O ZI FĂRĂ TU
TUN". Cu prilejul „Zilei mon
diale a sănătății", in Întreaga
Franță s-a desfășurat la 7 apri
lie o amplă acțiune împotriva
fumatului, patronată de d-na
Giscard d’Estaing, soția preșe
dintelui republicii. în cadrul acestei acțiuni, desfășurată sub
lozinca ,.O zi fără tutun", s-a fă
cut apel la nefumători ca în ziua
amintită să poarte cu toții la bu
tonieră sau Ia corsaj o floare ca
simbol al purității unei atmosfere
neooluate cu fumul de țigară. Cu
prilejul unui interviu acordat re
vistei ,.°aris Match", d-na Gis
card d’Estaing a arătat că la Pa
latul Elysee. președinția repu
blicii, fumatul este interzis, atit
in timpul reuniunilor, cit și ăl
meselor oficiale, această regulă

ției lor politico-statale. varietatea cu
noștințelor științifice etc. S-au pus în
lumină dimensiunile moștenirii getodacice în limba și cultura româneas
că, in suprastructura politică. în cos
tumul popular românesc ; s-au adus
date noi cu privire la permanenta
populației autohtone în secolele II—
VI e.n., perioadă în care s-a desăvîrșit, în laturile sale fundamentale,
sinteza etnică românească. (Silviu
Achim).

mare de artă din Cluj-Napoca
găzduiește expoziția cunoscutu
lui pictor Bene Jozsef. in care
sint prezentate peste 100 de lu
crări de pictură, creație a ulti
milor ani. cu o bogată varie
tate tematică, inspirată din tra
dițiile populare, din munca paș
nică a oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari și de alte națio
nalități din patria noastră. • In
sala mare a Casei universitarii

lor din Cluj-Napoca a avut loc
duminică un concert extraordi
nar susținut de formația „Cappella Transylvanica". cu prilejul
aniversării a 25 de ani de exis
tentă. Sub bagheta dirijorului
Dorin Pop au fost Interpretate
opere ale creației muzicale uni
versale și ale Creației românești
contemporane. (Alexandru Mureșan).
IAȘI • Actori de la Teatrul
Național „Vasile Alecsandri"
au întreprins recent un tur
neu prin satele județului Iași cu
spectacolul „Izvoare", care cu
prinde „Cinticele vesele" de Va
sile Alecsandri și poemul dra
matic „Treptele zidirii" de
Constantin Popa. în prima serie
a turneului au fost susținute
spectacole în comunele Deleni.
Scobinți. Grozești. Todirești. Răducăneni și Poprîcani • „Crea-

fiind riguros respectată, și s-a
pronunțat pentru inițierea in
școli a unei largi campanii de educație antitabagică.

• PRIORITATE BIOMASEI. In decurs de numai
cîțiva ani, actuala criză energe
tică ar putea fi depășită prin orientarea economiei mondiale
spre producerea de energie cu ajutorul biomasei. Această apre
ciere aparține savantului biolog
american Barry Commoner, po
trivit căruia materia organică,
îndeosebi plantele (biomasa) re
prezintă un inepuizabil izvor de
energie. Commoner apreciază că
încă de pe acum circa o treime
din benzina consumată in lume
ar putea fi economisită, dacă acest combustibil ar fi înlocuit
prin alcool extras din plante. Ob

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în fruntea statului rofnân, am marea
plăcere de a vă adresa, in numele poporului congolez, al avangardei sale
— Partidul Congolez al Muncii — al guvernului și al meu personal, viile $i
călduroasele noastre felicitări
Poporul congolez, care urmărește cu Un Interes deosebit numeroasele
eforturi pe care nu încetați să le depuneți pentru îmbunătățirea constantă
a bunăstării poporului prieten român, se bucură în Mod sincer de această
nouă dovadă de încredere. Nu mă îndoiesc că sub conducerea dumneavoastră
clarvăzătoare poporul român va obține victorii și mai mari in edificarea
unei societăți socialiste dezvoltate și că relațiile de prietenie și cooperare
existente intre cele două țări ale noastre se vor întări și mai mult, pentru
fericirea popoarelor noastre, pentru pace șl progres în lume.
Cu cea mai înaltă considerație,

Colonel DENIS SĂSSOU NGUESSO
Președinte al Comitetului Central
al Partidului Congolez al Muncii,
Președinte al republicii,
Șef al statului,
Președinte al Consiliului de Miniștri

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți mulțumiri cordiale pentru felicitările adresate cu
prilejul realegerii mele în funcția de președinte al Consiliului de Stat al
Republicii Populare Polone.
împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile tradiționale de
prietenie și colaborare româno-polone se vor dezvolta în continuare, spre
binele celor două popoare ale noastre, în interesul comunității socialiste, al
consolidării securității și păcii.
Folosind acest prilej, vă doresc multă sănătate și fericire personală, noi
succese in întărirea și dezvoltarea României socialiste.

La a 60-a aniversare
a Partidului Comunist din Spania
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST DIN SPANIA
Dragi tovarăși.
Cu prilejul celet de-a 60-a aniversări a creării Partidului
Comunist din Spania, Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, personal secretarul general al Partidului
Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in numele
comuniștilor români, al tuturor oamenilor muncii din țara
noastră, vă adresează cele mai cordiale felicitări și un
cald salut frățesc.
In cei 60 de ani de existență. Partidul Comunist din
Spania a parcurs un drum glorios de muncă și luptă, manifestindu-se neabătut ca o forță politică activă in apărarea
intereselor fundamentale ale clasei muncitoare spaniole,
în slujba celor mai înalte aspirații de libertate și dreptate
socială ale întregului popor spaniol. Prin jertfele de singe,
lnfruntind prigoana și represiunile, comuniștii spanioli s-au
situat, cu abnegație și devotament față de popor, în pri
mele rinduri ale rezistenței antifasciste, în lupta împotriva
reacțiunii. Astăzi, Partidul Comunist din Spania militează
in continuare pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate
și bunăstare ale oamenilor muncii spanioli, pentru adîn
cirea continuă a procesului de reînnoire democratică a
vieții politice in Spania.
Comuniștii, oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu
sentimente de profundă simpatie și solidaritate activitatea,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

‘ HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Polone

Un glorios drum de luptă revoluționară

Comuniștii, clasa muncitoare, ma
sele largi populare din Spania ani
versează astăzi 60 de ani de la
crearea Partidului Comunist din
Tovarășul Virgil Cazacu, membru
Oaspetele a fost rugat să transmi
Spania, Încercată avangardă de luptă
al Comitetului Politic Executiv, se
tă, din partea tovarășului Nicolae
cretar al C.C. al P.C.R., s-a intilnit
a oamenilor muncii și întregului po
Ceaușescu, tovarășului Todor Jivkov
por. forță politică de bază a socie
cu tovarășul Dimităr Stanișev, secre
salutul său prietenesc și urări de noi
tății spaniole, detașament activ al
tar al C.C al P.C. Bulgar, care, la
realizări poporului bulgar prieten.
invitația C.C. al P.C.R., in zilele de
S-a procedat la un schimb de pă
mișcării revoluționare mondiale. La
11—13 aprilie a.c., a făcut o vizită de
această glorioasă aniversare, comu
reri cu privire la preocupările actua
lucru in țara noastră.
niștii români. întregul nostru popor
le ale celor două partide, exprimînCu acest prilej, D. Stanișev a ru
du-se dorința de a dezvolta continuu
iau parte din toată inima, in spiri
gat să se transmită tovarășului Nicolae
relațiile româno-bulgare în spiritul
tul bunelor relații de strinsă priete
Ceaușescu, secretar general al Parti
întilnirilor și convorbirilor fructuoa
nie, solidaritate și colaborare dintre
se dintre conducătorii de partid și de
dului Comunist Român, președintele
partidele și popoarele noastre.
Republicii Socialiste România, din
stat din cele două țări vecine și prie
Partidul Comunist din Spania a
partea tovarășului Todor Jivkov,
tene. S-a efectuat, totodată, un schimb
luat naștere in condițiile ascuțirii
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar,
de păreri asupra unor probleme ac
contradicțiilor din societatea spanio
președintele Consiliului de Stat al
tuale ale situației internaționale, ale
lă de după primul război mondial,
mișcării
comuniste
și
muncitorești.
R. P. Bulgaria, un cald salut priete
ale luptei forțelor progresiste din
nesc și cele mai cordiale felicitări cu
La convorbiri, care s-au desfășurat
tară pentru transformări politice și
prilejul reinvestirii sale in înalta
intr-o atmosferă caldă, tovărășească,
sociale radicale, ale avintului revo
funcție de președinte ai Republicii
au participat Dumitru Turcuș, adjunct
luționar care a cuprins țările- euro
Socialiste România, urări de noi și
de șef de secție la C.C. ăl P.C.R.,
pene după Marea Revoluție Socialis
precum și Petăr Danailov, ambasado
însemnate succese poporului român
tă din Octombrie. La 15 aprilie 1920,
prieten.
rul R. P. Bulgaria la București.
Adunarea Națională a Federației Ti
neretului Socialist a aprobat cu o
majoritate zdrobitoare hotărîrea is
torică de Înființare a Partidului Co
munist din Spania.
De-a lungul celor șase decenii de
existentă. Partidul Comunist din
Reprezentanții sportului românesc au repurtat, in ultimele zile, o
Spania, exprimind cu fermitate și
seamă de succese, cucerind victorii frumoase și prestigioase locuri intii
consecvență aspirațiile și interesele
in competițiile internaționale la care au participat.
vitale ale clasei muncitoare, ale în
Turneul internațional feminin de
Maria Alexandru și Liana Urzi
tregului popor spaniol, s-a situat per
că au foist distinse cu medalia de ar
șah desfășurat sistem elvețian la
manent în fruntea bătăliilor împo
gint in proba de dublu a Campiona
Hyeres (Franța) a prilejuit un nou
triva exploatării, pentru o Spanie li
telor europene de tenis de masă (ce
succes de prestigiu „eșichierului"
beră, independentă și democratică,
se desfășoară la Berna). Este a doua
românesc, maestra internațională
pentru triumful cauzei libertății, so
Elisabeta Polihroniade Clasindu-se pe
medalie românească la ediția din
cialismului și păcii în lume.
locul intii cu 9 puncte. Același punc
acest an a competiției continentale.
Stegar al unor asemenea nobile
taj a fost realizat și de marea maes(După cum s-a mai anunțat, echipa
idealuri, tînărul partid comunist a
tră Elena Fatallbekova (U.R.S.S). Pe
feminină a României a luat și ea me
fost de. la inceput tlnta atacurilor
dalia de bronz).
locul trei, cu 8,5 puncte, s-a sițUat'11 reactitiniU spaniole, fiind silit o lun
Liu She Lan (R. P. Chineză), clasata ! gă perioadă să-și1 desfășoare activi
Echipa de spadă „Steaua" Bucu
Înaintea unor reputate maestre inter
tatea ' îh ccfridițllle vitrege ale ilega
rești a cucerit „Cupa Europei" la în
naționale, cum sint : T. Stadler, S.
lității. în, timpul dictaturii militare a
trecerile găzduite de orașul vest-gerMakai, Szmacinska, Severaide. La
lui Primo de Rivera (1923—1930), co
man Heidenheim. 14—2. din nou
concurs au luat parte 50 de jucătoare
muniștii spanioli au acționat. în frun
14—2. 11—5, 8—6 (cu deținătoarea
din 22 de țări.
tea maselor, pentru doborirea aces
trofeului de anul trecut). 9—7 (în se
tei dictaturi a moșierilor și banche
mifinale) și 9—5 (in finală), iată sco
România — Bulgaria 26—16 șl
rilor — lupta lor revoluționară ărurile categorice cu care au învins
25
—
20
la
handbal
masculin,
in
două
vind un rol determinant pentru în
spadasinii noștri.
partide de pregătire disputate la
lăturarea regimului reacționar și
Sofia.
crearea condițiilor favorabile procla
Tinăra și talentata gimnastă Romării ulterioare a Republicii spa
dica Dunca (provenită de la Baia
România — Cehoslovacia 4—0 la
niole.
Mare, acum in lotul olimpic de la
popice, in patru partide de verifica
în anii ce au urmat. P.C.S. și-a
Deva) a ciștigat ediția 1989 a „Tur
re desfășurate la Praga (popicarii
concentrat activitatea în direcția com
neului campioanelor" de la Londra.
noștri
se
pregătesc
pentru
apropiate

baterii
pericolului fascist, care. în
Succesul ei urmează după cele reuși
le campionate mondiale).
condițiile crizei economice, devenea
te, în aceeași competiție. • de Nadia
tot mai amenințător. în acest scop,
Comăneci (in 1975 și 1979) și Teodo
Din păcate, rugbiștii noștri au
P.C.S. a acționat pentru cfearea
ra Ungureanu (in 1976 și 1977).
avut o comportare care 'a contrastat
Frontului popular de luptă antifas
Florin Gheorghiu conduce in cla
cu celelalte succese românești ale ul
cistă și democratică, care, lâ alege
timelor zile. Jucind sub așteptări șl
sament (cu 3 puncte) urmat de
rile parlamentare din 1936. a obți
Korcinoi, Sosonko, Speelman șl Tinejustificat de timorați, ei au pier
nut victoria asupra blocului partide
mann, cîte 2,5 puncte, după primele
dut in fața echipei Italiei (cu 17—24)
lor reacționare.
patru runde din Turneul Internațio
in testul susținut in orașul italian
Speriată de avlntul forțelor pro
nal de șah de la Londra.
Aquila.
\
gresiste, populare, reacțiunea internă,
cu sprijinul Germaniei hitleriste și
al Italiei mussoliniene, a pus la cale
rebeliunea militară franchistă. dez
lănțuind singerosul război civil, in
tori pe meleagurile natale" este
stopul de a inăbusi prin forță lupta
genericul sub care, la întreprin
maselor populare pentru libertate Si
derea de tricotaie și perdele și
democrație. în aceste împrejurări.
casa de cultură din Pașcani au
PROGRAMUL I
P.C.S. a devenit inițiatorul si orga
avut loc intîlniri ale iubitorilor
nizatorul rezistenței poporului spa
de muzică cu compozitorul și
10.00 Teleșcoalâ
niol împotriva rebeliunii fasciste, for
interpretul
Octavian Nemescu
11,00 Film serial : Dallas — Compania
ța de bază a luptei pentru salvare
din București, originar din Paș
petrolieră Ewlng. Reluarea episo
dului 32
națională. Membrii partidului, nenucani. EI a prezentat în primă
11.50
Telex
mărați
patrioți — răspunzînd che
audiție mai multe piese corale
10,05 Teleșcoală. Atlas geografic.
mării Iui — au luptat eroic, în pofida
și de muzică ușoară. • Casa de
16.30 Curs de limba engleză
imensei superiorități tehnice a fas
cultură a sindicatelor din Iași
16.50 Din țările socialiste • Phenian,
ciștilor sprijiniți fățiș, cu cinism, de
găzduiește o interesantă expozi
centru industrial al R.P.D. Coree
Germania și Italia, care iși veri
ne • U.R.S.S. : Rezervații natura
ție de pictură și grafică cu lu
ficau aci armamentul pentru cel
le In munții Ciatkai
crări semnate de 16 membri ai
17.15
Almanah
pionieresc
de-al doilea război mondial. Prin
cenaclului literar și de creație
17.40
Clubul
tineretului
activitatea sa neînfricată^ prin ab
„George Călinescu". (Manole
W.25 întrebări și răspunsuri.
negația și grelele jertfe de singe
Corcaci).
18 50 1001 de seri
date pe toate fronturile războiu
19.00 Telejurnal
SATU MARE • La Teatrul
lui național revoluționar. Parti
19,20 Cu răspundere și cu toate forțele
de nord Satu Mare a avut loc o
dul Comunist din Spania a ihs
— la cea, mai grabnică dintre lu
nouă premieră a secției române
crările
acestei
primăveri
:
semă

scris o pagină de glorie ne
cu comedia „Concurs de frumu
natul !
pieritoare in istoria poporului spa
sețe" de Tudor Popescu, in regia
19,35 Reflector
niol,
in analele luptei pentru liber
lui Ion Deloreanu. înaintea pre
19.55 Muzică ușoară
tate a popoarelor de pretutindeni.
20,10 Teatru TV : „Suflete tari" de Că
mierei, teattul sătmărean a or
rnii Petrescu. Premieră TV.
Manifestindu-șf solidaritatea cu
ganizat o vizionare a piesei cu
21.40 Telejurnal
cauza dreaptă a poporului spaniol, cu
muncitori, elevi și alți invi
convingerea că apără libertatea și in
tați, urmată de o dezbatere
PROGRAMUL 2
dependența propriilor lor popoare
fructuoasă soldată cu suges
Împotriva fascismului, numeroși vo
tii privind îmbunătățirea jo
17.30 Muzică populară
luntari din diferite țări ale lumii au
13.00 Buletin rutier
cului scenic, a unor elemente de
18.15
Catalogul
de...
nou
10
participat
la lupta poporului spaniol,
regie. în cinstea celui de-al
18.30
Muzică
ușoară
în
spiritul tradițiilor sale internațioXI-lea Congres al U.T.C. s-a
18.50 1001 de seri
deschis în holul cinematografu
19,00 Telejurnal
lui „Victoria" o expoziție de artă
19,20 Cu răspundere șl cu toate forțele
fotografică Inspirată din viața și
— la cea mal grabnică dintre lu
crările acestei primăveri : semă
munca tineretului sătmărean ;
natul 1
lucrările sint realizate de mem
19,35
întîlnire cu baritonul David Ohabri ai cercului foto de la Clubul
nesiail
tineretului din Satu Mare.
20.00 Viața economică a Capiulel
(Octav Grumeza).
20.30 Muzică de cameră
Timpul probabil pentru zilele de IS,

, Întîlnire la C. C. â I P. C. R.

Sportivi români în întreceri internaționale

ținerea de „gazohol" (amestec de
90 la sută benzină și 10 la sută
alcool extras din biomasă) nu
constituie o problemă din punct
de vedere tehnic.

• METEOROLOGIA
Șl SANATATEA. p"stur4Ie
de radio din peninsula Kola
(U.R.S.S.) au inceput să trans
mită buletine meteorologice în
soțite de scurte comentarii me
dicale. Medicii apreciază astfel
în ce măsură modificările de
presiune, umiditate si de tempe
ratură pot influenta sănătatea
oamenilor care suferă de boli
cardio-vasculare. de reumatism
sau de boli pulmonare. Infor
mațiile respective sint utile si
oamenilor sănătoși, care se
adaptează la condițiile nopților
polare și climei aspre.

tv

vremea

21,05 Moștenire pentru viitor
21,40 Telejurnal

17 și 18 aprilie. In țară : Vremea va fl
in general frumoasă. Temporar cerul

naliste. Partidul Comunist Român,
activind in condiții de ilegalitate,
a inițiat și condus o amplă mișcare
de solidaritate cu cauza poporului
spaniol; la chemarea P.C.R.. sute de
revoluționari români au luptat eroic,
în multe cazuri pinâ la supremul sa
crificiu. pe fronturile de luptă
antifascistă din Spania.
După instaurarea regimului de
dictatură franchistă. Partidul Comu
nist din Spania, infruntind prigoana
și represiunile, a militat cu aceeași
nețărmurită abnegație ca și in timpul
rezistenței armate Împotriva reacțiunii, afirmin-du-se ca principalul ca
talizator al unirii tuturor forțelor pa
triotice interesate in lichidarea dic
taturii și dezvoltarea democratică și
independentă a Spaniei.
în cursul acestei lupte curajoase,
Partidul Comunist din Spania și-a
lărgit rindurile. s-a întărit din punct
de vedere organizatoric și ideologic,
și-a strins puternic legăturile cu
masele largi, a realizat largi alianțe
cu alte partide și organizații, afirmîndu-se ca o forță politică furidamentală a societății spaniole.
După dispariția lui Franco, lega
lizarea Partidului Comunist din Spa
nia. repunerea in drepturile sale fi
rești au marcat un moment esențial
in contextul schimbărilor produse in
viața politică a țării, deschizînd per
spective noi. favorabile desfășurării
procesului de democratizare. înfăp
tuirii aspirațiilor poporului spa
niol spre lichidarea vestigiilor
trecutului și înaintarea pe calea pro
gresului economic și social, a inde
pendentei, păcii și colaborării Inter
naționale.
în aceste Împrejurări, P.C.S. a
dovedit un înalt spirit de responsa
bilitate națională, preocupare susți
nută pentfu destinele poporului spa
niol, capacitatea de a da iăspunsuri
constructive proprii, originale proble
melor acute care confruntă societatea
spaniolă. în lupta pentru dezvoltarea
procesului de democratizare, pentru
o Spanie liberă, democratică și pros
peră. în întreaga sa activitate,
Partidul Comunist din Spania mani
festă un profund spirit creator,
depunind eforturi perseverente pen
tru aplicarea principiilor generale ale
socialismului științific la condițiile
concrete și particularitățile specifice
ale Spaniei. Cu hotărîre și energie
militează P.C.S.
pentru realizarea
unei cit mai largi unități de acțiune
a tuturor forțelor social-polițice,, in
teresate in consolidarea procesului
democratic,
Un eveniment istoric în viața P.C.S.
l-a constituit cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, din aprilie 1979 —
primul în libertate, după 40 de ani
de ilegalitate. Documentele congre
sului au definit strategia și tactica
partidului in vederea întăririi sale
continue, creșterii forței sale organi
zatorice și influenței sale politice,
Sporirii contribuției sale la democra
tizarea societății spaniole și la îna
intarea ei, pe o cale proprie. 6pre
socialism. „Partidul Comunist din
Spania — a subliniat in Raportul
prezentat la congres tovarășul SAN
TIAGO CARRILLO — este un partid
profund național, înrădăcinat in po
porul nostru, in țara noastră, con
știent de necesitatea de a-și înde
plini rolul său pe plan național —
fiind, totodată, un partid profund in
ternationalist, solidar cu toate luptele
de eliberare socială și națională, care
s-au desfășurat și continuă să se
desfășoare in lume".
Pe planul vieții Internaționale,
P.C.S. se manifestă activ in lupta îm
potriva politicii imperialiste, de forță,
dominație și dictat, pentru respec
tarea independenței naționale a po
poarelor, pentru relații internaționale
noi, democratice, bazate pe recunoaș
terea
dreptului tuturor națiunilor
de a-și hotărî singure destinele fără
nici un amestec din afară. în situa
ția creată in prezent pe arena mon
dială, P.C. din Spania se pronunță
pentru reluarea și continuarea cursului
spre destindere, pentru soluționarea
problemelor litigioase pe căi politice,
prin tratative, pentru O pregătire

temeinică a reuniunii de la Madrid
care să impulsioneze edificarea secu
rității europene, pentru dezarmare și
făurirea unei noi ordini economice
internaționale.
Ca detașament al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale,
P.C. din Spania manifestă o preocu
pare constantă pentru dezvoltarea
legăturilor de solidaritate cu cele
lalte partide comuniste, pentru res
pectarea in relațiile reciproce a prin
cipiilor deplinei egalități in drepturi,
autonomiei, dreptului fiecărui partid
de a-și stabili propria linie politica,
strategia și tactica revoluționară, co
respunzător realităților 6i condițiilor
specifice din țara respectivă — sub
liniind in permanență că numai pe
baza acestor norme de relații se poate
realiza o solidaritate trainică, o uni
tate de tip nou, superioară, in mișca
rea comunistă. In același timp, por
nind de la realitățile lumii contem
porane, de la existența unor forțe
sociale de o mare diversitate, P.C. din
Spania se pronunță și acționează
pentru conlucrarea activă cu toate
forțele muncitorești, socialiste, demo
cratice. cu toate tortele de stingă, pro
gresiste și antiimperialiste în lupta
pentru apărarea păcii, progresul
cauzei destinderii și securității în
Europa și în lume, pentru înțelegere
și colaborare internațională.
Activitatea intensă depusă de P.C.
din Spania pentru promovarea in
tereselor fundamentale ale poporu
lui spaniol, pentru pace și progres
în lumea întreagă sint urmărite cu
sentimente de profundă simpatie și
solidaritate de comuniștii și de În
tregul nostru ponor, care dau o înaltă
prețuire relațiijcțr. de caldă priete
nie. colaborare și,, solidaritate din- '
tre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist din Spania.
Un r<51 esențial in extinderea șl
aprofundarea acestor raporturi fră
țești l-au avut intîlnlrile frecvente,
convorbirile rodnice- ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, cu
tovarășa Dolores Ibarruri, președin
tele Partidului Comunist din Spania,
cu tovarășul Santiago Carrillo, secre
tar general al partidului, cu alți
membri ai conducerii P.C.S. Desfășu
rate in spiritul prieteniei, stimei și
respectului reciproc, aceste întilniri
au pus în evidență numeroase puncte
de vedere comune in problemele
abordate dorință comună de a adinei
in continuare conlucrarea dintre cele
două partide. „Este greu să exprimi
în cuvinte — a arătat tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU cu prilejul
unei asemenea întilniri — sentimen
tele de dragoste și prețuire pe care
noi, comuniștii romăni. Ie nutrim
față de. comuniștii spanioli. Aceste
sentimente s-au cimentat in lupta
comună împotriva fascismului, pen
tru democrație, pentru unitatea miș
cării comuniste și muncitorești, a
forțelor antiimperialiste progresiste
de pretutindeni, in lupta pentru pace,
pentru dreptul fiecărui popor de a
se dezvolta pe calea independenței și
democrației, corespunzător voinței
sale". în spiritul hotărîrilor ado-state
cu ocazia întilnirilor la nivel inalt,
in ultima vreme s-au amplificat
contactele dintre cele două partide,
schimburile de delegații și reprezen
tanți — ceea ce a permis intensifica
rea schimburilor de păreri si de ex
periență dintre cele două partide.
Cursul ascendent al relațiilor dintre
P.C.R. și P.C.S. contribuie la dezvol
tarea prieteniei dintre popoarele
român ți spaniol — unite prin afini
tăți de limbă și cultură — la dezvol
tarea colaborării dintre România și
Spania în interesul ambelor țări, al
cauzei securității șl păcii în Europa
și in lume.
Cu prilejul celei ,de-a 60-a aniver
sări, comuniștii. întregul popor român
adresează P.C. din Spania, tuturor
membrilor și simpattzanților acestuia,
forțelor democratice și Întregului
popor spaniol un salut călduros și
le urează din inimă succese tot mai
mari in lupta pentru dezvoltare de
mocratică și independentă a Spaniei,
pentru prosperitate și pace 1

se va Înnora in regiunile din'■estul țâ
rii, unde local va ploua. Vint slab pină
la moderat, va prezenta intensificări
locale in Dobrogea șl zona de munte.
In primele nopți pe alocuri se va pro
duce brumă. Temperatura in creștere.
Minimele vor ti cuprinse Intre minus
1 grad șl plus 9 grade, iar maximele

intre 9 și 19 grade, mai ridicate in sudul
și vestul (.țării, tn București : Vremea
se va încălzi ușor, cerul va tl schim
bător, favorabil ploii, slabe. Vint in ge
neral slab. Temperaturile minime vor
fi cuprinse intre 3 și 7 grade. Iar cele
maxime intre 15 șl 19 grade, (comellu
Pop, meteorolog de serviciu).

• PERFORMANTE AVICOLE. Se pare că găinile
• LENTILE GIGANT.
Un nou procedeu de fuziune
conceput de firma vest-germană
Schott permite fabricarea de
lentile circulare din sticlă, cu
diametrul de 1 050 mm, grosimea
de 250 mm și cu o omogenitate
neatinsă pină in prezent decit de
lentilele de dimensiuni reduse.
Grație acestei omogenități deo
sebite, in intreg blocul de sticlă
există o distribuire uniformă a
indicelui de refracție. Lentilele
optice de această calitate șl di
mensiuni sint folosite mai ales
pentru dispozitivele cu laser,
de mari dimensiuni, și in expe

lupta comuniștilor, a tuturor forțelor democrate din Spa
nia. între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist
din Spania, intre conducerile lor există puternice legături
internaționaliste, de strinsă prietenie și solidaritate fră
țească. Un rol esențial în dezvoltarea continuă a acestor
relații îl au întilnirile și contactele frecvente dintre tova
rășii-Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, și Dolores Ibarruri, președintele Partidului
Comunist din Spania, și Santiago Carrillo, secretarul gene
ral al partidului, desfășurate într-o atmosferă de prietenie,
încredere și înțelegere reciprocă.
Folosim și acest prilej pentru a ne exprima convingerea
că relațiile de stimă și respect reciproc, de solidaritate ac
tivă statornicite între partidele noastre vor cunoaște o
dezvoltare ascendentă și pe viitor, in interesul ambelor
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
Cu ocazia glorioasei aniversări, Comitetul Central al
Partidului Comunist Român urează din toată inima Co
mitetului Central al Partidului Comunist din Spania, tu
turor comuniștilor spanioli, noi șl mari succese in nobila
lor activitate, dedicată edificării unei Spânii libere, demo
cratice și independente, progresului și păcii in Europa și
în lume.

rimente vizind găsirea unor sur
se de energie nepoluante.

se simt mai bine th tovărășia
cit mai multor surate, producția
de ouă fiind mai ridicată in
crescătoriile ce numără între
5 000 și 10 000 de păsări — con
stată un studiu întreprins in
R.F.G. Producția medie de fie
care găină in asemenea crescă
torii este de 260 de ouă. față de
235 in crescătoriile 'ce numără
500 de exemplare și numai 204
in cele mici, cu pină la 100 de
găini ouătoare.

• ÎNTRECERE INTRE
HELIOCENTRALE.In *p«>pierea orașului Almeria din su
dul Spaniei, din inițiativa Agen
ției Internaționale pentru Ener

gie, a început construirea a două
centrale solare de tipuri diferite.
Una este concepută pe principiul
„turnului solar" (un captator
central, plasat în virful unui
turn, alcătuit din 100 de oglinzi,
colectează in focarul său razele
soarelui, care încălzesc natriu
lichid pină la 530 de grade), cea
de-a doua va fi o „fermă solară"
(la acest tip de heliocentrală,
energia solară este captată de
colectoare parabolice înșirate pe
un plan orizontal și canalizată
spre un sistem de conducte prin
care circulă un ulei pe care il
încălzește). Ținînd seama de fap
tul că cele două tipuri de heliocentrale funcționează în condiții
identice și sînt concepute pentru
a furniza aceeași cantitate de
energie electrică (500 kWh), spe

cialiștii vor putea studia com
parativ randamentul acestora.

• ANIMALELE
ȘIALCOOLUL. Alcoolul are da
rul de a face să umble pe două
cărări și de a pune pe harță
nu numai oamenii, ci și ani
malele. Atunci cînd elefanții
fac tărăboi, cind prigoriile descriu
prin aer traiectorii nesigure, iar
viespile nu mai sint in stare să
zboare — motivul este... starea
de ebrietate, datorată insă con
sumului unor fructe sălbatice.
Această descoperire a fost făcută
de un grup de cercetători de la
Fundația americană de apărare
a naturii. Ei au observat, de pil
dă. cum se Îmbată elefanții
mincind niște fructe de mări
mea și aspectul unor prune,
produse de un pom sălbatic.
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Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN
în numele Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu
personal, am deosebita plăcere să vă adresez cele mai cordiale felicitări și
urări de sănătate și fericire cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de
naștere.
Vă doresc, dragă tovarășe Kim Ir Sen. noi și mari succese în activitatea
dumneavoastră plină de răspundere, in fruntea partidului și statului, pen
tru dezvoltarea și înflorirea Republicii Populare Democrate Coreene, pentru
realizarea dezideratului major al națiunii coreene de reunificare pașnică
și independentă a patriei, pe baza dialogului între Nordul și Sudul Coreei,
fără nici un amestec din afară.
Exprim convingerea că bunele relații de prietenie, colaborare si solida
ritate militantă statornicite intre partidele și țările noastre vor cunoaște
o continuă și rodnică dezvoltare, în interesul popoarelor român și coreean,
al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Recepție la Ambasada R. P. D. Coreene
Cu prilejul zilei de naștere a to
varășului Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate
Coreene, ambasadorul acestei țări la
București, Sin In Ha, a organizat,
luni, o gală de filme, urmată de o
recepție.
A fost prezentat filmul „Un an de
belșug", care înfățișează rezultatele
obținute de oamenii muncii de pe
ogoare în dezvoltarea agriculturii co
reene.
Au participat tovarășii Paul Niculescu, membru al Comitetului Po-

litic Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al guvernului. Ilie Rădulescu, secretar al C.C. al P.C.R.,
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de
secție la C.C. al P.C.R.. Gheorgiie
Dolgu. adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-colonel Marin
Nicolescu. adjunct al ministrului apărării naționale. Ion Stoian. adjunct
al ministrului comerțului exterioi- si
cooperării economice internaționale,
reprezentanți ai unor instituții cen
trale. organizații de masă si obștești,
oameni de știință, artă și cultură,
generali și ofițeri superiori, ziariști.
(Agerpres)

„Zilele culturii Republicii Federale
Germania"
Lunl au început la București „Zi
lele culturii Republicii Federale Ger
mania", manifestare de prestigiu or
ganizată sub patronajul Consiliului
Culturii și Educației Socialiste din
România și Ministerului Afacerilor
Externe al Republicii Federale Ger
mania.
înscriindu-se în cadrul schimburi
lor culturale pe care cele două țări
le realizează în contextul larg al re
lațiilor româno—vest-germane, care
cunosc o dezvoltare și diversificare
continuă, „Zilele culturii Republicii
Federale Germania" includ un bogat
și variat program de acțiuni : spec
tacole de teatru, coregrafice, concerte
ale unor prestigioase colective artis
tice, expoziții de artă, de carte și de
fotografii, prezentări de filme, sim
pozioane, mese rotunde, întîlniri în
tre artiști și creatori din cele două
țări.
în deschiderea manifestării, ansam
blul de balet al Operei de Stat din
Hamburg a prezentat, luni seara, pe
scena Operei Române, un spectacol
de gală cu baletul „Visul unei nopți
de vară" de John Neumeier, după
piesa cu același titlu de William
Shakespeare.
Prestigiosul colectiv coregrafic a
oferit publicului bucureștean un spec
tacol de înaltă ținută artistică, răs
plătit cu vii aplauze.
în alocuțiunile rostite la spectaco
lul inaugural. Aurel Duca, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, și dr. Hildegard
Hamm-Briicher, ministru de stat la
Ministerul Afacerilor Externe al Re
publicii Federale Germania, și-au
exprimat convingerea că organizarea
și desfășurarea „Zilelor culturii Re
publicii Federale Germania" se vor
înscrie ca o nouă contribuție la mai
buna cunoaștere, prețuire și Înțele
gere intre popoarele celor două țări,

subliniind, totodată, evoluția ascen
dentă a raporturilor dintre Republica
Socialistă România și Republica Fe
derală Germania, rezultatele poziti
ve înregistrate în diferite domenii
concrete de colaborare, în spiritul
orientărilor stabilite cu prilejul întîlnirilor româno—vest-germane la
cel mai înalt nivel.
La spectacol au asistat Suzana
Gâdea, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Maria
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, personalități ale vieții
științifice și cultural-artistice, oa
meni de artă și cultură, un numeros
public.
Au luat parte Michael Jovy, amba
sadorul R. F. Germania la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.
în sală se aflau șefi de misiuni
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

★

Cu prilejul „Zilelor culturii Repu
blicii Federale Germania", dr. Hilde
gard Hamm-Briicher, ministru de
stat la Ministerul Afacerilor Externe
al R. F. Germania, a oferit, luni sea
ra, o recepție.
*
Președintele Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, tovarășa Suzana
Gâdea, a avut, luni, o întrevedere
cu dr. Hildegard Hamm-Briicher,
ministru de stat la Ministerul Aface
rilor Externe al Republicii Federale
Germania, aflată în țara noastră, în
fruntea unei delegații vest-germane,
cu prilejul inaugurării „Zilelor cultu
rii Republicii Federale Germania".
în cursul întrevederii au fost abor
date probleme referitoare la dezvol
tarea culturii și artei în cele două
țări, la schimburile bilaterale in
aceste domenii și perspectivele di
versificării și amplificării lor în vi
itor.
(Agerpres)

Cronica zilei
Luni după-amiază, tovarășul Janos
Fazekas, viceprim-ministru al guver
nului, a primit pe Zygmunt Najdowski, ministrul culturii și artei din R.P.
Polonă, aflat intr-o vizită in tara
noastră.
în timpul convorbirii s-a exprimat
satisfacția pentru evoluția mereu
ascendentă a relațiilor de prietenie
și colaborare statornicite între Româ
nia și Polonia, relevîndu-se rolul
hotărîtor al întîlnirilor si convorbiri
lor dintre tovarășii Nicolae Ceausescu
și Edward Gierek în amplificarea și
diversificarea acestor relații în inte
resul ambelor țări și popoare.
Au fost abordate probleme privind
posibilitățile și căile de extindere pe
mai departe a cooperării bilaterale
pe multiple planuri și a schimburilor
cultural-artistice.
La primire au luat parte tovarășa
Suzana Gâdea. președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste,
precum și Jerzy Kusiak, ambasadorul
Poloniei la București.

★

Noii ambasadori ai Republicii
Populare Congo. Lauren Mann. Re
publicii Islamice Mauritania. Moha
med El Mehdi. Ould Aweissi, și Re
publicii Islamice Pakistan, Riazuddin
Ahmed, au depus, luni dimineața,
coroane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului
și a patriei, pentru socialism.

★

S-a împlinit un sfert de veac de la
înființarea Asociației nevăzătorilor
din țara noastră. Cu acest prilej, in
Capitală a avut loc o ședință plena
ră a Consiliului Central al asociației.
A fost evidențiat sprijinul multilate
ral acordat de partid și de stat, de
societatea noastră, nevăzătorilor, pen
tru integrarea lor in viața socialeconomică a țării.
Consiliul Central al asociației a
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin
care este exprimată profunda recu
noștință pentru condițiile de viață
și de muncă asigurate nevăzătorilor
din țara noastră, angajamentul lor de
a contribui pe măsura posibilităților
la propășirea patriei.

★

în Capitală au început, luni, lucră
rile seminarului cu tema „Recupe
rarea copiilor handicapați", manijl'estare științifică ce se desfășoară
sub auspiciile Organizației - Mondiale
a Sănătății, in cadrul Programului
Națiunile Unite pentru dezvoltare —
P.N.U.D. — în țara noastră.
Participă medici, profesori din învățămîntul medical de specialitate,
psihologi, cadre medii din domeniul
sanitar și al asistenței sociale, care
lucrează în unități coordonate de
Ministerul Sănătății, Ministerul Edu
cației și învățămîntului și Ministerul
Muncii,
(Agerpres)

In Kumgan-san, unde se nasc legende
de cărămizi. începea reconstrucția
orașului". Astăzi, Phenianul nu este
numai un oraș modern. Croind
bulevarde largi și construind blocuri
de locuințe, școli șl spitale, teatre și
magazine, arcuind poduri peste flu
viul Tedongang, peste riul Botongang, săpînd galeriile metroului, arhitecții și constructorii s-au gindit nu
numai la funcționalitatea acestora,
ci și la armonia dintre noile' edi
ficii și natura înconjurătoare, dintre
linia modernă și cea tradițională.
Rezultatul este remarcabil : Phe
nianul pare țîșnit din străfundurile
istoriei acestor locuri, din dorința
coreenilor de a fi ei înșiși prin ceea
ce construiesc.
De pe unul din poduri admirăm
priveliștea ce se deschide de-a lun
gul riului Botongang. în apele liniș-

NOTE DE DRUM
tite, peste care se despletesc sălcii,
se oglindesc clădirea unui centru
universitar in stil specific cu coltu
rile acoperișului întoarse în sus, a
Palatului sporturilor, a numeroase
clădiri zvelte, in culori pastelate,
proaspete. Cu greu poți crede că in
acest spațiu ce respiră atita liniște
și pace, cu 26 de ani în urmă nu se
aflau decît ruine și gropile provocate
de nu mai puțin de 420 000 de
bombe.
...Rememorînd scurta istorie a nou
lui Phenian se poate spune că el s-a
înălțat în „zborul" Ciolimei, străbătînd, în cîtiva ani, un drum ane
voios, ridicindu-se din ruine și
transformindu-se într-o modernă ci
tadelă. cu un puls dinamic, în toate
domeniile de activitate.
Aceeași impresie îți lasă toate lo
calitățile nord-coreene în care po
posești sau prin care treci. La Won
san, port și stațiune de odihnă la
Marea de Est, admiri arhitectura mo
dernă a edificiilor publice și a con
strucțiilor de locuințe, amenajările
de pe plajă ce fac din această loca
litate un ideal loc de odihnă și un
punct de pornire pentru plimbări
de-a lungul țărmului, printre stincile de cele mai stranii forme ce ies
din mare. La Kesong, vechea capi
tală a regatului Korio, monumentele
reprezentind o străveche și rafinată
artă a liniei și culorii, pitoreștile
case in stil tradițional alternează
cu construcțiile moderne într-o feri
cită îmbinare arhitectonică.
Aproape de Kesong se află loca
litatea Panmunjon. Privești banala
șipcă ce desparte țara in două, in
zona neutră, firul microfonului așe
zat exact pe mijlocul mesei la care

adresată secretarului general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— Reprezentantul permanent al
U.R.S.S. la O.N.U. a remis secre
tarului general al O.N.U., Kurt Wald
heim, o scrisoare a mihistrului aface
rilor externe al Uniunii Sovietice.
A. A. Gromiko, privind cel de-al
doijea deceniu al dezarmării. în scri
soare — difuzată de agenția T.A.S.S.
— se arată că. potrivit părerii Uniu
nii Sovietice, in actuala situație in
ternațională complicată este extrem
de important să nu slăbească, ci,
dimpotrivă, să fie activizate efortu-'
rile pentru consolidarea păcii, inlăturarea primejdiei de război, realiza
rea de măsuri concrete in domeniul
dezarmării și al frînării cursei înar
mărilor.
Enumerîndu-se principalele direcții
in care ar trebui concentrate efortu
rile în anii următori, scrisoarea men
ționează, între altele, sistarea , pro
ducției tuturor tipurilor de arma
ment nuclear și reducerea treptată
a stocurilor pinâ la lichidarea lor
totală și începerea imediată de tra
tative in acest scop, la care să parti
cipe toate statele posesoare de ar
mament nuclear. precum și un
număr de state neposesoare de ar
mament nuclear; limitarea și redu
cerea, in continuare, a volumului de
armamente strategice, precum și li
mitarea lor continuă sub aspect ca
litativ, încheierea unui tratat de in
terzicere generală și totală a expe
riențelor cu arma nucleară, încheie
rea de tratate de interzicere a ar
melor chimică și radiblogică. Se
propune, de asemenea, încheierea
unei convenții privind întărirea ga
ranțiilor de securitate pentru sta
tele nenucleare, a unui acord privind

★

Teatrul „A l’Avogaria" din Veneția,
aflat în turneu in țara noastră, a
prezentat luni seara un spectacol pe
scena sălii „Majestic" a Teatrului
Giulești din Capitală.
Spectacolul, intitulat „La commedia
degli Zanni", realizat din documente
renascentiste
despre
„Commedia
delTArte, sub îngrijirea lui Giovanni
Poli, a fost primit cu interes de pu
blicul spectator.
La spectacol au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Asociației oame
nilor de artă din instituțiile teatrale
și muzicale, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.
Au participat Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul Italiei la București,
și membri ai ambasadei, precum și
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați in țara noastră și membri ai cor
pului diplomatic.

R.P.D. COREEANĂ

Lumea feerică a Munților de
Diamant este parcă plămădită anume
să nască legende pline de tilc.
Dintre acestea, una ni s-a părut că
reflectă, precum cerul în nestema
tele ochiurilor de apă din Kumgansan, încrederea poporului coreean
in ceea ce pot făuri, laolaltă, munca
și perseverența.
într-o bună zi, spune legenda, re
gele cerului și-a dorit o poiană
smălțuită de flori. I-a chemat pe urs
și pe iepure și le-a spus care-i
este dorința. Cei doi au coborît pe
pămint în Kumgan-san (Munții de
Diamant). Ursul a socotit că nu este
cazul să se grăbească : „Ce poți face
tu, opintindu-te din răsputeri, timp
de trei ani, eu fac într-o șingură
zi". Atunci, iepurele s-a apucat sin
gur de treabă. A adunat florile cele
mai colorate și plăcut mirositoare,
iarba cea mai fragedă. A muncit din
greu, pentru că nu avea forța ursu
lui. Dar hărnicia i-a fost răsplătită.
Poiana era de o neasemuită frumu
sețe. gratie nu atît forței, cit per
severenței.
Coreea de Nord este asemeni po
ienii din legendă : o imensă grădină,
dăruită de natură cu cîmpii și văi
mănoase, cu munți in ale căror mă
runtaie zac mari bogății minerale, cu
mări și rîuri bogate în pește. Fru
museții naturale a acestei țări,
oamenii i-au adăugat vigoare, i-au
dat forță de regenerare. Fără efor
tul unanim a milioane de brațe, fără
îndemnurile și orientările insuflețitoare ale Partidului Muncii, în
frunte cu marcantul conducător al
poporului coreean prieten, tova
rășul Kim Ir Sen, această țară, jefuită
de cotropitori și pîrjolită de războaie,
n-ar fi avut înfățișarea prosperă
de astăzi. Legendelor străvechi, a
căror origine se pierde în negura
vremii, li s-au alăturat altele noi,
izvorîte din transformările fără pre
cedent pe care socialismul le-a adus.
Ideea care stă la baza sistematiză
rii și arhitecturii orașului Phenian
— inima politică și administrativă a
țării — aparține tovarășului Kim Ir
Sen. „Deasupra noastră explodau
încă bombe cind marele nostru con
ducător, încrezător în victorie, ne în
fățișa, în cuvinte înflăcărate, chipul
nou al Phenianului. încă de pe atunci
am început să stabilim amplasamen
te, să schițăm proiecte. Ne-am gindit
chiar la o pepinieră ; ne trebuiau
arbori și flori. Sub îndrumarea sa
directă, își aminteau interlocutorii
noștri de la primăria orașului, am
pregătit și am început reconstrucția
Phenianului. A doua zi de pace a
fost marcată de un miting care a
avut loc într-o mare piață, nou con
struită. De acolo, tovarășul Kim Ir
Sen a plecat să viziteze o fabrică

Scrisoarea ministrului de externe al U.R.S.S.
privind cel de-al doilea deceniu al dezarmării

se desfășoară, de atît de multă vre
me, întilnirile și nu-ți vine să
crezi că ele sînt capabile să rupă
legăturile firești dintre coreenii
din nord și cei din sud. Și totuși, de
27 de ani, această linie separă
familii. După ce ai văzut toate
acestea, după ce i-ai ascultat pe
oameni povestindu-ți despre dra
mele pe care această falsă fron
tieră le-a generat, înțelegi pe
deplin dorința fierbinte a poporului
coreean și lupta lui perseverentă
pentru reunificarea pașnică a tării și
pleci de la Panmunjon cu convinge
rea că nimic și nimeni nu poate in
fringe sentimentul apartenenței la o
singură patrie, la o istorie comună.
...Cine cercetează istoria poporului
coreean, îndelungata sa luptă de
eliberare națională și socială în
țelege dragostea cu care țăranii
lucrează pămîntul. Un pămint roșu,
argilos, neprielnic unor culturi bo
gate, dar din care, datorită eforturi
lor depuse, se scot recolte îndestulă
toare tării întregi. Fiecare palmă de
pămint plat este o orezărie. fiecare
colină — o porumbiște, fiecare deal —
o livadă.
Belșugul de produse înseamnă nu
numai hrană îndestulătoare ; el stă
la baza înfloririi tuturor așezărilor
rurale. Satul Ciun San,
*
pe care
l-am vizitat, are o înfățișare pros
peră. în comuna Cion San Ri. pre
ședinta cooperativei, tovarășa Toi
Sîm Săn, inginer agronom._ mindră
să arate vizitatorilor din România
prietenă cele 600 de case noi, spitalul
cu cele 14 cabinete de specialitate,
cele două licee agricole, casa de cul
tură, laboratorul de analize pentru
structura solului, stăruie să notăm
că, în trecut o singură casă era aco
perită cu țiglă, celelalte fiind aco
perite cu paie, că țăranii munceau
câ arendași pe pămîntul moșierilor,
iar din ceea ce agoniseau nu le
ajungea să le pună copiilor pe masă
nici măcar un blid de orez. Se hră
neau cu un fel de terci de cereale,
numit phi. în 1978, fiecare familie a
primit de la cooperativă 9 204 kg
produse și 4 200 de woni.
Din cîte cifre am notat, exprimînd
realizările poporului coreean, din
foarte multele realizări de prestigiu
văzute în cursul călătoriei noastre,
o cifră, una singură, le sintetizează
pe toate : durata medie a vieții
oamenilor s-a prelungit cu 30 de
âni. Dorința oamenilor de a-și pre
lungi viața — atit de scurtă și nefe
ricită in trecut — exprimată într-o
sumedenie de legende istorisind
despre izvoare dătătoare de viață
lungă — a devenit astăzi, in epoca
glorioasă a socialismului, realitate.

Rodlca ȘERBAN

neamplasarea armamentului nuclear
pe teritoriile acelor state in care el
nu există in momentul de fată, în
cheierea unui acord atotcuprinzător
privind interzicerea elaborării și
producerii a noi tipuri de arme de
distrugere in masă și a noi sisteme
de astfel de. arme. între propunerile
avansate se numără, de asemenea,
încheierea unei convenții privind in
terzicerea producției, stocării, desfă
șurării și. recurgerii la arma nucleară
cu neutroni, realizarea unei înțele
geri privind renunțarea la creșterea
efectivelor armatelor și la sporirea
armamentelor clasice ale statelor care
sipt membri permanenți ai Consiliu
lui 'de Securitate al O.N.U.. precum
și ale țărilor legate de acestea prin
acorduri militare, elaborarea unui
acord, international care să interzică
său să limiteze folosirea armamentu
lui clasic care provoacă daune ex
cesive sau fără o acțiune selectivă,
în document se propune reducerea
bugetelor militare ale statelor care
sînt membri permanenți ai Consi
liului de Securitate al O.N.U., pre
cum și ale altor state importante
sub aspect militar in expresie ab
solută sau in procente, realizarea
unei înțelegeri privind reducerea
forțelor armate și armamentelor în
EurOpa centrală, încheierea între
toate statele participante la Con
ferința general-europeană a unui
tratat care să prevadă că nu vor
recurge primele împotriva altui stat
nici la arme nucleare, nici Ia arme
Convenționale, extinderea în conti
nuare ă măsurilor de încredere în
Europa, convocarea unei conferințe
privind dezarmarea în Europa, con
vocarea unei conferințe mondiale
pentru dezarmare.

„In actualele condiții, continuarea cursei

Obiective ale mișcării de eliberare
din Namibia
UN INTERVIU AL PREȘEDINTELUI S.W.A.P.O.
LUANDA 14 (Agerpres). —
„S.W.A.P.O. nu va confisca proprie
tățile albilor, cind va prelua puterea
în Namibia și nu va intra în conflict
direct cu Africa de Sud", a declarat
Sam Nujoma, președintele S.W.A.P.O.,
intr-un interviu acordat cotidianului
„Windhoek Adviser",
informează
agenția Taniug, intr-o coresoondentă
din Luanda. „Nu există motive care
să ne determine să abandonăm spri
jinul pe care il acordăm celor care
luptă pentru libertate in Africa de

Sud", a spus el. subliniind : „Totuși,
nici un soldat namibian sau membru
al S.W.A.P.O. nu va încălca frontiera
sud-africană".
Sam Nujoma a criticat refuzul
autorităților rasiste de la Pretoria ca
S.W.A.P.O. să-și instaleze bazele pe
teritoriul namibian. în timpul alege
rilor sub supravegherea O.N.U.,
subliniind : „Namibia este patria
noastră, singura noastră patrie, si ni
meni nu ne poate alunga din ea".

EVENIMENTELE DIN LIBERIA
• A fost format un nou guvern • Restricții de circulație la
Monrovia
MONROVIA 14 (Agerpres). —
Postul de radio Monrovia — citat
de agențiile U.P.I., A.P., France
Prese și Reuter — a anunțat că. după
lovitura militară de stat care a avut
loc sîmbătă, în Liberia a fost format
un nou guvern, compus din 19 per
soane. dintre care majoritatea civili.
Cabinetul este condus de sergentul
major Samuel K. Doe, președintele
Consiliului Popular de Salvare al
Forțelor Armate, care și-a asumat,
anterior, și prerogativele de șef al
statului.
Principalele portofolii — arată agentiile internaționale de presă -—au
fost încredințate liderilor unor for
mațiuni politice de opoziție — inter
zise în timpul fostului regim, elibe
rați din închisoare după lovitura mi
litară de stat.

mate, a arătat că noile autorități
„controlează pe deplin situația și că
viața și proprietățile cetățenilor sint
protejate și asigurate".
în același timp, postul de radio
Monrovia a informat că în capitală
au fost introduse, pe parcursul zilei,
restricțiile de circulație, pentru a con
tribui la restabilirea ordinii. Agenția
liberiană de presă (LINA),< reluată
de agențiile internaționale, a anun
țat că fostul președinte William Tol
bert nu se mai află in viață.

Stat situat pe coasta,, d %
a Africii (suprafața A,
i 369
kmp ; populația — 1 750 uOO lo
cuitori), Liberia și-a obținut in
dependența in 1847, fiind fondată
de foști sclavi negri originari
din S.U.A. Resurse : minereu de
fier, magneziu, aur. diamante,
porumb, orez, cafea, cauciuc.
lemn. Capitala țării, orașul Mon
rovia (circa 96 000 locuitori).

într-o declarație făcută la nostul de
radio Monrovia, sergentul major Samuel K. Doe, președintele Consiliului
Popular de Salvare al Forțelor Ar-

• înarmărilor este o absurditate"
Declarația secretarului general al Partidului Laburist din
Marea Britanie
„în condițiile actuale, cind în
te, necesarul de alimente din pro
lume există atita sărăcie și suferin
ducția proprie". „Cheltuielile mili
țe, continuarea și intensificarea
tare numai pentru o jumătate de
cursei înarmărilor reprezintă o ab
zi sint suficiente pentru finanțarea
surditate" — a declarat Ron Hay
întregului program al Organizației
ward, secretarul general al Parti
Mondiale a Sănătății în vederea era
dului Laburist din Marea Britanic.
dicării malariei", a arătat în aceeași
Vorbind la un miting în comitatul ordine de idei vorbitorul. în același
Kent, liderul laburist a subliniat că
context s-a evidențiat că „suma
„numai cu o jumătate de procent
necesară construirii unui tanc mo
din cheltuielile anuale pentru înar
dern, respectiv un milion de dolari,
mare se pot achiziționa mașinile este suficientă pentru a construi
agricole și ingrășămintele necesare
școli in care să învețe 30 000 copii".
pentru sporirea randamentului păîn continuare. Ron Hayward s-a
mintului, astfel incit pină în 1990
declarat împotriva „comerțului cu
țările cu venituri scăzute să fie in
măsură să-și satisfacă, în bună pararme".
.' /

„M araton"
MOSCOVA 14 (Agerpres). — Lan
sată la 29 septembrie 1977 de pe
cosmodromul Baikonur, stația orbi
tală sovietică „Saliut—6“ — compo
nentă in prezent a complexului or
bital „Saliut-6“—„Soiuz-35“—„Progress-8“ — a parcurs pină la sfirșitul săptăminii trecute peste 600 mi
lioane kilometri, din. care 273 mili
oane in regim de zbor pilotat — re
latează agenția T.A.S.S.. Im acest
„maraton" cosmic au luat parte 18
cosmonauți, alcătuind 9 echipaje.
Volumul informațiilor recepționate
de la bordul stației științifice „Sa
liut—6“ in cei doi ani și jumătate
de zbor clrcumterest.ru corespunde
unei cantități de semne grafice care

cosmic

ar fi conținute cam in 200 000 de vo
lume.
In anii „erei cosmice", în Uniu
nea Sovietică au fost lansați peste
1100 de sateliți artificiali ai Pă
mântului din seria „Cosmos"; nu
meroși alți sateliți și stații automa
te interplanetare, peste 40 de nave
cosmice pilotate și șase laboratoare
orbitale de tip „Saliut". In spațiul
extraterestru și-au desfășurat acti
vitatea 46 de cosmonauți sovietici.
De asemenea, in U.R.S.S. au fost
create sisteme meteorologice și de
comunicații permanente, a căror
funcționare se bazează pe utilizarea
sateliților.
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§© -• ne scurt

• Reuniune de urgentă a
Consiliului de Securitate •
Contacte diplomatice
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
s-a întrunit, duminică seara. într-o
reuniune de urgență, la cererea Li
banului, pentru examinarea situației
create ca urmare a intensificării
atacurilor declanșate de forțele con
servatoare conduse de maiorul dizi
dent Saad Haddad împotriva Forței
interimare a Națiunilor Unite în Li
ban (U.N.I.F.I.L.) și a incursiunilor
unor blindate israeliene in sudul te
ritoriului libanez.
Secretarul general al O.N U„ Kurt
Waldheim, a arătat că situația din
sudul Libanultu, extrem de încorda
tă în ultima saptămînă, s-a deterio
rat într-o asenieneă măsură încît a
considerat că este de datoria sa să
informeze Consiliul și să-i ceară asis
tenta pentru a se pune capăt „hăr
țuielii grave și intolerabile la care
este expusă Forța interimară a
O.N.U. în Liban".

SANAA 14 (Agerpres). — Comuni
catul comun publicat la încheierea
vizitei in Etiopia a vicepremierului
și ministrului de externe al R.A.
Yemen. Hassan Mekky, arată. între
altele, că cele două țări se pronunță
pentru o reglementare globală a con
flictului din Orientul Mijlociu, prin
retragerea Israelului din teritoriile
ocupate în 1967 și restabilirea drep
turilor poporului palestinian, inclusiv
crearea unui stat independent. Cele
două părți au căzut de acord că zona
Mării Roșii trebuie menținută în
afara conflictelor, relevă comunica
tul. Documentul menționează că. în
cursul vizitei, au fost încheiate acordurî de colaborare bilaterală în
domeniile comercial și cultural.

FESTIVITATE DEDICATA ROMANIEI. La centrul cultural din
Damasc a avut loc o festivitate de
dicată aniversării a 2 050 de ani de
la constituirea primului stat dac
centralizat și independent. Despre
I semnificația evenimentului au vor
bit A. Lajmi, adjunct al ministru
lui culturii și orientării naționale,
Iși ambasadorul României la Da
masc. Emilian Manciur. care, totoda
tă, au subliniat realizările obținute
de poporul român în anii construcIției socialiste. Au avut loc vernisa
jul expoziției de fotografii „Româ
nia, azi" și o gală de filme docuI men tare.

•
I

PENTRU INTERZICEREA OR
GANIZAȚIILOR
NEOFASCISTE.
Președintele P. C. din Austria,
I Franz Muhri, a subliniat, într-o cuvintare, necesitatea interzicerii orIganizațiilor cu caracter neofascist
din tară, evidențiind că activitatea
provocatoare a acestora contravine
I legilor statului. EI s-a referit și la
pericolul ce decurge din proiectele
N.A.T.O. de producere a unor noi
tipuri de armament racheto-nuclear
Iși de amplasare a acestor arme in
tr-o serie de țări vest-europene.

I

I
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VIZITA PREMIERULUI POR
TUGHEZ ÎN R.F.G. La Bonn a avut
loc o convorbire intre cancelarul
federal al R. F. Germania, Helmut
Schmidt, și primul ministru al Por
tugaliei, Francisco Sa Carneiro,
aflat intr-o vizită in R.F.G. Au fost
examinate in special probleme in
ternaționale și aspecte legate de
proiectata aderare a Portugaliei la
Piața comună. Premierul portughez

a fost primit de președintele
R. F. Germania, Karl Carstens.

CONVORBIRI INDO-PAKISTANEZE au avut loc la Islamabad
cu privire la normalizarea relațiilor
dintre cele două țări, potrivit acor
dului de la Simla, din anul 1972. în
declarația publicată la încheierea
convorbirilor s-a subliniat că acest
dialog a avut loc intr-o atmosferă
de sinceritate și a cuprins un
schimb liber de păreri privind rela
țiile bilaterale, cît și probleme ale
situației din regiune.
PREMIERUL OLANDEZ LA JA
KARTA. Primul ministru al Olan
dei, Andreas Van Agt, a sosit luni
la Jakarta. După cum remarcă agen
ția U.P.I.. aceasta este prima vizită
a unui șef de guvern olandez efec
tuată in Indonezia, duoă obținerea
independenței acestei țări.

AMNISTIE POLITICA ÎN NE
PAL. Potrivit unui decret regal dat
publicității la Katmandu. în Nepal
a fost anunțată o amnistie generală
pentru detinuții politici si persoa
nele exilate. Măsura a fost adopta
tă in perspectiva referendumului
care urmează să aibă loc la începu
tul lunii viitoare, în cadrul căruia

populația nepaleză este
să se pronunțe asupra unei noi for
me de guvernămînt.
TURNEU AL BALERINILOR '
CONSTANȚENI. Ansamblul de ba- .
let contemporan și clasic al Teatru
lui Fantasio din Constanța a intre- I
prins un turneu in mai multe orașe
din Italia, cu un program de specia- I
cole cuprinzind balete pe muzică de |
Enescu, Bach, Ceaikovski, Saint
Saens, Richard Strauss, Gershwin, i
Bela Bartok. Publicul italian a fă
cut o călduroasă primire artiștilor I
români, iar presa a recenzat elogios
spectacolele prezentate.

PLENARA C.C. AL P. C. DIN JA
PONIA și-a desfășurat lucrările la
Tokio. A fost dezbătută și adoptată
platforma partidului în vederea alegerilor din iulie pentru Camera superioară a parlamentului nipon.
DECLARAȚIA COMUNA INDIANO-CEHOSLOVACA, dată publicității la Delhi, cu prilejul încheierii
vizitei oficiale in India a ministru
lui cehoslovac al afacerilor externe,
Bohuslav Chnoupek, relevă că păr
țile au discutat probleme ale dezvoltării relațiilor bilaterale și unele
probleme internaționale de interes
comun.

INUNDAȚII IN S.U.A. Cinci persoane și-au pierdut viața, iar.' ’
13 au fost rănite ca urmare a gi
velor inundații de pe coasta golfu
lui Mexic, in statele Mississippi și
Alabama. In statul Louisiana, stră
zile din New Orleans sînt acoperite
de ape, care au atins înălțimea de
un metru.
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FESTIVALUL FILMULUI BALCANIC s-a desfășurat la Celie (R. S.
Slovenia). Au luat parte reprezentanți din șase țări, cu 29 de filme docu
mentare, de scurt metraj și de animație. Juriul internațional a inminat
marele premiu „Semih Tugrul" filmului de scurt metraj iugoslav „Dae"
(Mamă), realizat de Stole Popov. Premiile internaționale speciale ale ju
riului au fost atribuite filmului românesc de desen animat „Trei mere" rea
lizat de Ion Popescu-Gopo, filmului albanez „Lustra" și celui turc „Ce-aveți
de vinzare pentru mine".

Studenții sud-coreeni
cer abolirea legislației
antidemocratice
SEUL (Agerpres). — în ultimele
zile, in universitățile și școlile din
Coreea de Sud s-au desfășurat nu
meroase manifestații ale studenților
și elevilor, in cadrul cărora tineretul
studios se pronunță împotriva legilor
antidemocratice pe care autoritățile
le invocă pentru a împiedica activi
tățile studențești îndreptate împotri
va dictaturii și a măsurilor represive,
în ciuda intervențiilor poliției, rela
tează agenția A.C.T.C., citind surse
din Seul, la universitățile Hanyang
și Kionguk, din Seul, mii de studenți
au organizat mitinguri și au înaintat
autorităților scrisori prin care cer in
staurarea democrației în școli, demi
terea rectorilor și a profesorilor cu
vederi reacționare, suspendarea ime
diată a violenței in instituțiile de învățămint, libertatea de formare a
propriilor Organizații. La alte școli
superioare, studenții au declarat gre
va foamei și se pregătesc șă aniver
seze ziua de 19 aprilie, data la care,
în urmă cu 20 de ani, a fost răstur
nat regimul dictatorial al lui Li Sin
Man, in urma unei răscoale populare
de mari proporții.

Cu o rată a șomajului de 10,4 la sută, Spania este considerată a fi una din țările vest-europene cele mai afectate de
acest flagel. Oficialitățile admit existența a 1 330 000 de șomeri, in timp ce liderii sindicali consideră că numărul
acestora depășește un milion și jumătate. în asemenea condiții, crearea de noi locuri de muncă sau măcar menținerea
celor existente constituie una din principalele revendicări ale muncitorilor spanioli și ale altor categorii sociale. Foto
grafia de mai sus înfățișează un aspect de la o mare demonstrație populară desfășurată in orașul Bilbao împotriva
șomajului
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