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In cadrul vizitelor de lucru făcute ieri la întreprinderea „Semănătoarea”
și Institutul de cercetări, proiectări și inginerie tehnologică pentru

mecanizarea agriculturii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul energiei și minelor din Republica Burundi

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri dimineața, pe Isi
dore Nyaboya. ministrul energiei și 
minelor din Republica Burundi, con
ducătorul delegației tării sale la lu
crările celei de-a VI-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româno- 
burundeze de cooperare economică și 
tehnică desfășurate la București.

La primire a luat .parte tovarășul 
Maxim Berghianu. ministru secretar 
de stat la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, conducătorul 
delegației (române la lucrările se
siunii.

Au fost prezenți llie Dinu. însărci
natul cu afaceri ad-interim al tării 
noastre la Bujumbura, și Libere Nda- 
bakwaje, ambasadorul Republicii 
Burundi la București.

Ministrul burundez a exprimat gra
titudinea pentru onoarea de a fi pri
mit și a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. din partea președintelui 
Republicii Burundi, colonel Jean Bap
tiste Bagaza. un călduros salut, multă 
sănătate și fericire, împreună cu urări 
de prosperitate poporului român. în 
același timp, oaspetele a transmis fe
licitările adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de șeful statului burundez 
cu prilejul realegerii sale în funcția 

supremă de președinte al Republicii 
Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Burundi 
salutul său prietenesc și <5ele mai 
bune urări, iar poporului burundez 
prosperitate și fericire.

în cursul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Burundi, evidențiiridu-se evo
luția lor ascendentă și rodnică. în 
concordantă cu hotărîrile și înțelege
rile convenite în timpul convorbiri
lor la cel mai înalt nivel. Totodată, 
a fost exprimată dorința comună ca, 
pornindu-se de la posibilitățile oferi
te de eoonomiile celor două țări, să 
se acționeze in continuare pentru 
dezvoltarea schimburilor comerciale, 
a cooperării economice, tehnico-știin- 
țifice. îndeosebi în domeniul minelor 
și geologiei, in folosul și spre binele 
celor doua țări și popoare, al pro
gresului și înțelegerii intre națiuni, 
în acest cadru a fost evidențiat rolul 
comisiei mixte guvernamentale în 
identificarea si materializarea căilor 
dc extindere si diversificare a colabo
rării pe multiple planuri dintre 
România și Burundi.

în timpul întrevederii au fost abor
date. de asemenea, unele aspecte ale 
situației internaționale actuale, fiind 
relevată necesitatea sporirii eforturi
lor și acțiunilor tuturor statelor pen
tru a-și aduce contribuția la oprirea 
deteriorării climatului politic mon
dial. pentru reluarea și continuarea 
procesului destinderii, pentru dezar
mare, pentru lichidarea fenomenului 
subdezvoltării, făurirea unei noi or
dini economice mondiale, care să asi
gure dezvoltarea independentă a tu
turor țărilor, progresul lor rapid. S-a 
subliniat importanta deosebită ne 
care o. reprezintă întărirea unității si 
solidarității africane in lupta împo
triva forțelor imperialiste, colonialis
te și neocolonialiste. a politicii de 
apartheid, pentru unirea tuturor .efor
turilor pe plan național si regional 
în scopul propășirii economice si so
ciale de sine stătătoare. în acest ca
dru a fost reliefată însemnătatea pro
clamării independenței noului stat 
african Zimbabwe, strălucită victorie 
a cauzei libertății, puternică afirma
re a dreptului popoarelor la dezvol
tare liberă și demnă.

întrevederea a decurs intr-d atmos
feră de caldă prietenie.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a examinat, împreună cu oameni ai muncii, specialiști din
producție, cercetători și proiectanți, 
realizează programul de perfecționare

modul in care se 
a mașinilor agricole

In cursul dimineții de 
miercuri, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
făcut o vizită de lucru la 
întreprinderea „Semănătoa
rea" din Capitală, una din 
marile unități producătoare 
de mașini agricole din țara 
noastră, și la Institutul de 
cercetări, proiectări și ingi
nerie tehnologică pentru me
canizarea agriculturii — Bă- 
neosa.

La acest amplu dialog cu 
oamenii muncii, cu specia- 

’liștii din producție, din cerce
tare și proiectare în dome
niul mecanizării agriculturii, 
in cadrul căruia a fost exa
minat modul cum se înfăp
tuiesc recomandările și indi
cațiile date de secretarul 
general al partidului cu pri
lejul vizitei din 11 noiembrie 
1979 la întreprinderea agri
colă de stat Afumați, privind 
'îmbunătățirea și perfecțio
narea continuă a mașinilor 
agricole, au luat parte to
varășii llie Verdeț, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană,

întreaga vizită a ilustrat preocupa
rea permanentă a secretarului gene
ral al partidului in direcția creării 
unor mașini agricole multifuncționa
le și de mare randament impuse de 
dezvoltarea intensă a producției a- 
gricole. din tara noastră, de necesita
tea înfăptuirii obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-lea al partidului 
in domeniul agriculturii.

ÎNTREPRINDEREA,,SEMĂ
NĂTOAREA” Muncitorii, tehni
cienii și inginerii acestei prestigioase 
unități industriale primesc pe to

In secția de montaj a noilor combine „Carp-4”

I-

varășul Nicolae Ceaușescu cu ma
nifestări de dragoste si căldură, ex- 
primindu-și bucuria deosebită de a-1 
avea din nou in mijlocul lor pe 
secretarul general al partidului. Prin' 
aplauze și urale. oamenii muncii’de' 
aici au dat expresie sentimentelor de 
prețuire și gratitudine pe care, ală
turi de Întregul nostru popor, le 
poartă . conducătorului partidului și 
statului pentru preocuparea sa con
stanta fată de îmbunătățire^ activită
ții in toate ramurile economiei noas
tre naționale, pentru creșterea con
tinuă a nivelului de trai material si 
spiritual al poporului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat, la sosire de Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și-industriei ali
mentare, loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini. Ele
na Nae, prim-secretar al Comitetu
lui de partid al sectorului 6 Bucu
rești, de membri ai conducerii unității.

O gardă formată din membri ai găr
zilor patriotice și tineri din detașa
mentele de pregătire pentru apăra
rea patriei prezintă onorul.

Secretarului general al partidului i 
se oferă frumoase buchete de flori 
in semn de bun venit.

Vizita deVlucru începe direct în 
.secția de sculărie a intreprinderii, 
unde directorul întreprinderii, Virgil 
Actarian, înfățișează secretarului ge
neral al partidului măsurile luate in 
unitate pentru mecanizarea și perfec
ționarea procesului de fabricație, pen
tru dezvoltarea și diversificarea con
tinuă a producției de mașini agrico
le, in conformitate cu cerințele agri
culturii noastre, cu exigențele produc
ției la export in continuă creștere. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu remar
că efortul propriu al întreprinderii in
(Continuare in pag. a III-a)

SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI - 
Un prilej de întărire puternică a solidarității 

I si acțiunii unite a clasei muncitoare,
J» -> /

a partidelor comuniste, a tuturor forțelor 
care militează pentru progres și pace in lume

Mai sînt puține zile pînă la ma
rea sărbătoare 1 Mai — Ziua 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc. Ziua frăției muncito
rilor de pretutindeni. Profundele 
semnificații ale acestei sărbători în
suflețesc clasa muncitoare, • pe' 
oamenii muncii, forțele revoluțio
nare, progresiste de pretutindeni, 
in lupta pentru împlinirea marilor 
aspirații și idealuri de libertate, 
independență, progres și pace ale 
omenirii contemporane.

Oamenii muncii, întregul nostru 
popor — care in aoest an mar
chează împlinirea a 90 de ani de la 
sărbătorirea pentru prima oară in 
România a zilei de 1 Mai — se pre
gătesc să intimpine acest eveni
ment cu noi și remarcabile reali
zări în înfăptuirea istoricelor hotă- 
riri ale Congresului aJ XII-lea. care 
au deschis noi perspective progresu
lui economic și social al patriei, 
înfăptuirii mărețului Program al 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre comu
nism. însuflețirea cu care oamenii 
muncii, răsppnzind chemării parti
dului, desfășoară întrecerea socia
listă in cinstea zilei de 1 Mai, suc
cesele pe care le obțin ilustrează 
concludent înalta conștiință revo
luționară a celor ce muncesc, con
structori ai celei mai înaintate 
orinduiri, hotărirea lor de a asigura 
înflorirea patriei, ridicarea Româ- 
niej pe noi și noi trepte ale civili
zației socialiste.

în același timp, ca un puternic 
factor mobilizator acționează in 
această direcție convingerea oame
nilor muncii, educați de partid in 
spiritul solidarității internaționa
le. că succesele pe care le obțin 
reprezintă o contribuție concreta, 
materială la întărirea forțelor pro
gresului și păcii din lumea întreagă, 
demonstrează superioritatea orin- 
duirii socialiste, însuflețesc pe mi- 
litanții revoluționari de pretutin
deni în propria lor luptă pentru 
pace, libertate, independență, so
cialism.

în spiritul îmbinării armonioase 
a sarcinilor naționale și internațio
nale, a patriotismului și interna
ționalismului — trăsătură definito
rie a activității Partidului Comu
nist Român de-a lungul intregii sale 
existențe — ziua de 1 Mai este săr
bătorită in țara noastră ca zi a fră
ției și solidarității cu toți cei ce 
muncesc din toate țările, cu toate 
forțele înaintate ale lumii con
temporane.

Bogatele tradiții internaționaliste 
formează o caracteristică definito
rie a întregii dezvoltări istorice a 
clasei muncitoare din țara noastră. 
Exponenți ai proletariatului român, 
revoluționari din România au fost 
prezenți pe baricadele Comunei din 
Paris, au participat la înfăptuirea 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie și apoi la lupta pentru 
apărarea acesteia împotriva inter
vențiilor imperialiste, au sprijinit 
activ toate marile bătălii de clasă 
din diferite țări, lupta mondială a 
forțelor revoluționare de pretu
tindeni pentru cauza eliberării na
ționale și sociale, împotriva impe

FAPTE REMARCABILE DE MUNCĂ
Mehedinți :

Primul județ 
care a încheiat 
insămințarea 
porumbului

Oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Mehedinți au încheiat, 

i miercuri, insămințarea porumbului.
Anunțind acest succes printr-o te

legramă adresată C.C. al P.C.K.. to
varășului Nicolae Ceaușescu, Comi
tetul județean de partid Mehedinți 
și consiliul popular județean subli
niază : „înfăptuind cu răspundere 
comunistă prețioasele indicații date 

. de dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

I la consfătuirea de lucru de la C.C.
al P.C.R., mobilizatoarele indemnuri 
pe care le-ați adresat tuturor lucră
torilor din agricultura patriei, hotâ- 
riți să facă din 1980 un an al pro- 
ducțiilor-record, să pună mai efi
cient in valoare posibilitățile și re
zervele de care dispune județul nos
tru, toți cei care lucrează pe ogoa
rele mehedirițene, puternic mobili
zați de exemplul comuniștilor, au ac
ționat fără preget, invingind capri
ciile naturii, pentru efectuarea la 
timp și in condiții agrotehnice supe
rioare a tuturor lucrărilor din cam
pania agricolă de primăvară". 

rialismului, a fascismului, pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare, 
prosperă, a tuturor popoarelor, pen
tru pace. în pofida, condițiilor 
cumplit de grele ale ilegalității, sfi- 
dind prigoana și teroarea dezlăn
țuite irppotriva sa, Partidul Co
munist Român și-a făcut un titlu 
de inaltă cinste in a educa neobosit 
pe comuniști, pe oamenii muncii 
în spiritul solidarității internaționa
le cu clasa muncitoare din toate 
țările, militînd pentru relații de 
strinsă prietenie și solidaritate cu 
Uniunea Sovietică, împotriva pre
gătirii și apoi a războiului fascist,, 
pentru ieșirea României din acest’ 
război și întoarcerea armelor 
contra forțelor hitleriste, alături de

marea coaliție antifascistă a po
poarelor.

Cinstind aceste vechi tradiții in
ternaționaliste, care au fost ridicate 
de partidul nostru pe trepte noi, 
superioare, în condițiile revoluției 
și construcției socialiste, oamenii 
muncii, întregul nostru popor folo
sesc în fiecare an sărbătorirea zilei 
de 1 Mai pentru a-și manifesta cu 
vigoare și entuziasm prietenia fră
țească și solidaritatea cu toate par
tidele comuniste, cu alte partide ale 
clasei muncitoare, partide socialiste 
și social-democrate, cu forțele revo
luționare, democratice și progresis
te de pretutindeni, cu mișcările de 
eliberare națională, cu toate forțele 
și organizațiile care militează pen
tru cauza libertății naționale și so
ciale a popoarelor, pentru destin
dere, colaborare și pace.

Această politică, promovată de 
Partidul Comunist Român cu ne
clintită hotărire și consecvență, iși 
găsește o sugestivă oglindire și in 
lozincile sub care se vor desfășura 
în țara noastră manifestările con
sacrate zilei de 1 Mai : „Trăiască 
prietenia, colaborarea frățească și 
solidaritatea tuturor țărilor socia
lisle !“ : „Trăiască solidaritatea și 
colaborarea intre partidele comu
niste și muncitorești, intre toate 
țările socialiste, între toate forțele 
revoluționare, progresiste, democra
tice și antiimperialiste !“ ; „Trăias
că solidaritatea mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, a tu

Brăila :

A fost lansai 
cargoul „Hîrșova"

Desfășurind larg întrecerea socia
listă in cinstea zilei de 1 Mai. con
structorii de la Șantierul naval din 
Brăila au anunțat o nouă realizare 
de prestigiu : lansarea cargoului 
„Hirșova". Este cea de-a unspre
zecea navă din seria celor de 7 500 
tdw construite aici. Manopera teh
nologică de execuție a acestei nave 
a fost mult mai mică decit la con
strucția navei „Simeria", prototipul 
seriei livrate in urmă cu 4 ani.

în acest cincinal, colectivul Șan
tierului naval din Brăila a realizat 
50 nave cu un tonaj total de 250 000 

’tdw. (Corneliu Ifrim).

Brazi :

Importante economii 
de energie

Rafinorii și petrochimiștii de pe 
marea platformă industrială de la 
Brazi înscriu pe panoul întrecerii 
socialiste, în cinstea zilei de 1 Mai. 
importante economii la resursele e- 
nergetice. De la începutul anului 
și pină în prezent, ei au reușit ca. 
prin înlăturarea tuturor căilor de 

turor forțelor socialiste, democrati
ce. antiimperialiste

Exprimind sintetic orientările și 
trăsăturile de. bază ale politicii 
noastre consetvente, de colaborare 
și pace, lozincile de 1 Mai reflectă 

-viziunea largă a partidului nostru, 
in deplină concordanță cu realită-' 

' țiie lumii de azi, care impun dez
voltarea conlucrării cu toate forțele 
progresiste, democratice, anti impe
rialiste, a solidarității tuturor po
poarelor în lupta pentru abolirea 
politicii de forță și amenințare cu 
forța, pentru instaurarea unor rela
ții noi intre state, pentru înfăptui
rea dezarmării și realizarea unei 
trainice securități in Europa și în 
lume.

Este o caracteristică fundamen
tală a lumii contemporane apariția 
și afirmarea unor Torțe sociale de 
o amploare și o diversitate fără 
precedent, care militează pentru li
bertate și independență, dezarmare 
și destindere, pace și colaborare 
internațională — forțe inglobind ță
rile socialiste. statele tir curs de 
dezvoltare, popoarele care luptă 
pentru libertate și independență, 
clasa muncitoare, țărănimea, pătu
rile mijlocii ale populației, intelec
tualitatea, femeile, tineretul si. tot
odată, diferitele partide și organi
zații social-politice — partidele co
muniste și rpuncitorești. partidele 
socialiste și social-democrate. parti
de liberale și creștine, mișcări paci
fiste și altele. Mai mult ca oricind, 
acum, cind in viața internațională 
s-a produs o accentuare, puternică 
a încordării, cind persistă vechi 
conflicte și au apărut altele noi. 
cind cursa înarmărilor continuă și 
se intensifică, toate acestea sporind 
primejdiile la adresa păcii și inde
pendentei popoarelor, inclusiv peri
colul unei noi confruntări militare, 
cu consecințe imprevizibile, viața 
însăși reclamă, ca un imperativ vi
tal. 'conlucrarea și unitatea de ac
țiune a tuturor acestor forțe in ve
derea promovării obiectivelor co
mune de importantă primordială, 
cum sînt independența, securitatea, 
dezarmarea, pacea.

Așa cum subliniază tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.' „este ne
cesar ca, in actuala situație inter
națională încordată, să se întăreas
că unitatea, solidaritatea și colabo
rarea forțelor progresiste, antiimpe
rialiste, a popoarelor care doresc să 
trăiască libere și independente, să 
fie stăpine pe destinele lor, in 
scopul de a opri accentuarea încor
dării internaționale și dc a asigura 
continuarea politicii dc destindere, 
colaborare, pace și dezvoltarea in
dependentă a tuturor națiunilor". 
A acționa pentru intărirea și lăr
girea acestei conlucrări, a îndrepta 
toate eforturile in vederea uni
rii pe o. platformă comună de 
acțiune a celor mai largi forțe 
sociale — in aceasta vede partidul 
nostru un imperativ de prim ordin 
al principiilor solidarității interna
ționale în condițiile actuale.

între obiectivele în jurul cărora 
pot fi raliate cele mai largi forte si
(Continuare în pag. a V-a)

risipă, să economisească 800 000 
kWh energie electrică. 33 000 giga- 
calorii abur industrial și 3 milioa
ne mc gaz metan. (C. Căprarul.

Ieri, la Bacău :

A început montajul 
unui mare utilaj 

tehnologic
Ieri, la ora prinzului, a sosit la 

Bacău, pe șantierul combinatului 
chimic, striperul — un utilaj de 
mare complexitate tehnică. Acest 
colos de metal, de 128 tone, reali
zat pentru prima dată in țară de 
colectivul întreprinderii de utilaj 
chimic din Ploiești, a fost transpor
tat cu mijloace speciale de oameni 
experimentați de la „Transchim"- 
Bucu cești.

Constructorii și chimiștii băcăuani 
au trecut de îndată la descărcatul u- 
țilajului, cu hotărirea de a începe, 
in cinstea, zilei de 1 Mai. montajul 
acestuia pe amplasamentul definitiv. 
In aceeași zi, chimiștii de aici au 
trimis harnicilor constructori de 
utilaj chimic din Ploiești o scrisoa
re de mulțumire pentru promptitu
dinea cu care au răspuns solicitării 
lor de a livra in timp scurt acest 
agregat-cheie pentru producția fa
bricii de uree. (Gh. Baltă).
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Colecție rara
In afară de literatură, fiind 

profesor la Școala generală din 
Bârsana, județul Maramureș. 
Mihai Sencan mai are o pasiune: 
colecționează manuale școlare, 
în rafturile bibliotecii sale s-au 
adunat, de-a lungul anilor, zeci 
șl teci de abecedare si cărți de 
citire. Printre piesele cele mai 
reprezentative se numără ma
nualul „Datorințele pruncilor", 
tipărit cit caractere chirilice șț 
latine, la Sibiu, in anul 1860, și 
..Carte de. cetire" editată la 
București, in anul 1892. Colegii 
de breaslă, care ii calcă pragul, 
cercetează cu.interes colecția și 
se angajează 
de experiență"

Cind treceți 
opriți-vă și la 
maramureșean, 
neala !■

DIVERS
FAPTUL

in'r-un ,,schimb 
ad-hoc.

prin . Bârsana, 
casa profesorului 

Merită oste-
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In mai puțin 
de o săptămina

Din cauza unui coș de fum de
fect. casa gospodarului Gheor
ghe Ncdclea din Domnești- 
Argeș a luat foc. Deși, era noap
te. oamenii au sărit, cu mic. cu 
mare, pentru a stinge flăcările 
mistuitoare. Cu toată inter
venția lor promptă, pagubele du 
.fost foarte mari. Dar — după 
cum ne seric. Vasile Negescu — 
incepind chiar de a doua zi, 
oamenii au sărit, pentru a doua 
oară, in ajutorul celui năpăstuit : 
care cu lemne, care cu var, cu 
ti^lă, cu ciment... Și uite-așa. 
in mai puțin de o săptămina, tot 
ce fusese distrus s-a făcut 
loc. ba încă mai trainic și 
mindru decit înainte.

I
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i La răscruce

I de drumuri

I
I
i
■
I

i
i
i

Vlnțti de Jos este un impor
tant punct feroviar la răscruce 
de drumuri. Trenuri pleacă, tre
nuri vin. Călători grăbiți, în 
tară, pe peron, un panou multi
color lămurește- lumea la ce se 
poate aștepta in gară, in afară 
de tren. Călătorul află care este 
șoseaua de acces și care este 
oua interzisă pentru circulat. 

Mai află unde sint amplasate bi
rourile șefului stafiei de tranzit 
și de mișcare. Mai departe, ci
tim și cităm de pe respectivul 
p-.rcii : ..Nu avem : depozit ba
gaje de mină. cameră rmama. și 
copilul-, chioșc de ztare. flo- 
lărie".

Adică tocmai ce ar face aștep
tarea trenului mai confortabilă, 
rrtiii. utilă. De unde observația 
unui călător : ..Mulțam fain pen
tru astfel de informații... dar nu. 
și pentru ospitalitate".

Acțiunile de întrajutorare 
nu exclud folosirea din plin 

a mijloacelor proprii
Pină marți seara, în județul Tulcea 

au fost semănate 110 800 hectare (70 
la sută din suprafața planificată). In 
Consiliile agroindustriale Dăieni. 
Mahmudia și Valea Nucarilor s-a În
cheiat semănatul porumbului. Acum, 
forțele mecanice din unitățile care 
au încheiat lucrările sint djrijate 
spre consiliile agroindustriale, unde 
mai sint de insămînțat suprafețe 
mari. în unitățile agricole de pe 
raza consiliului Mihail Kogălniceanu 
au sosit. în ăjutor de la Mahmudia 
și Valea Nucarilor 20 de tractoare, 
echipate cu discuri șl semănători. In 
sprijinul mecanizatorilor din consi
liul agroindustrial Baia au fost tri
mise 31 de tractoare.

Cu toate acestea, in unele- consilii 
nici marți nu s-a atins viteza de lu
cru planificată. In consiliul unic 
Mihail Kogălniceanu, de pildă, s-au 
semănat 721 hectare — cu 240 hec
tare mai puțin decit a fost plani
ficat. Cauza : slaba organizare a 
muncii. Marți, la ora 10.30, cinci me
canizatori de la I.A.S. Mihail Kogăl
niceanu. aflați la semănat, trăseseră 
tractoarele la șosea și stăteau de 
vorbă. în timp ce mecanizatorii de 
la cooperativa agricolă conduși de 
ing. Stere Tușa, dădeau zor la semă
natul porumbului pe ultimele 160 de 
hectare, pe o solă vecină, patru me
canizatori de la ferma „Dealul Roșu" 
a I.A.S. Mihail Kogălniceanu n-au 
insămînțat aproape nimic. De dimi
neață și pină la ora prinzului nu se 
interesase nimeni de ci. Cind să por
nească tractoarele, unul dintre ele a 
rămas in pană. Cum mecanicul de 
secție nu era de față, mecanizatorul 
a plecat să-1 caute, iar tractorul a 
stat o oră. Iată situații care

i
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care și-au pierdut 
ciobanul

I
i
I
I
I
I
I

1:1 ultima vreme, de la stina 
fermei zootehnice din Cașin 
(Bacău) dispăreau azi un miel, 
miine doi......O fi vreun liip"—
ș’-a dat cu părerea ciobanul 
Constantin Vilcu.

Lucru de crezut, 
stina se află lingă 
inii că a început să 
cantitate de lină, 
„Nu e vorba de lup 
spus oamenii, 
hrănește cu așa ceva". Și oame
nii au stat la pindă. Nu mică 
le-a fost mirarea cind, peste 
noapte, s-au trezit cu însuși cio
banul Constantin Vilcu, pe post 
de... lup. Și, ca să nu-i fie urit. 
ii luate cu el și pe Gheorghe 
Albu și Gheorghe Frânta. doi 
pierde-vară din sat. Toți trei aș
teaptă acum verdictul legii, pen
tru a-i lecui de asemenea nărav.

I
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Starea vremii a creat unele dificultăți, dar cu atit mai mult se impun

ORGANIZARE MAI ENERGICĂ, EFORTURI SUSȚINUTE
pentru Încheierea grabnică a InsămInțărilori

de ce în acest consiliu nu se însă- 
mințează in ritmul zilnic, prevăzut.

în consiliul Baia, cu tractoarele 
sosite in ajutor, marți noaptea s-a 
pregătit patul germinativ pe 755 hec
tare. „Datorită ploilor căzute in ulti
mele zile — ne spune tovarășul 
Drăghici Clinei, președintele consi
liului — ritmul semănatului a scăzut. 
Ne-am organizat insă pentru a folosi 
fiecare -fereastră» de timp bună de 
lucru. în trei-patru zile, cu cele 43 
de semănători vom incheia semăna
tul porumbului și soiei pe cele peste 
8 000 de hectare". Despre modul cum 
s-a organizat activitatea in consiliu 
ne-am convins la fața locului. 
Miercuri dimineața la 8, la numai o' 
oră după ce ploaia a* încetat, la 
C.A.p. Ceamurlia de Sus. patru se
mănători au început să lucreze. Se 
însămința mai greu, dar orice hectar 
semănat acum este un cîștig.

Neculai AM1HULESEI 
corespondentul „Scinteii"

SALAJ

Exemple, dar mai ales 
realizări, care dovedesc că 
organizarea este hotărîtoare

In județul Sălaj a fost însămînțată 
aproximativ jumătate din suprafața 
prevăzută pentru culturile din pri
ma și a doua epocă. Lucrările puteau! 
fi insă mult mai avansate dacă în 
toate unitățile agricole s-ar fi acțio
nat cu perseverentă pentru învinge
rea greutăților determinate de evolu
ția timpului. Faptul că se putea în- 
sămința mai mult este demonstrat de 
modul in care se lucrează in unitățile 
din consiliul agroindustrial Cehu Sil- 
vartjei. unități cu terenuri luto-argi- 
loase. cu porțiuni pe care băltește 
apa. în fața unor asemenea greutăți, 
oamenii nu au cedat, ci muncesc fără 
preget. Cîteva secvențe de muncă 
sint concludente in acest sens.

La ora 6. in secția de mecanizare 
Dobrin. Tractoriștii Vasile Zah și 
Sigismund Deak plecaseră la cimp 
pentru a însămința ultimele hectare 
cu culturi din prima epocă. La ace
eași oră. in curtea cooperativei, pri
marul comunei. loan Tămirș. Alexan
dru Copil, președintele C.A.P.. și 
Bakcsy Attila, inginerul-șef al

tii. și-au precizat sarcinile din aceas
tă zi și s-au îndreptat spre 
de lucru. înainte de a ne 
inginerul-șef ne-a asigurat 
buna folosire a utilajelor și 
lor operativă pe terenurile 
semănatul porumbului se va incheia 
pină la sfirșitul acestei săptămini.

La ora 8 ne aflam la S.M.A. Cehu 
Silvaniei. Mecanizatorii plecaseră de 
mult la cimp. Se insăminla porumbul 
cu sase semănători, iar zece discuri 
și două combinatoare erau folosite 
la pregătirea terenului.

Se muncea intens și la C.A.P. Be- 
nesat.. Doar la Sălățig continua for
fota, o serie de mecanizatori încă nu 
plecaseră la lucru. Se vedea că cei 
care răspund de activitatea secției de 
mecanizare nu și-au luat in, serios 
această sarcină. Mai e de mirare că 
s-a trecut atit de lent la semănatul 
porumbului ?

Seara, din nou prin unitățile con
siliului agroindustrial Cehu Silva
niei. Se intunecase, dar mecaniza
torii erau incă pe cimp. In cursul 
zilei s-au insămintat 273 ha. din care 
95 cu sfeclă, 125 cu in fibră, 50 hec
tare cu porumb și s-au pregătit 280 
ha teren. S-a stabilit ca in ziua ur
mătoare toate cele 24 semănători să 
lucreze din plin la semănatul po
rumbului. Este un exemplu care de
monstrează că in județul Sălaj însă- 
mințările pot fi mult intensificate.

punctele 
despărți, 
că prin 
dirijarea 
zvîntate,

loan MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii

Și plantarea cartofilor
este la fel de urgentă!

Ministerul Agriculturii, plantarea cartofi- 
45 000 hectare prevăzute in plan este pe

Potrivit datelor furnizate de
lor timpurii și de vară pe cele _ , . . .
terminate, iar a cartofilor de toamnă s-a realizat pe 71 la sută din 
suprafața planificată. Important este ca această lucrare să fie intensi
ficată in județele mari cultivatoare — Covasna. Harghita, Brașov. Mu
reș, Suceava — unde plantarea cartofilor de toamnă a intirziat. Ce se 
întreprinde in acest sens in județele Suceava și Harghita?

în județul Suceava, organizațiile 
de partid au lansat chemarea: „Să 
încheiem 
1 Mai!" 
vedere .și terminarea, pînă la data 
amintită, a plantării cartofilor. Men
ționăm că în perioada 17—22 aprilie, 
s-a realizat un ritm mediu zilnic de 
1 550 hectare. Dar acest ritm este cu 
peste 550 hectare sub cel planifi
cat. Se poate mai mult? Categoric, 
da. Ne-o demonstrează faptele con
statate intr-un raid de zi in consi
liul agroindustrial Spătărăști și in 
altul de noapte în consiliul agroin
dustrial Bosanci.

La cooperativa agricolă Drăgușeni. 
in zori, mecanizatorii au preluat 
schimbul din mers. Inginerul-șef su
praveghea plantarea cartofilor, care 
se executa cU două mașini pe șase

insămințările
Această chemare

pină la 
are în

încheiat, dar a celor de toamnă s-a 
realizat doar pe 29 la sută din cele 
aproape 20 000 hectare
De-a lungul unei zile 
cum se lucrează in 
agricole din consiliul 
Sincrăieni. Am . reținut fapte demne 
de remarcat, dar și neglijente. Unită
țile din consiliul agroindustrial Sin
crăieni au de cultivat peste 1 000 

' hectare cu cartofi. Președintele con
siliului. •tovarășul Tanias Andrei, ne 
spune că in ziua respectivă, potrivit 
programului de lucru, cartofii ur
mează să fie plantați no o suprafață 
de 80 hectare, La Sincrăieni. Sintim- 
bru-și Misentea totul fusese bine or
ganizat. ceea ce a permis ca. din pri
mele ore ale dimineții': cele 20 de 
mașini să lucreze din plin. Datorită 
hărniciei mecanizatorilor din schim
bul de noapte există o mare supra
față de teren pregătit. Fiecare uni
tate dispune de un stoc de 50—100 de 
tone cartofi sortați, astfel incit lu
crările se desfășoară fără întreru
pere. La Misentea. mecanizatorii care 
au lucrat în timpul zilei au fost apoi 
înlocuiți de cei din schimbul de 
noapte, spre a pregăti terenul pen
tru a doua zi.

'totuși, pe 
agroindustrial 
programul de 
ziua respectivă. De ce ? 
membrii cu funcții de conducere 
consiliul agroindustrial au omis 
verifice, dimineața, cum este orga
nizată munca in cea de-a patra uni
tate — cooperativa agricolă Sinsi- 
mion. Pe tarlalele acesteia, plantarea 
cartofilor a început abia după ora 10. 
din cauză că mașinile nu aveau ce 
să... planteze ! în seara zilei prece
dente. cooperatorii însărcinați cu 
transportul cartofilor din silozuri la 
locurile de plantare . au lăsat lucrul 
la o oră cind soarele lumina încă ne 
cer. Nici a doua zi dimineața lucru
rile n-au mers mai bine. Atelajele, 
remorcile și mașinile care transpor
tau cartofii au sosit pe cimp după 
ora 10. De aici și concluzia : acum, 
cind lucrările agricole sint atit de 
aglomerate, 'orice carențe organizato
rice sint inadmisibile și trebuie să li 
se pună capăt cu desăvirșire.

prevăzute, 
am urmărit 
cooperativele 

agroindustrial

. rinduri. Aceeași lucrare se efectua si 
pe tarlaua ..Dealul Românului", sub 
îndrumarea șefului fermei' vegetale 
nr. 3. De la inginerul-șef aflăm că, 
prin adăugarea la mașinile de plan
tat a încă două secții, randamentul 
a sporit cu 30 la sută. La cooperati
va agricolă Bunești se muncește in 
două schimburi. Aici i-am găsit la 
lucru, pe tractoare, pe cei cunoscă
tori într-ale meseriei: vicepreședin
tele consiliului popular comunal, pre
ședintele cooperativei agricole si in
ginerul cu problemele de chimizare 
de la consiliul agroindustrial Bo
sanci.

în unele cooperative agricole din 
județ se lucrează și noaptea. Pentru 
a se planta și noaptea, la coopera
tivele agricole Moara și Liteni-Moa- 
ra. din consiliul agroindustrial Bo
sanci. au fost stabilite solele plane, 
cu pămînt mai Ușor, 
fost repartizați cei 
mecanizatori. Era 
cooperativa agricolă 
grupat 15 tractoare: 
găteau terenul, iar
la plantarea cartofilor. La 
fiecărei sole, echipe de cite 
peratori alimentau operativ 
mașinilor.

Tot așa ar trebui să se
și in unitățile ce fac parte din con
siliile agroindustriale Gălănești. To- 
direști, Iacobești și altele, astfel ca 
vitezele zilnice de lucru pe județ să 
fie realizate si chiar depășite. întru- 
cit pină marți în întreg județul au 
fost plantate cu cartofi numai jumă
tate din suprafețele prevăzute, cum 
consideră organizațiile de partid din 
unitățile acestor consilii că iși vor 
indeplini angajamentul de a incheia 
această lucrare pină la 1 Mai ?

în județul Harghita, plantarea 
cartofilor timpurii si de vară s-a

ansamblul consiliului 
nu a fost îndeplinit 

plantare a cartofilor 
Pentru

in 
că 
in 
să

I
I
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la 
mai

I

explică unită-

Am fost o

OAMENII ÎNALȚĂ CASE. PE OAMENI CINE Ii ÎNALTĂ ?
Un reporter al „Scinteii". angajat muncitor - zidar de

pe un șantier, relatează situații care indeamnă la măsuri
ferme pentru 'întronarea ordinii, la ridicarea conștiinței
și răspunderii constructorilor printr-o stăruitoare

activitate cultural-educativă

de flagelul alcoolis-

de neinvidiat

problema principalăMăturile

cind a ales drumulpină
pomană. Treitocmai ce regretam că

miine bem

5să meargă I

afecțiunilor 
numite —

dus la club, 
clădire fru- 
de pe strada

sistemu- 
pe lingă

se lucrează normal : pină la 
jumătate. După el a venit

cot la ___. 
apartamentul 
la recepție

Noaptea, la plantarea cartofilor în C.A.P. Moara - Suceava
i Foto : D. Vințilă

— Și o sută pe zi.
Deci nu se poate spune că nu exis

tă și un „ciștigător". Dar situația este 
prea gravă pentru a mai fi loc 
ironie. De glume nici atit.

„Scinteii

ședeau înșirați in 
sticla la gură: ca 
numai ei. După- 
„Complexul". De 

s-a vîndut

pierdusem : Ion Grigore. muncitor 
necalificat din echipa lui Alexandru 
Brazdă. Se „lupta" cu o navetă de 
sticle goale.

— Cit iei meștere pe sticle ?

sâptâmînâ constructor

intrare. la avizier: un 
scris de mină pe o 

dictando. Programul săp- 
care se încheie (24—30:

să plecăm noi11

iar la mașini au 
mai priceputi 

ora 22.30 și la 
Moara lucrau 

8 tractoare pre- 
celelalte lucrau 

marginea 
sase coo- 
buncărele

procedeze

de case"

Gh. PARASCAN
I. D. KISS 
corespondenții „Scinteii

mai ales că 
pădure. Dar 
dispară și o 
apoi furaje, 

și-au 
că lupul nu se

Regrete tirzii
„Dacia'1 din Pe- 
erau bune și la 

___ r___ in mămentul în 
care un oarecare Valeriu Chimu, 
de prin părțile Iașlului, a ince
put, din senin, un scandal de 
pomină. în zadar a fost sfătuit 
de ceilalți consumatori să sc po
tolească. în zadar au încercat 
ospătarii să nu-l mai servească. 
El -cerea să bea, răcnea, ame
nința... Cind i-a văzut pe lucră
torii de miliție venind, scanda
lagiul a început să lovească in 
dreapta și in stingă, după care 
a inoercat să .fugă. Dar a fost 
repede prins și imobilizat. Ur
mează cele cuvenite. Oricite re
grete il vor încerca pe clientul 
turbulent, ele sint tirzii, prea 
tirzii.

Restau rantul 
troșani. Toate 
locul lor. pină

Cine mai era
ca el ?

De unde, și pini unde credeți 
cp lui Ion Șerban din Turcoaia, 
județul Tulcea. i se zicea „Vi
teazul" ? Ion Șerban avea o bi
cicletă cu care mergea strașnic. 
Atit de tare pedala țfe ulițele 
satului, incit oamenii nu s-au 
putut abține să nu-i zică intr-o zi:

— N-o mai face, băiețică, pe 
viteazul !

Și „Viteazul" i s-a spus de- 
atunct, De-atunci și pină deună
zi. cind. tot așa, pedala de zor 
pe o uliță lăturalnică. Apoi, a 
intrat cu toată viteza in șo
seaua principală, unde s-a izbit 
in plin de un camion. Din feri
cire, a scăpat — ca 
nune — cu viață.

Rubrică realizată
Petre POPA
și corespondenții

„Rămîneți voi ca
O pârte din consecințele acestei a- 

larmante stări de lucruri le-am re
găsit in același raport asupra stării 
de sănătate a personalului muncitor 

amintit: peste 
tem- 
urftia

Filele jurnalului ■ de reporter-zidar 
s-au împuținat. Pe măsură ce mă a- 
propii de sfirșitul relatării mi se 
conturează tot mai limpede adevărul 
că multe din lipsurile constatate ar 
putea fi prevenite prin educație. Mă 
refer atit la activitatea educativă cu 
caracter mai general, cit și la acea 
muncă simplă, dar eficientă de la om 
la om. care se transformă pină la 
urmă intr-un climat moral sănătos.

Din nefericire insă, activitatea edu
cativă pe șantierul in care am lucrat 
a fost lăsată la voia întimplârii. S-a 
presupus, probabil, că edificiile se 
înalță cu orice fel de meșteri — in
diferent de firea și conștiința lor —

,, Performanțe11
— Eu unul — ne mărturisea prin

tre sughițuri, vineri pe, la ora două, 
zidarul Gheorghe Stoica — numai 
după ce beau un kil jumate de rachiu 
alb pot să mă apuc de lucru. (Se 
uita Radu la el ca la un... campion 
olimpic. Și nu s-a lăsat mai prejos. 
Pină seara a băut și el doi litri de 
v.in). O jumătate de oră mai tirziu, 
maistrul Robitu l-a găsit dormind 
cu mistria in mină.

'La sfirșitul aceleiași zile de muncă 
— am mai spus-o — aproape toți din 
cei 16 oameni din echipa lui Ivana 
erau bine amețiți de băutură. înce
puseră să bea dis-de-dimineață. Se 
plictiseau stind de pomană — nu mai 
aveau mortar ca să lucreze — și l-au 
trimis pe Radu să cumpere 3 sticle 
de vin. La prinz, 
fața circiumii. cu 
trompeții. Și nu 
masă au „secat" 
luni și pină vineri seara 
tot vinul.

— Mare pagubă ! De 
spumos.

Cit ii țineau picioarele 
drept ii vedeai ieșind unul după al
tul țepeni — cu sticle virlte subțiori 
pe sub salopetă — învîrtind cite un 
șir de covrigi pe deget.

— La derută ! Să nu se prindă șefii 
cei mari ce-ai căutat la Complex — 
mi-a explicat Radu.

Mai tirziu, ii-aveau de cine să se 
mai ferească. Cel mult de oamenii de 
pe stradă. Că șefi nu mai zăreai 
țipenie pe șantier după ora două.

Și oricum n-ar fi contat dacă mai 
erau, sau nu. pe șantier. Cu ce auto
ritate morală, cu ce drept ar fi putut 
să le mai facă observație altora șefii 
de echipă, maiștrii după ce băuseră 

cot la circiumă? Sau în 
proprietarului venit 

cu damigeana. încă

sau, la fel de inacceptabil, s-a presu
pus că omul se înaltă și el. in mod 
automat, odată cu clădirile pe care 
le durează. Nu este chiar așa.

Desigur, munca il înalță pe om. 
Efectul ei fast vine insă in ..concu
rență" cu reminiscențe, cu influențe 
subiective, cu asprimea vieții de șan
tier, cu slăbiciuni omenești. Necon
tracarați la timp și eficient de inter
venția educativă conștientă, acești 
factori ajung să strice limpezimea a- 
pelor in favoarea pescuitorilor in ape 
'tulburi, fie aceștia simpli chiulangii, 
fie oameni cu obiceiul paharului, fie 
profitori abjecți.

un amănunt, semnificativ. în ba
raca la care aveau cheie Oltea- 
nu. Dan și Roșioru — trei din colegii 
mei de echipă — am numărat 38 de 
sticle de băutură. Golite. în cit timp, 
e adevărat, nu știu. Apropo de sti
cle goale. Revenit pe șantier ca 
ziarist., refăceam împreună cu cole-, 
gul meu fotoreporterul ..filmul" săp- 
tăminii de muncă abia încheiate. Era 
in timpul prînzului. Pauza de masă. 
Nimic interesant de fotografiat : dru
muri desfundate, materiale aruncate 
claie peste grămadă... Șantier.

— Păcat că n-am ajuns mai devre
me. Să-1 fi prins pe cel care aduna 
dimineața sticlele de băutură din 
șantier. N-apuc să termin ideea că ne 
iese în cale

— de care aim mai
2 800 zile Jde incapacitate 
porară de muncă de pe 
accidentelor și accidentelor de muncă
— multe din ele săvirșite în stare de 
ebrietate și aproape 2 500 zile de in
capacitate temporară de muncă pen
tru qfei cu tulburări nevrotice, boii 
ale sistemului nervos — maladii ale 
căror cauze, nu în puține cazuri, sint 
ravagiile făcute 
mului.

între cauzele 
lui nervos erau
efprtul fizic susținut — in ultimă in
stanță specific muncii de șantier — 
extindere^ nerațională a timpului de 
lucru — care nu mai ține de „ordi
nea" șantierului, cit de dezordinea lui. 
Și, in fine, dar nu mai puțin im
portant : modul cum iși petrec oame
nii timpul liber. Sau mai exact, cum 
nu și-1 petrec. Și nu pentru că n-ar 
avea unde.

Să reluăm „filmul" zilei de simbă
tă de unde l-am întrerupt.

De ciudă că el nu prinde nici un 
„ciubuc". Radu se pune pe băut. I-am 
spus să nu mai bea. l-am certat. De
geaba. în două ore a băut, numai 
partea lui, trși sticle de „Spumos".

Toți banii. Ba nu, îi mai rămăsese un 
leu din care și-a luat semințe. Cit 
eram de supărat pe- el, tot nu m-a 
lăsat inima să-1 văd flămind. L-am 
dus la un bufet și i-am dat niște 
mici. A mincat ca un lup. Cum altfel 
cind ai optsprezece hni și te scoli in 
fiecare zi la cinci dimineața și mun
cești pină la cinci după-amiază. Cind 
'ne întoarcem la șantier l-am între
bat :

— Ce faci tu. mă. Radule, cind 
pleci de la lucru ?

— Ce să fac ! Mă duc acasă, in 
drum mă mai opresc să beau și eu o 
bere. Să mă dreg.

— Bine, dar azi e simbătă ! Nu te 
duci și tu să dansezi, să vezi un film, 
la club, undeva.

— Ce club !
Atunci nu i-am înțeles mirarea. 

Cîteva ore mai tirziu însă m-am lă
murit.

Ce s-a mal intimplat pînă atunci? 
Mai nimic. Țin minte că la un moment 
dat a venit maistrul Robitu și ne-a 
spus că 
cinci și 
Ivana :

— Se lucrează pînă la două. Pro
gram scurt. Miine se muncește.

Lung, scurt, și unul și celălalt au 
plecat pe la unu. în schimb, pe mine, 
pe Ilie și pe Radu ne-au „uitat" la 
AG 5.

tirziu era tot acolo). Iată programul : 
luni — etapa concursului județean de 
șah ; vizionare taraf C.F.A. : marți — 
repetiție brigadă C.F.A.. repetiție bri
gadă I.C.M.J., concurs șah. jocuri 
distractive : miercuri — repetiție bri
gadă C.F.A., repetiție brigadă C.C.H.. 
vizionare program TV, jocuri distrac
tive ; joi — conferința „Productivita
tea. sarcină de bază in investițiile 
sociale", seară literară — la căminul 
tineretului, intilnire de lucru filate
lie — veritas. jocuri distractive ; 
vineri — repetiție taraf C.F.A.. repe
tiție brigadă C.F.A., repetiție I.J.C.M.; 
simbătă — seară pentru șantierul IV; 
duminică — spectacol brigadă la in- 
tilnirea din cadrul trecerii in revistă 
a brigăzilor, ședință de lucru — fi
latelie, veritas. jocuri distractive.

Deci, ați reținut, simbătă. cind gă
sisem poarta zăvorită, fusese „seara 
șantierului nr. 4". Da. dar numai în 
program. La • șantierul 4 nimeni 
n-avea habar de așa ceva. Ce se pe
trecuse totuși simbătă seara la club — 
că se „petrecuse" totuși — mi-a ex
plicat citeva zile mai tirziu directo
rul Stamate. „autorul" programului.

— Au venit niște tovarăși și s-au 
cinstit cu niște fruntași.

Cine erau acei „niște tovarăși" si 
acei „niște fruntași" n-a știut să ne 
spună. Verbul insă — „s-au cinstit" 
— era foarte corect folosit. Atit pen
tru „manifestarea cultural-educativă 
de simbătă seara", cit și pentru toate 
celelalte desfășurate in acel colt 
discret, cochet si primitor. Dealtfel 
singurul din tot clubul. Dar să nu 
anticipăm. După ce am copiat pro
gramul, cu toate că nu aveam panto
fii cei mai lustruit! din lume, și nu 
eram nici îmbrăcat ca de duminică — 
veneam direct de pe șantier — am în
drăznit să arunc totuși o privire 
înăuntru. într-o cameră, patru băieți 
jucau bjliard. Alături. într-o 
încăpere, doi puști jucau tenis 
masă. La subsol, alți doi. la 
Am urcat și la etaj. într-o 
meră mare, plină cu table de sah.
elevi se încruntau unul la altul, așe
zați fată in față, la una dintre mese, 
încolo, uși închise, mucuri de țigări, 
pustiu. N-aveam la ce să mai stau. 
Pe drum, revăzind programul de du
minică am ajuns intr-o mare dilemă. 
Nimerisem in timpul „trecerii in re
vistă a brigăzilor artistice", ai, ședin
ței de lucru — filatelie —' veritas" 
sau al „jocurilor distractive" ? La pri
ma impresie, se părea că programul 
fusese redactat intr-o ordine și exe
cutat taman invers. Am sperat să 
rezolv misterul, revenind după-amia- 
ză. N-am ajuns decit pe la ora șapte

altă 
de 

fel. 
ca- 
doi

Sîmbătă seara m-am 
Clubul I.J.C.M-ului. O 
moașă, cu două niveluri 
Pensionatului, colț cu strada Mărăști. 
Ce mai. centrul centrului. M-am dus 
de pomană. Poarta era ferecată cu un 
lacăt cit pumnul. N-am mai așteptat 
să văd la cine este ..iarba fiarelor". 
M-am dus să mă culc. Mă ajunsese 
oboseala. A doua zi. la șapte, trebuia 
să fiu din nou la muncă.

De cite ori i s-o fi intimplat si lui 
Radu la fel, 
circiumii !

Am revenit duminică pe la prinz. 
Poarta era dată la perete. In holul 
de la 
program 
foaie de 
tăminii 
03.1980). Mai intii. l-am citit. Cind am 
văzut că simbătă seara fusese pro
gramată o „Seară pentru șantierul 4“ 
— unde munceam și eu, l-am copiat 
cuvint cu cuvint. (Mi-era teamă că o 
să dispară pînă cind aveam să mă 
întorc la Brăila ca reporter.. M-am 
speriat de

seara. La 
aveam să 
biroul directorului, 
insă bine ferecată, ca și simbătă sea
ra. Tot pe dinăuntru.

Miercuri dimineață, ca reporter, am 
avut mai mult noroc. La ora 10. clu
bul era deschis. Prima impresie : ni
mic schimbat. Pină și programul de 
săptămina trecută erala locul lui. 
(Definitiv ?). Ultima':' dispăruse to
tuși masa de tenis, de la subsol. Dis
păruseră și șahiștii. In schimb, băieții 
aceia, tot la biliard. Cu o sticlă 
de vin pitită, după sobă. Fum gros 
să-I tai cu cuțitul. „Atmosferă" de 
club, nu glumă. Gura sobei, un 
munte de țigări stinse la jumătate. în 
semn că „întrecerile" erau disputate, 
nervoase. Sclipirea blitz-ului n-a 
stingherit pe nimeni. De astă dată am 
avut și un amfitrion : Anton Moișe, 
responsabil cu propaganda la sin
dicatul întreprinderii......

— Vine, și tovarășul director Sta- ■ 
mate imediat. E plecat pină la școală.

_  9
— își duce și dinsul copiii... Aici 

tot nu prea are ce tace.
Pină s-a întors directorul, 

sabilul cu propaganda de 
dicat ne-a fost și .gazdă 
Copiez din carnetul de 
citeva din explicațiile date: ..în 
încăperea asta, cu geamurile, sparte, 
ar fi trebuit, să fie sală de lectură": 
„cărți n-aVem. dar cind vpr veni o 
să le punem in camera asta încuiată, 
unde acum este un țambal": „biblio
tecara cea nouă n-a luat in primire 
cărțile, dar pină la sfirșitul anului 
problema s-ar putea să se rezolve": 
„aici e un fel de bar : pentru oaspeți 
mai de seamă": „apa nu curge „ de 
vreo lună și jumătate".

Gheorghe Stamate. 
fost și mai explicit. S-ar 
convingător :

— Da. N-a fost nici o 
fierului 4 simbătă. Au 
tovarăși și au sărbătorit niște frun
tași jos. în bar. Asta a fost. Dumnea
voastră le știți pe ale dumneavoas
tră, eu le știu pe ale mele.. Am trei 
mături aici, dar nu sint tocite de fe
meile de serviciu. Că n-am. Asta e 
problema. Nu programul. Nici ce 
scrie in el. Vă legați de mărunțișuri. 
Cum să organizez seri distractive 
sau dans ? Să vină toți nespălații ăia 
de pe șantier cu noroiul tiriș ?! Cine, 
curăță după ei ? Să fie clar : nu fac 
dans că se face mizerie. în plus, este 
nerentabil, nu-mi scot banii nici pe 
lumină.

etaj. într-o cameră care — 
aflu mai tfcziu — este.chlăr 

lumină. Poarta

respon* 
la .sin- ‘ 
si ghid, 
reporter

directorul, a 
fi vrut chiar

seară a san- 
venit niște

Directorul clubului 
abordează cu auto
ritate și lux de ar
gumente proble

ma... măturilor

Clubul I.J.C.M. Brăi
la. Un minunat edi
ficiu, pe care res
ponsabilii culturali 
au reușit „minunea" 
de. a-l ține departe 

orice act de 
cultură ■

Un tinăr care nu
Ar fi fost 

mai departe 
Așa că am 
plecat. Cu 
un interlocutor preocupat 
văr de soarta clubului.' de problema 
timpului liber al tinerilor 
■I.J.C.M. în tovarășul 
Gheorghescu, secretarul 
U.T.C. din întreprindere, 
mea deziluzie, n-a fost 
Tovarășul secretar al 
U.T.C. mi-a retezat-o și

— N-avem nevoie de club. Pentru 
cine să mă leg la cap ? Pentfu ăștia 
nu țperită. Nu poți să contezi pe ei. 
Vin de la țară, habar n-au ce-i aia 
muncă de șantier. După 
că. Aveți argumente să 
geți că merită ?

Și nu-i propusesem 
ei Înșiși soartă clubului in miinile 
lor. După această replică m-am sim
țit total lipsit de argumente, de-a

lipsit de sens să ascult 
un astfel de monolog, 
zis bună ziua și am 

speranța că voi găsi 
intr-ade-

de la 
Gheorghe 

comitetului 
Spre marea 
deloc așa. 
comitetului 
mai scurt :

o lună plea- 
mă convin-

decit să ia

gindește tinerește
dreptul stingherit. Mai ales că-mi re
venise in minte o intimplăre de du
minică... După ce cărasem itongurile. 
după ce descârcasem mortarul, cind 
să plecăm acasă, unul din colegi — 
n-are importantă care, 
n-am să-1 uit niciodată 
fie oricare dintre ei — 
de mine și mi-a spus :

— Dacă n-ai nici un program, hai 
pe la mine. Mergem și la meci dacă 
vrei. Să nu stai singur, că-i dumi
nică.

Am pretextat 
să-i spun ? Mi 
git de emoție, 
ce oameni sint
tori ! Sper să citească aceste rinduri 
și Gheorghe Gheorghescu. secretarul 
comitetului U.T.C. Poate-și. schimbă 
părerea despre ei.

eu oricum 
si putea să 
s-a apropiat

că am treabă. Ce era 
se pusese un nod in 
Ce oameni minunați, 
«cești simpli munci-

Florin CIOBANESCU
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ia mîreurînderea „Semânatoarea" si Institutulde cercetări, prBiBCîări si inginerie tehnologică pentru mecanizarea agriculturii

(Urmare din pag. I)
direcția realizării pe plan local, prin 
autodotare. a unor instalații si mașini 
moderne, care au condus, pe ansam
blul întreprinderii, la o creștere în
semnată a productivității muncii, la 
reducerea importurilor si extinderea 
polideservirii utilajelor. Sint eviden
țiate în acest context instalațiile de 
tratament termic cu curenti de 
înaltă frecventă, de pe urma cărora 
s-a realizat o economie de circa 
500 000 lei valută. Sint apreciate, de 
asemenea, rezultatele obținute de în
treprindere pe linia tipizării unor 
subansamble pentru mașinile-agregat, 
intre care capetele de forță si ele
mentele pneumohidraulice. Apre
ciind rezultatele obținute pe li
nia autodotârii, tovarășul Nicolae 
Ceausescu indică să se asigure în
registrarea în cataloage a tuturor 
mașinilor-unelte realizate aici, pen
tru a șe evita fabricarea lor in pa
ralel și in alte unităti.

în secția de prelucrări mecanice, 
vizitată in continuare, tovarășul 
Nicolae Ceausescu este informat asu
pra modului cum se materializează 
indicațiile privind extinderea noli- 
deservirii mașinilor, exemolificin- 
du-se strungurile automate cu trei 
sănii-si agregatele pentru prelucrarea 
discurilor. Se evidențiază marea efi
ciență a acestui procedeu, care, a con
dus la o sporire a productivității 
muncii pe ansamblul întreprinderii.

Secretarului general al partidului i 
se prezintă mașini si utilaje agricole 
din sistema de recoltat porumb, care 
se execută în uzină, precum si la alte 
întreprinderi de profil din Medgidia, 
Piatra Neamț și Băilești. Gazdele in
formează că. in perioada care a tre
cut din acest an. ..Semănătoarea" a 
efectuat pregătirea tehnologică si de 
fabricație pentru combina autopro
pulsată de recoltat porumb stiuleti 
pe patru rînduri „Carp.-4“, proiectată 
la indicația tovarășului Nicolae 
Ceausescu de institutul de speciali
tate de Ia Băneasa, care a intrat, in- 
cepind cu această săptămînă, in fa
bricația de serie. Prezentindu-i tova
rășului Nicolae Ceaușescu primele 
combine de acest fel, directorul 
întreprinderii menționează că la 
„Semănătoarea" urmează să se reali
zeze pentru campania de recoltare a 
porumbului din acest an 2 500 de 
combine de tip „Carp-4“. Totodată, se 
materializează indicația secretarului 
general al partidului de a se concepe 
Si executa o combină de recoltat po
rumb știuleți pe șase rînduri, 
„Carp-6“. Pentru primele subansam
ble de la culegătorul pe sase rinduri 
și de la combina propriu-zisă a si 
început pregătirea fabricației, in ve
derea executării unui Iot de cinci 
cpmbine de acest fel care, dună o 
experimentare minuțioasă in- cam
pania de recoltat porumb din toamna 
acestui an, urmează să’intre-în.fabri- 
catia de serie anul viitor. Pe plat
forma special amenajată se află di
ferite tipuri de mașini agricole din 
fabricația curentă a întreprinderii, 
modernizate in ultimul timp, intre 
care combina autopropulsată pentru 
pante, combina de capacitate medie 
și combina „C-12-R" pentru recol
tarea porumbului știuleti, cărora, prin 
reproiecțarea unor subansarrible, le-au 
fost sporite considerabil fiabilitatea 
și productivitatea. Alături de aceste 
utilaje se află și combina de mare 
capacitate „C-16" cu culegător pe 
opt rinduri. concepută la , indicația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in ve
derea omologării finale și intrării în 
producția de serie intr-un timp cit 
mai scurt.

Examinînd îndeaproape cu deose
bită atenție această gamă largă de 
mașini agricole, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut specialiștilor aflați 
de față să analizeze cit mai repede 
posibilitățile pentru construirea unei 
combine-agregat multi funcționale,
care să realizeze, concomitent cu cu
legerea și depănușarea știuletilor. și 
tăierea, ridicarea și balotarea tulpi
nilor, astfel incit după combină tere
nul să rămină complet degajat. Se
cretarul general al partidului a indi
cat conducerii ministerului de resort 
și specialiștilor aflați de față să stu
dieze posibilitatea realizării cit mat 
repede posibil, pe baza experienței 
existente, apelînd la priceperea mun
citorilor, maiștrilor, tehnicienilor și 
inginerilor din uzină, a unor aseme
nea combine-agregat multifuncționale 

atît pentru porumb, cit,și pentru griu, 
floarea-soarelui și aite culturi.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat să viziteze 
turnătoria întreprinderii, unde i se 
prezintă instalațiile de tratament in 
atmosferă controlată pentru fonte 
maleabile, care produce piese spe
ciale pentru necesitățile întreprin
derii și ale altor unități construc
toare de mașini din țară. Pe par
cursul vizitei in această secție reține 
atenția gradul avansat de mecanizare 
a proceselor de formare și turnare 
a pieselor, precum și preocuparea 
pentru extinderea ventilațiilor în. ve
derea imbunătățirii microclimatului 
și condițiilor de muncă. Secretarul 
general al partidului indică’ condu
cerii întreprinderii să asigure îmbu
nătățirea ilufninatului în această sec

• Secretarul general al partidului a indicat 
să se reanalizeze programul de tipizare 
și asimilare a produselor noi, in concordanță 
cu necesitățile creșterii gradului de meca
nizare a lucrărilor agricole, de modernizare 
și perfecționare a sistemei de mașini

@ A fost evidențiată cerința de a se acționa 
mai operativ pentru crearea de seturi de 
mașini care să efectueze simultan mai multe 
operații, in vederea creșterii vitezei de 
execuție, reducerii consumurilor de car
buranți și imbunătățirii calității lucrărilor

• S-a subliniat necesitatea realizării de mașini 
mai ușoare și mai ieftine pentru executarea 
lucrărilor agricole in gospodăriile individuale

ție, a condițiilor de muncă ale celor 
ce lucrează aici. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se întreține cu un grup de 
muncitori și. muncitoare din această 
secție, intrebindu-i cum lucrează, 
dacă sțnt mulțumiți de condițiile de 

, muncă pe care le au. Ei au mulțumit 
cu deosebită căldură pentru vizita 
făcută, pentru grija ce le-o poartă, 
lor. tuturor oamenilor muncii.

în seqtia montaj, secretarul general 
al partidului urmărește ritmul susți
nut de lucru pentru fabricația noilor 
combine ..Carp-4", Pe benzile de 
montaj se află în diferite stadii 15 
asemenea combine, prima dintre ele. 
situată la capătul benzii, urmînd șă 
intre în vopsitorie și rodaj. Pe linia 
de montaj se pot vedea instalația 
automată de sudură în mediu cu bio
xid de carbon, realizată în întreprin
dere. diferite agregate moderne pen
tru prelucrarea punților de la com
bine, este vizibil gradul de mecaniza
re complexă a operațiilor de manipu
lare a subansamblelor. Și cu acest 
prilej tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrage din nou atenția asupra nece- 

' sității de a se efectua lucrări de cea 
mai bună calitate, astfel incit noile 
produse să corespundă pe deplin ce
rințelor tehnice actuale.

După vizita prin sectoarele produc
tive de bază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat să vadă can- 
tina-restaurant a întreprinderii, unde 
un mare număr de muncitori ser
veau prînzul. Adresindu-se unui grup 
de tineri, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îi întreabă dacă sînt mulțumiți de 
meniul pus Ia dispoziție, le urează 
poftă bună.

Vizita secretarului • general al parti
dului la „Semănătoarea" a evidențiat 
faptul că întreprinderea dispune de 

toate condițiile pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate, a indicațiilor for
mulate cu acest prilej în direcția 
realizării unor mașini agricole com
plexe. de mare randament, de care 
agricultura noastră are in prezent 
nevoie.

înconjurind cu dragoste, cu senti
mente de stimă si prețuire pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, membrii 
conducerii întreprinderii, specialiștii 
Si muncitorii care l-au condus pe 
parcursul vizitei au ținut să-l asigu
re pe secretarul general al partidu
lui că nu Vor precupeți eforturile, că 
vor acționa cu dăruire pentru înde
plinirea in cele mai bune condiții a 
sarcinilor de plan pentru anul in curs 
și pentru viitorul cincinal.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu specialiștii din domeniul 

construcției de mașini și utilaje pen
tru lucrări agricole a continuat Ia 
INSTITUTUL DE CERCE
TĂRI, PROIECTĂRI Șl INGI
NERIE TEHNOLOGICĂ PEN
TRU MECANIZAREA AGRI
CULTURII. în cadrul unei ample 
expoziții, unde au fost prezentate 
modelele de tractoare, sistemele 
de mașini agricole și utilaje folo
site în momentul de fată în agricul
tură, s-au examinat modalitățile de 
îmbunătățire a acestora, diferite so
luții constructive ce trebuie adoptate 
in .execuția noilor tipuri de mașini. 
Analiza activității desfășurate în 
scopul sporirii gradului de mecaniza
re a lucrărilor agricole s-a axat de 
la început pe o direcție prioritară 
trasată constructorilor de mașini a- 
gricole — tipizarea — acțiune cu 
multiple avantaje economice pentru 
întreprinderile producătoare si uni
tățile agricole.

înfățișînd modul în care se 
înfăptuiesc indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privitoare la mo
dernizarea permanentă a gamei de 
tractoare și mașini agricole, gazdele 
au prezentat stadiul actual al acțiu
nii de tipizare și asimilare a noi
lor produse. A fost evidențiat faptul 
că din gama actuală de tractoare vor 
fi scoase din fabricație o • serie de 
modele învechite, ce se Înlocuiesc cu 
un număr mai mic de tipuri de trac
toare noi. cu caracteristici tehnice 
și performanțe superioare, care, do
tate cu mașinile și utilajele cores
punzătoare, să asigure efectuarea tu
turor lucrărilor la un nivel ridicat de 

productivitate. Astfel, prin înlocuirea 
tractorului de 65 CP cu cel de 80 CP 
se înregistrează o reducere a greutății 
pe unitate de putere și a consumu
lui de carburanți. Utilizarea noului 
produs se impune și datorită faptu
lui că, avînd o putere de tracțiune 
mai mare, se poate agrega cu 
mai multe mașini, executînd con
comitent citeva • operații. Secretarul 
general al partidului a recomandat 
ca și în fabricarea tractoarelor să se 
aplice o tipizare riguroasă, să se di
minueze numărul tipurilor de puteri 
intermediare, să se modernizeze 
continuu tractoarele, atît cele desti
nate agriculturii noastre, cit si cele 
oferite la export.

Au fost analizate in continuare 
propunerile de tipizare a mașinilor și 
utilajelor folosite la diferite lucrări 
agricole. Secretarul general al parti
dului a apreciat că în acest domeniu 
exista încă o prea mare diversitate 
de tipodimensiuni, ceea ce creează di
ficultăți atît întreprinderilor produ
cătoare. cit și unităților agricole. To
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca 
acțiunea de tipizare să fie orientată 
în așa fel incit să asigure realizarea 
unui număr restrins de modele noi, 
care să aibă insă o aplicabilitate 
foarte largă, să poată fi adaptate cu 
ușurință Ia mai multe feluri de lu
crări cu specific asemănător. în ace
lași timp, secretarul general al parti
dului a insistat asupra necesității 
creării cit mai repede cu putință a 
unor sșturi de mașini cu care să se 
execute mai multe operații o dată, 
ceea ce va avea urmări favorabile 
asupra vitezei de execuție și calită
ții lucrărilor, reducerii consumurilor 
de carburanți. „Semănatul trebuie 
făcut cu astfel de mașini-agregat, in
cit să facem și fertilizarea, și erbi- 
cidarea terenului dintr-o singură tre
cere — a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Dacă puterea tractoarelor 
nu permite efectuarea concomitentă 
a acestor lucrări pe o lățime de lu
cru mare, să reducem lățimea, dar 
să facem aceste operații o dată".

Este vizitat in continuare sectorul 
în care sint expuse agregate și uti
laje specializate in lucrări de fertili
zare a solului. Examinarea acestora 
a pus în evidentă o altă caracteristi
că importantă, ce trebuie să se re
găsească dealtfel la întreaga sistemă 
de mașini agricole — dimensiunile 
optime și consumul de metal cit mai 
mic. Secretarul general al partidului 
a arătat că o serie din mașinile pre
zentate nu se incadrează incă in 
acești parametri, că ele trebuie re- 
gindite, reproiectate la dimensiunile 
și cu consumurile de materiale im
puse de cerințele reale Ale lucrărilor 
respective. .

Analizind mai multe tipuri de agre
gate pentru imprăștierea Îngrășămin
telor chimice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că anumite mo
dele pot fi combinate, obținindu-se 
astfel utilaje cu un domeniu mai 
larg de utilizare. S-a indicat să se 
studieze soluțiile de realizare a unei 
remorci de mare capacitate, dotată 
cu un dispozitiv special de imprăș- 
tiere a îngrășămintelor, obținindu-se 
astfel o calitate superioară a lucrări
lor, _eliminindu-se pierderile de în
grășăminte in timpul fertilizării. 
Totodată, în perioadele cind nu se 
execută fertilizări, remorca poate fi 
folosită la transportul cerealelor, al 
altor produse agricole.

La grupa de mașini pentru prelu
crarea solului, domeniu in care există 
o mare diversitate de tipodimensiuni, 
pornind de la modul în care a fost 
conceput programul de asimilare a 
âcestor utilaje, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat specialiștilor 
să-și concentreze atenția asupra asi
milării cu prioritate a tipurilor de 
bază, cu caracteristici universale, iar 
pentru mașinile existente să inițieze 
un program de modernizare con
tinuă.

Retine atenția o recentă creație a 
institutului — prototipul semănăto
rii pentru plante prăsitoare pe 12 
rinduri, experimentată cu bune re
zultate și care urmează să intre in 
fabricația de serie. Revenind asupra 
necesității efectuării concomitente a 
mai multor , operații, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recomandat ca 
și in ceea ce privește utilajele folo
site la insămințări și plantări să se 
aplice rapid modernizarea agregate
lor existente, iar cele care sînt in

Se examinează noile tipuri de mașini agricole realizate de cercetători și proiectanți

La cantina-restaurant a întreprinderii

curs de asimilare să se situeze la 
cel mai înalt nivel tehnic.

în sectorul utilajelor de recoltat au 
fost luate in discuție gradul de me
canizare și calitatea lucrărilor efec
tuate cu mașinile existente. Gazdele 
au arătat că în institut a fost con
ceput un agregat pentru stringerea 
recoltei de sfeclă. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se studieze po
sibilitatea de a îmbunătăți in conti
nuare acest utilaj, pentru a se asi
gura recoltarea fără pierderi. Spe
cialiștii s-au angajat -să soluționeze, 
intr-un timp cit mai scurt, pe baza 
recomandărilor făcute, această pro
blemă de maximă însemnătate.

Necesitatea .reducerii greutății 
unor mașini, diminuării cheltuielilor 
de producție a fost din nou pusă în 
evidență în momentul examinării 
unor agregate folosite la recoltarea 
finului. Un' exemplu concludent l-a 
constituit motocositoarea „Carpa
tina" pentru recoltarea pe terenuri 
in pantă. -Secretarul general al 
partidului a examinat cu atenție, a 
făcut citeva probe de manevrare. 
A reieșit cu claritate faptul că această 
mașină este mult prea greoaie, 
ținind cont de faptul că este diri
jată manual, că are un motor prea 
mare și o structură constructivă ne
justificat de Încărcată, ceea ce in-

fluentează negativ și costurile de pro
ducție. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că pentru acest gen de lucrări 
este nevoie de o mașină mai simplă, 
mai ușoară, cu un motor mai' mic. 
Pornind de la considerentul că ea se 
folosește in. special în zonele de 
munte, necooperativizate, secretarul 
general al partidului a subliniat că 
îmbunătățirile ce șe impun conduc 
implicit la scăderea cheltuielilor de 
fabricație, mașina devenind astfel 
mai accesibilă gospodăriilor indivi
duale. '

în încheiere secretarul general al 
partidului a sintetizat indicațiile și 
recomandările făcute pe parcursul 
vizitei, cerînd conducerilor celor două 
ministere, specialiștilor institutului 
și ai întreprinderii „Semănătoarea" 
să reanalizeze programul de tipizare 
și asimilare a produselor noi, să-1 
îmbunătățească in concordantă cu ne
cesitățile creșterii gradului de meca
nizare a lucrărilor agricole, de mo
dernizare și perfecționare a sistemei 
de mașini destinate acestui impor
tant sector al economiei naționale. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a insis
tat asupra necesității de a se acționa 
in vederea realizării de combine- 
agregat multifuncționale pentru dife
rite culturi care să asigure executa
rea integrală a recoltării și eliberarea 

concomitentă a terenului. La elabora
rea programelor de tipizare să se 
aibă în vedere necesitatea reducerii 
numărului1 de tipuri. fabricindu-se 
mașini de bază care să fie dotate cu 
dispozitive și accesorii, astfel incit 
aceeași mașină să fie folosită la un 
număr >cit mai mare de lucrări. Noile 
mașini agricole vor trebui concepute 
la o greutate mult redusă, asigurin- 
du-se in acest fel posibilitatea exe
cutării cu mai multă ușurință a lu
crărilor. precum și realizarea unei 
importante economii de metal. Vor 
trebui, de asemenea, create seturi de 
mașini mici, ușoare și cit mai ieftine, 
pentru executarea lucrărilor agricole 
in gospodăriile individuale, inclusiv a 
unor mașini cu tracțiune animală.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
^Ceaușescu pentru prețioasele reco
mandări făcute, miniștrii de resort, 
ceilalți specialiști prezenți au dat 
asigurări că vor depune toate efor
turile. pentru a le transpune neintir- 
ziat in practică, s-au angajat să 
elaboreze intr-un timp cit mai scurt 
programele de modernizare a mași
nilor, să găsească soluții tehnologice 
capabile să asigure agriculturii ma
șini perfecționate, de mare randa
ment și de calitate superioară, cu • 
eficientă economică sporită.
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Virsta marilor elanuri, 
așa cum se reflectă ea in oglinda

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Cerțetare temeinică, nwsur[ ferme, 

in spiritul intransigenței comuniste
într-o amplă scrisoare adresată 

tovarășului, Nicolae Ceaușescu se 
relata că unele cadre de conducere 
de la întreprinderea de construcții, 
reparații și administrație locativă 
Timișoara comit abateri, abu
zuri și ilegalități. Fiind încre
dințată spre soluționare Comitetu
lui județean Timiș al P.C.R., acesta 
a confirmat afirmațiile cuprinse în 
scrisoare, luind totodată măsuri 
ferme, in spiritul intransigenței co
muniste. pentru reinstaurarea ordi
nii și disciplinei in intreprindere.

în primul rind. se face precizarea 
că la I.C.R.A.L. s-au nesocotit nor
mele legale la atribuirea de locuințe 
din fondul de stat. Astfel, deși uni
tatea avea liste de priorități pentru 
anii 1978 și 1979. acestea n-au fost 
respectate, dindu-se locuințe unor 
persoane care nu figurau pe liste, 
ba chiar unora care nici măcar' nu 
aveau cerere de locuință. Pe de altă 
parte, unii oameni ai muncii cars 
întruneau condițiile legale pentru 
a primi locuință erau aminati la 
nesîirșit. Bunăoară, fochistul Nico
lae Bera, care in 1978 figura pe 
lista de priorități pe locul 5, ajun
sese in 1979 pe locul 17! Vinovați 
de ncrespectarea prevederilor le
gale — se subliniază in referat — 
sini directorul. Alexandru Anderca, 
inginerul-șef. Dorin Surii, și secre
tarul comitetului de partid, Teodor 
Ciup.

S-au . mai constatat, de asemenea, 
cazuri de Încălcare a normelor sta
tutare și ale democrației interne de 
partid. De pildă, inginerul-șef l-a 
determinat pe secretarul comitetu
lui de partid să convoace o plenară 
a comitetului de partid m care, pe

baza propriilor relatări ale ingine- 
rului-șef, s-a hotărît excluderea din 
biroul organizației de bază a lui 
Traian Breban. de la centrala ter
mică. deși acesta nici nu era mă
car de fată. Organizația de bază din 
care făcea parte T. Breban n-a cu
noscut nimic din hotărirea nestatu- 
tară luată de comitetul de partid.

în întreprindere a existat un cli
mat de muncă nesănătos, fapt re
flectat în numărul mare de sanc
țiuni disciplinare — 182 în zece 
luni ale anului trecut — dintre care 
101 cu desfacerea contractului de 
muncă. Referatul precizează că în 
intreprindere a existat o slabă 
preocupare in ce privește educarea 
personalului muncitor. Starea de 
indisciplină a fost intreținută și 
de faptul că la sediul comitetului 
de partid sau in biroul directorului 
se organizau frecvent ..mese tovă
rășești". la care se consumau bău
turi alcoolice.

Pentru toate acestea.’ chiar in 
timpul controlului efectuat. Comi
tetul municipal Timișoara al P.C.R. 
l-a schifhbat din funcția de secre
tar pe Teodor Ciup. iar ulterior 
secretariatul comitetului .județean a 
decis următoarele măsuri : exclu
derea din comitetul de partid și 
sancționarea eu vot de blam cu 
avertisment a lui Teodor ‘ Ciup : 
sancționarea pe linie .de partid și 
administrativă a directorului și in- 
ginerului-șef și a altor persoane cu 
muncă de răspundere din întreprin
dere. Totodată, s-au adoptat mă
suri de îmbunătățire a activității 
de partid, de întărire a disciplinei 
și de strictă respectare a legali
tății socialiste.

riul Valea Seacă și canalul Batiz 
ce traversează localitatea.

Consiliul popular al județului Hu
nedoara, căruia ’ i s-a încredințat 
scrisoarea spre soluționare, preci
zează că situația a fost cercetată 
la fața locului de către specialiști 
chiar în prezența majorității sem
natarilor scrisorii. S-a constatat că 
riul Valea Seacă are secțiunea de 
scurgere colmatată și strangulată 
de ' înseși gospodăriile riverane, 
ceea ce face ca la orice creștere 
mai sensibilă a nivelului să se re
verse peste maluri și să inunde cî- 
teva zeci de gospodării cu anexe,1 
grădinile acestora, precum și maga
zinul alimentar sătesc. O altă cauză 
a inundațiilor o constituie și sec
țiunea insuficientă a unui pod de 
trecere la C.A.P., a podului C.F.R. 
de pe linia Simeria—Petroșani, pre
cum și'a podului de pe DN 86, care, 
de asemenea, are secțiunea colma
tată. S-a constatat că și canalul

Batiz, prin existența unor zone 
strangulate, contribuie la amplifi
carea. inundațiilor.

Pentru inlăturarea acestor factori 
s-au stabilit următoarele: descon
gestionarea zonelor strangulate de 
pe canalul Batiz din dreptul uzinei 
de apă : decolmatarea mecanizată 
a zonelor de pe riul Valea Seacă, 
cuprinse intre podul DN 66 și con
fluența cu canalul Batiz și a zonei 
cuprinse intre podul C.F.R. și podul 
de acces la C.A.P.. lucrare Începută 
de la jumătatea lunii martie ; de
colmatarea manuală a tronsonului 
de vale cuprins intre podul C.F.R. 
și'podul DN 66, taluzafea zonelor 
executate mecanizat, prin contri
buția in pruncă a cetățenilor din 
sat. Se precizează, totodată, că re
zolvarea definitivă a acestei pro
bleme urmează să se realizeze in 
cincinalul 1981—1985. lucrarea fiind 
prevăzută să înceapă in anul 1982.

Rășpunden clare, termene precise

unei puternice familii muncitorești

Rezolvarea a fost stabilită împreună 

cu șemngțarn scrisorii
Mai mulți cetățeni din satul Ba- 

tiz. orașul Călan — Hunedoara, 
solicitau, intr-o scrisoare adresată

conducerii partidulbi. sprijin in re
zolvarea unor probleme legate de 
inundațiile frecvente- ce le produc

Locatarii de pe scara 1 a blocu
lui din șoseaua Giurgiului nr. 72—86, 
sectorul 4. București, au semnat o 
scrisoare pe care au adresat-o se
cretarului general al P.C.R.. tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și tovară
șei Elena Ceaușescu. în esență, ei 
arătau că ..de cițiva ani suferim de 
frig în apartamentele ce le ocu
păm. cauza fiind o defecțiune de 
proiectare a construcției, deoarece 
in celelalte apartamente din bloc 
există căldură". După ce iși cereau 
scuze că se adresează tocmai șefu
lui statului pentru o asemenea pro
blemă. ei arătau că la toate sesiză
rile făcute organelor locale de re
sort nu s-a luat nici o măsură.

Scrisoarea a fost încredințată, 
spre a se face o analiză corespun
zătoare și a se lua măsurile ce se 
impun, Comitetului pentru proble
mele consiliilor populare. Răspun
sul. insolit de un raport al Comite
tului executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București, preci
zează că in vederea rezolvării pro
blemelor ridicate in scrisoarea lo
catarilor respectivi s-a format o 
cofnisie de specialiști de la 
D.G.D.A.L., I.C.R.A.L.-Berceni și 
G.I.G.C. care. împreună cu pre
ședintele asociației de locatari, a 
constatat următoarele : centrala ter
mică funcționează normal și res

pectă diagrama de încălzire a agen
tului termic, dar la anumite scări 
ale blocului nu există diferență de 
presiune intre tur și retur, din care 
cauză radiatoarele din apartamente 
nu se încălzesc.

Pentru eliminarea deficiențelor 
constatate s-au stabilit măsuri co
respunzătoare. Astfel, I.C.R.A.L.- 
Berceni va. solicita Institutului 
„Proiect“-București un studiu de 
echilibrare a conductelor de distri
buție si a coloanelor din blocurile B 
și C. inclusiv de la consumatorii ra
cordați ulterior (creșa și școala), 
în vederea executării unor lucrări 
pentru crearea unui echilibru ter
mic șl hidraulic la toți acești con
sumatori. Pe baza acestui studiu 
I.C.R.A.L.-Berceni și G.I.G.C, vor 
executa lucrările, necesare in pe
rioada 15 iunie — 1 noiembrie 198(1 
Se prevede, de asemenea, efectua
ră® unor reparații capitale și în
locuirea in anul 1981 a conductelor 
de distribuție de la centrala ter
mică la biocul B. în acest sens, sec
ția proieciare-cercetare a G.I.G.C. 
va întocmi pină la data de 15 oc
tombrie a.c. proiectul reparațiilor 
capitale. Deci măsuri ebnerete, răs
punderi clare, termene precise.

— Mă întreb desecJri : cum ar fi 
uzina noastră fără tineri ? Ar fi. de
sigur. ca o casă fără copii, ca o 
școală fără, elevi, ca o tară in care 
toți oamenii sint bătrini. Adică ar fi 
fără viitor.

Aceste cuvinte.' care exprimă Si 
dragoste, și intelegere. și spirit vizio
nar. aparțin directorului întreprin
derii „Nicolina" din Iași, inginerul 
Mircea Stef. Acest om care nu mai 
are virsta tinereții știe foarte bine 
ce reprezintă aici, la ..Nicolina", ti
nerii. Bătrina uzină, al cărei act de 
constituire a fost semnat in secolul 
trecut. în anul 1892. iși trăiește azi 
efea de-a doua tinerețe. Nu. nu este 
o metaforă, ci o realitate. Aici se re
para material rulant. Acesta a fost 
profilul uzinei. Din august 1975. insă. 
„Nicolina" produce utilaje pentru 
construcții si utilaje pentru lucrări 
teraslere grele.

Așadar, profil nou. mașini noi. teh
nologii noi. produse noi. Dar oame
nii ? Personalul ..celeilalte" întreprin
deri. pregătit pentru reparații, a fost 
recalificat. Dar. mai ales, au fost în
cadrați oameni noi. cu pregătire, de 
specialitate. îndeosebi tineri. Semni
ficativ este faptul că in 1974 erau 
cuprinși in organizația U.T.C. 900 
de tineri. Acum, in 1980. numă
rul lor s-a . ridicat la 2 968. Oda
tă cu trecerea la un nou profil, 
odată cu această puternică infuzie de 
tinerote. în viata uzinei au interve
nit importante schimbări. Acum zece 
ani sau chiar acum cinei ani. cind se 
mai repara material rulănt. cind co
lectivul avea o virstă medie ridi
cată, schimbările interveneau rar si. 
de regulă, se produceau lent. Noua 
generație tinără de muncitori, ingi- 
ndti. tehnicieni, economiști nu numai 
că s-a afirmat repede, dar în scurt 
timp a dat si o nouă configurație 
colectivului de muncă. Determinante 
sint in prezent preocupările pentru o 
înaltă pregătire, pentru activitatea 
creatoare, pentru inovație. în aceste 
condiții’ viata de partid din uzină a 
cunoscut si ea un proces de perfec
ționare. dominat de preocuparea co
muniștilor de a surprinde sensul noi
lor realități, de a le cunoaște si de 
a le determina.

Aici, la „Nicolina". este evidentă 
grija multor comuniști virstnici fată 
de modul in care cresc tinerii, in 
care se formează pentru muncă și 
viată. Am notat, in timpul documen
tării făcute in această uzină con
structoare de mașini, exemple re
marcabile. Iată, la adunările gene
rale ale uteciștilor participă, in toate 
cele 38 de organizații, secretari de 
partid, șefi de secție, de atelier, in
gineri. maiștri. Propunerile tinerilor, 
problemele pe care ei le ridică sint 
astfel discutate ne loc. sint soluțio
nate acolo, in colectivele lor. fără să 
mai facă stagii în birouri. Iată, sint 
Ia „Nicolina" oameni cu suflet mare, 
oameni care simt, care înțeleg că

rostul lor np 6ste numai să con
struiască mașini, că au și răspun
derea de a fi pedagogi, de a-i în
druma pe tineri. Maistrul Victor 
Hurduca? lucrează la turnătorie. De
seori. după orele de program, anga
jează dialoguri cu tinerii despre pro
bleme de muncă, de pregătire, de fa
milie. Experiența si cunoștințele 
maistrului fac ca aceste dialoguri să 
fie plăcute și utile. Inginerul Con
stantin Gâlea este șeful secției utilai 
tehnologic. Atent la evoluția tineri
lor. le încredințează probleme dintre 
cele mai complexe, dintre cele mai 
dificile și-i îndeamnă să se pregă
tească temeinic pentru rezolvarea 
lor. să citească, sâ cerceteze, să gîn- 
dească. Tehnicianul Ion Aldea. secre
tarul biroului organizației P.C.R. din 
atelierul proiectări, este in mod deo
sebit preocupat de promovarea tine
rilor în munci de răspundere. El le 
spune : ..Pe voi se sprijină acum uzi
na. voi trebuie să înaintați, dar mai 
ales trebuie să învălati fără îrtceta- 
re“. Maistrul Teodor Mierlu$câ. se-

La întreprinderea 
„Nicolina" din lași

Recenta carte a profeso
rului Alexandru Bălăci 
„Studii si note literare", 
scoasă'de editura „Emines- 
cu4‘. credem că îndrituiește 
titlul de mai sus. dat aces
tor scurte considerații. Eru
ditul profesor de limbă și 
literatură italiana al Uni
versității din București iși 
îmbină vocația cu aceea a 
profesorului, am spune, de 
calmă și adincă seninătate. 
Este o trăsătură existentă 
nu numai in obiectivul său 
de studiu, ci și in profilul 
uman, luminos și echilibrat, 
al autorului. Pentru acest 
autentic umanist, nu numai 
ca profesiune, ci și ca 
orientare de viață, ponde
rea unei creații literare se 
măsoară după coeficientul 
de limpezime și de caldă 
armonie care sălășluiește 
într-însa. Profesorul și-ar 
fi însușit parcă educația 
umanistă în fața lui Apolo 
din Belvedere.

Din „Secvențele italiene" 
iată numai citeva titluri 
care, dună părerea noastră, 
rezumă fidel întreaga fizio
nomie de interpret literar 
a lui Alexandru Bălăci : 
„Simetriile structurale ale 
Decameronului", „Structuri 
armonice în -Orlando Fu
rioso»", „Armonia dialogu
lui leopardian". Dar chiar și 
cind nu ne întâmpină ase
menea titluri, găsim în une
le texte reflecții -aproape 
echivalente sub aspectul 
criteriului de apreciere. 
Bunăoară. Eugenio Mon
tale (in „Din nou despre 
Montale") „nu a dezechili
brat' armonia ideii în fa
voarea formei in care se 
cristalizează..." sau Piran
dello (in „Polemica piran- 
delliană") se află deplins 
de autor, fiindcă „nu a cu
noscut bucuria • senină și 
poate nici frumusețea". Am 
crede că numai putini cri

tici la noi se văd călăuziți 
de un criteriu atit de sigur 
și de constant in interpre
tarea creațiilor literare. Din 
ansamblul studiilor de spe
cialitate ale lui Al. Bălăci 
se poate rotunji o cuprin
zătoare istorie a literaturii 
italiene, valorificată sub 
semnul „armoniei și seni
nătății". Profesorul Bălăci 
este deci, un autentic cla
sic. nu insă sub raportul ri
gorii impuse, ceea ce face

nic faptele și visele omu
lui..." (Finalitatea culturii). 
Al. Bălăci subliniază, sub 
orice aspect al umanismu
lui cultural românesc, că ne 
aflăm implicați în efortul 
unei impresionante cuce
riri. Faptul este gindit. ne
greșit. cu aceeași optimistă 
seninătate, așa cum arată, 
printre altele, următoarea 
idee din „Demnitatea cu- 
vintului scris" : „Scriitorii 
sint constienți de această

Armonie 
și seninătate 

însemnări despre volumul 
„Studii și note literare" 
de Alexandru Bălăci

nesuferit clasicismul în 
ochii învățăceilor moderni, 
ci sub aspectul echilibru
lui firesc, organic nefortat. 
obtinut în aparentă fără 
caznă, acel echilibru care 
ne suride îmbietor de pe 
figurile statuilor elene sau 
renascentiste.

Aceleași calități se sur
prind la autor și în studie
rea momentului cultural 
al spațiului nostru. in 
„Umanism cultural româ
nesc", partea a doua din 
carte. Se dovedesc conclu
dente în acest sens urmă
toarele cuvinte : „în avin- 

. tul'tuturor energiilor însu
mate ale poporului român, 
făuritorii de artă și cultură 
găsesc materia plasmatică 
pentru modelarea unor ope
re ale căror pagini sau 
acorduri să cuprindă armo

primordială „șansă" de a fi 
contemporani cu o operă de 
creație uriașă, la edificarea 
căreia .sint insumate toate 
energiile unui popor hotărit 
și unitar"..

Astfel, putem spune că 
nu există nici un ungher 
al vieții noastre culturale 
prezente, pe care Al. Bălăci 
să nu-1 atingă Si Să nu-1 
frăminte cu interesul unei 
persoane direct incluse, 
care conlucrează activ la 
obiectul propriului comen
tariu. Printre altele, o pre; 
ocupare dominantă a sa — 
cel puțin nouă ni se nare 
dominantă, fiindcă ne mun
cește deopotrivă — este 
afirmarea culturii - româ
nești pe plan universal. 
Cu cită satisfacție, care ne 
produce și nouă aceeași 
emoție a incintării. retine.

bunăoară, cuvintele marelui 
critic italian Giancarlo Vi- 
gorelli din recentul său 
„Diario europeo" : „Astăzi, 
in arcul țârilor socialiste, 
literatura română e poate 
cea mai vie..." (Timp și 
mărturie europeană). Cu 
aceeași satisfacție vorbește 
de serbările latinității din 
1978. in cadrul cărora au • 
fost premiali trei poeți ro
mâni și unde s-a dezvelit 
placa de marmură, ca a- 
mintire nepieritoare a pre
miului obținut de Alec- 
sandri în acel oraș cu un 
veac înainte (..Centenarul 
Jocurilor latinității"). Tot 
acolo amintește și de corul 
Madrigal, „a cărui perfec
țiune. recunoscută pe orice 
meridian, iși urmează ar
monica sa curbă evolutivă", 
în sfirșit, evocarea unor 
mari personalități ale cul
turii noastre completează 
această secundă parte.

Ultimul sector al cărții, 
„Traducerile — ramură a 
literaturii", ne aduce sur
priza imensei curiozități 
culturale, pe care o arată 
acest umanist român, cu
riozitate întinsă pe aria tu
turor timpurilor si tuturor 
spatiilor. Desigur că ponde
rea interesului său se si
tuează asupra Europei mo
derne, dar merge si mai 
departe, pină la literatura 
vechiului Egipt si pină la 
cea precolumbianâ din 
America.

„Studii și note literare" 
este o carte care ne invată 
foarte multe lucruri. Dar 
mai presus de erudiția și 
de datele noi culturale, cu
prinse într-însa. se desprin
de atitudinea autorului. 

. destinată să insufle încre
derea în om. Al. Bălăci 
practică un umanism al 
seninătății și al armoniei, 
in ultimă analiză al fru
museții morale.

Edqar PAPU

Neculai ROSCA

cretârul comitetului de partid din 
.secția sculărie. este deseori prezent 
la comitetul U.T.C. pentru a discuta 
și soluționa probleme dc muncă, de 
viață, de calificare ridicate de tineri. 
Si sint numai citcva exemple din 
multele care ar merita să fie citate. 
Tot mai mulți comuniști, tot mai 
mulți muncitori, ingineri, tehnicieni, 
economiști virstnici înțeleg că în
demnurile. fără să fie acoperite de 
soluții practice, de exemple insufle- 
titoare. de sprijin efectiv, nu pot 
contribui la crearea unei atmosfere 
in care comportamentul exemplar, 
inalta competentă profesională, crea
tivitatea să devină aspirații reale 
pentru fiecare tinăr și. totodată, 
componente ale personalității sale.

Un tinăr muncitor. Gheorghe Airi- 
nei. secretar adjunct al comitetului 
U.T.C. din secția utilaj terasier. 
«duce in discuție și o altă realitate a 
„Nicolinei". in jurul căreia, afirmă 
el. se păstrează o nefirească tăcere. 
Căci mai sint. ”in ’ intreprindere. con
ducători ai compartimentelor de pro
ducție. ingineri și maiștri pentru care 
nu există o problemă a tineretului. 
Mai sint cazuri de stopare a inițiati
vei tinerilor, mai sint bariere in ca
lea entuziasmului lor. a dorinței lor 
de a promova noul, de a crea, de a 
inova. Și se tnai folosesc metode in- 
vechite in îndrumarea tinerilor. Dar. 
continuă tinărul respectiv, deseori 
se ajunse la concluzia că este nepe
dagogic să fie abordate deschis astfel 
de subiecte. Așa se ajunge la ideali
zări. fapt de două ori dăunător. O 
dată phntru că se conturează imagini 
care nu sint veridice. Apoi pentru că 
nu se oferă factorilor educaționali 
concluzii utile, instrumente eficiente 
de lucru in activitatea de pregătire 
multilaterală a tineretului.’

Are dreptate acest tinăr ? între
barea i-am adresat-o tovarășului 
Constantin ChiriaC. secretar cu pro
bleme organizatorice al Comitetului 
municipal Iași al P.C.R. Este un ac
tivist cu bogată experiență in munca 
de partid si cunoaște bine proble

mele de la „Nicolina". Da. a răs
puns. acest tinăr are dreptate. Aici, 
in această uzină căre-si trăiește a 
doua tinerele, se desfășoară o Iuțită 
energică iinootriva unor vechi men
talități privind munca in industrie. 
Aici nu două generații se confruntă 
creator. Ci două tendințe, șl in 
această luptă intervin si situații cind 
tinerii, care vin cu idei noi. cu ce
rințe noi. cu probleme noi. fie că nu 
sint înțeleși. fie că sint stopați. Noul 
invinge insă la ..Nicolina" si acesta 
este marele adevăr al acestei impor
tante întreprinderi constructoare de 
mașini.

La „Nicolina" peste 3 000 de tineri 
și-au legat destinele de destinul co
lectiv al unei muri familii muncito
rești. Ducind mai departe, in timp, 
flacăra muncii si luptei înaintașilor, 
ei invată astăzi să pretuiască munca, 
s-o facă rodnică, să-i confere maxi
mă eficacitate. Aceasta este realita
tea. Are ea nevoie de culori mai 
vii. de tonuri mai puternice, dc idea 
lizâri ? Si. mai ales, este aici nevoi 
de perdele care să fie trase peste 
locurile unde mai persistă încă nea
junsuri ? Bineînțeles că nu. Colecti
vul „Nicolinei" este atit de puternic 
incit nu se teme să-si arate părțile 
slabe.

Am participat la o plenară a co
mitetului dc partid al intreprinderii. 
S-a discutat deschis, muncitoieste. 
Mai există aici neajunsuri si nimeni 
nu le-a ocolit. Spunea inginerul șef. 
Florian lonescu : Producția este com
plexă. problemele sint si ele com
plexe. dar uneori noi nu le stăpinim 
incă foarte bine. Ne mai confruntăm 
cu indisciplina tehnologică, civică, 
administrativă. Inginerul Ion Chls- 
cop. șeful secției utilai construcții, 
arăta că se vorbește incâ mult, dar 
se face mai puțin pentru folosirea 

'integrală a timpului dc lucru și a 
utilajelor. Maistrul Nicolae Sacu. se
cretarul comitetului dc partid din 
secția utilai terasier. demonstra 
faptul că nu au fost incă rezolvate 
toate problemele privind asigurarea 
foitei de muncă de Înaltă calificare. 
Se înțelege mai greu, spunea, că nu 
există o rezervă de unde să putem 
lua specialiștii de care avem nevoie, 
că ei trebuie să fie pregătiți in în
treprindere. cu răspundere si cu grijă 
pentru ceea ce invată si pentru mo
dul in care invată. Dar nici un vor
bitor. cu excepția secretarului comi
tetului U.T.C.. Vasilc Tudorache. nu 
a făcut o legătură directă intre toate 
aceste probleme nerezol'vatc si resur
sele de inițiativă, de creativitat". ele 
elan revoluționar, de comoetentâ 
existente in colectivele uteciștilor.

Di'curind. comitetul de partid a 
analizat activitatea politico-educa- 
tivă desfășurată de orgamzatiflfe 
U.T.C. Trei criterii au stat, in prin
cipal. la baza acestei analize : a) 
dacă acțiunile initiate au contintfi- 
tate : b) dacă au spirit combativ : 
c) dacă sint convingătoare, deci cu o 
puternică forță de inriurire a gindi- 
rii și activității tinerilor. Esto bine 
că s-au discutat toate aceste proble
me. Dar ar fi necesară si o analiză a 
modului in care organizațiile de 
partid indrumă activitatea polittco- 
educativă desfășurată de organi
zațiile de tineret. 'O analiză de pe 

'poziții autocritice, pentru Că în acest 
domeniu de activitate există. Ia ..Ni
colina''. incă numeroase resurse care 
așteaptă să fie valorificate.

Adrian VASÎLESCU

cinema
12,30: 14,15; 16, Prologul — 18; 20: 
DOINA.

,,ROMÂNIA-FILM“ prezintă:

BIETUL IOANIDE
Film inspirat din romanele „Bietul loanide" și „Scrinul negru" 

de George Călinescu
O producție a Casei de filme numârul 4

Scenariul - Eugen Barbu ; imaginea - Florin Mihâilescu ; decoruri — 
Virgil Moise ; ebstume — Svetlana Șchiopu ; muzica - Adrian Enescu ; 
montajul - Cristina lonescu ; sunetul - Bujor Stiru ; regia - Dan Pita. 
Cu’: Ion Pocea, Constantin Codrescu, Morga Barbu, Oiga Tudorache, 
Leopoldina Bălânuțâ, Ovidi'u luliu Moldovan, Tănase Cazimir, Ște’fan lor- 
dache, Petre Gheorghiu. Octavian Cotescu, Gheorghe Dmicâ, Mihai Păla- 
descu, Carmen Galin, Ion Caranutru, Mircea Constantinescu. Film realizat 

in studiourile Centrului de producție cinematografica „București".

„Repetiție generală" pentru 
candidații la studenție

O binevenită inițiativă în vederea 
pregătirii liceenilor din ultima clasă 
pentru concursul de admitere în învă- 

țămîntul superior

• Proba de microfon: SCALA —
9; 11.15; .13,30; 15,45; 18: 20,13,
FAVORIT — 9: 11.15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15. MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15.

Aventură în Arabia: LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; Iff; 
20.15, BUCUREȘTI — 9; 11,15;
13.30: 1.5,45: 18; 20,15.
q Blestemul pămîntului, bleste
mul iubirii: PATRIA — 9; 13,15; 
18. Gloria — 9: 13,15; 17.30.
• Familia Ulianov: STUDIO — 
10: 12.30; 15; 17.30; 20.
• Un frate formidabil: VICTO
RIA — 10; 12; 14; 16; 18: 20.
• Mitul Fedorei: FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
0 Lenin în Polonia: CENTRAL — 
9.31): 11.30; 13,30: 15.30; 17,30; 19.30.
• Fablio magicianul — 9; 10,45;

• Castele de gheață: CAPITOL — 
9: 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20. GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Ultima noapte de dragoste:
EXCELSIOR — 9; 11.30; 14: 16,45: 
19.30, AURORA — 9; 11,30: 14;
16.45: 19.30. MODERN — 9; 11,30; 
14; 16.45; 19,30.
e Mesaj din spațiu: FEROVIAR — 
9: 11.15: 13,30; 15,45: 18; 20,15,
FLAMURA — 9: 11; 13,13; 15,30;
17,45; 20. ■
• întoarcerea lui Vodă Lăpuș- 
neanu: TIMPURI NOI — 15; 18, 
LIRA — 15,30: 19, BUZEȘTI — 
9.30; 12; 15,30; 19.
• Mizerabilii: DRUMUL SĂRII — 
15.30; 17.45; 20, COTROCENI — 15; 
17.30: 20.
• Duios Anastasia trecea: DACIA
— 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18: 20,
Miorița — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.

• Singur printre prieteni: BU- 
CEGI — 15,30: 17.30: 19.30.
• Zizania: GIULEȘTI — 9: 11;
13.15; 15.30: 17.45; 20. VOLGA — 9; 
11,15: 13.30; 15,45; 18: 20.15. ARTA
— 9: 11.15: 13.30; 15,43: 18: 20.
• NU vreau să aud nimic: FE
RENTARI — 15.30; 17.30; 19,30.

Siberiada: VIITORUL — 15;
18.45.
e Bizonul alb: FLOREASCA — 9; 
11; 13; 15.30; 17.45; 20. CULTURAL
— 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18; 20.15.
• Intre oglindi paralele: POPU
LAR — 15.30; 17.30: 19,30.
• Naufragiul: TOMlS — 9; 11,15;
13.30; 15.45; 18; 20.
• Grădina de trandafiri: COS
MOS — 15.30; 17.30; 19,30.
• Safari Express: PAQEA — 14; 
16; 18; 20.
• Sezonul de catifea: MUNCA — 
16: 18; 20.
• I se spunea „Buldozerul": FLA
CĂRA — 14,30; 16,30; 18.30; 20.30.
• Prima mea vară: PROGRESUL
— 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică): 
Gaițele — 16; 20: (sala Atelier): 
Festival „2050 âni“ — 19.
• Filarmonica ..George Eheăcu" 
(Ateneul Român) : Concert slftifo- 
nic. Dirijor: Mihai Brediceanu* 
Solist: Ifrah Neaman (Anglia) — 
19,30.
• Radioteleviziunea Română (str.
Nuferilor): Concert simfonic. Di
rijor: Radu Zvorișteanu. Solist: 
Andrei Agoston — 20.
• Opera Română: Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul de operetă: La calul bă
lan — 19,30.
• Teatrul ..Lucia "sturdza Bu- 
)an'drărt (sala Schitu ♦MSgureanu): 
Mobilă și durere — 19.30; (sala 
Grădina icoanei): Furtună — 19.‘30.
• Teatrul Mic: Sâ îmbrăcăm pe 
cei goi — 19,30.

• Teatrul Foarte Mic: Lecția de 
engleză — 20.
• Teatrul de comedie : Livada de 
vișini — 19,30,
q Teatrul ..Nottâră" (sala Ma- 
gheru): Coriolan — 19.30: (sala 
Studio) : Cinci romane de amor 
- 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
Goana — 19.30; (sala Giulești): 
Opinia publică ~ 19,30.
a Teatrul evreiesc de Ștat: Cînte- 
cul păunului de aur — 18,30.
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș Ia Savby — 19,30; (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.
> Teatrul „Ion Vâsilescu": Piatră 
la rinichi — 19.30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (sală Studio): Melodii 
de neuitat — 18.
0 Teatrul ..Țăndărică": Ileana 
Sînziana — 10: Jocuri de puneți — 
jocuri de copii —- 19.
0 Circul București: Spectacolul 
Circului Mare din Moscova ■-» 19,30.

...iVă aflăm, la Liceul 
de matematică-fizica 
„Nicolae Bălcescu" din 
Bucwrești, clase,
atmosferă specifică de 
examen. Se pregătesc 
foile ^pentru lucrările 
scrise, medii fșf scriu 
numele pe coltul din 
dreapta al paginii, care 
ăpoi se 'îndoaie si se 
sigilează, lucrările fi
ind secrete. Ora 8..3O, 
Toți ochii se îndreap
tă spre ecranele tele
vizoarelor pe care în
cep să fie proiectate 
temele ce urmează a 
fi tratate de către 
concurenți, teme care 
sint transcrise apoi 
pe tablă. Momente de 
emoție : de bucurie 
pentru cei care cunosc 

"problemele, de îngri
jorare pentru cei care 
nu reușesc să intre- 
zărească imediat solu
ția optimă...

Aceasta este o posi
bilă imagine antici
pating. Care dumini
că. 27 aprilie, se Pa 
multiplica la scara a 
sute de țcoli. a mii de 
clase, a mii si mii de 
elevi din anii termi
nali ai liceelor, care 
se pregătesc pentru 
concursul de admitere 
in iiMiățănitnttil poli
tehnic, invățămintul 
superior matematic și 
economic, de fizică si 
chimie, in invățămin- 
tul tehnic superior de 
subinginert. Pentru 
toți aceștia, Ministerul 
Educației și învăță- 
inf, ntultii inițfazȘ o

,.probă-test“ la mate
matică. prin interme
diul posturilor de te
leviziune. Subiectele 
vor fi pe patru pro
filuri, in funcție de fa- 
CultățUe la care do- 
tesc să concureze e- 
levii : A — ingineri, lî 
— subinginert., C — fa
cultăți de matematică, 
D — facultăți de 
fizică, chimie, econo
mie. Ele vor fi simila
re celor care vor fi 
date spre rezolvare 
candidaților in con
cursul propriu^zis. care 
va avea loe in luna 
iulie, fiind selectate 
din materia si din ma
nualele recomandate 
in broșura ..Admiterea 
in invățămintul supe
rior 1980". Lucrările, 
realizate in cele trei 
ore programate, nor 
fi centralizate pentru, 
corectare si notare 
in 7 centre din țara, 
apoi vor fi înapoiate 
liceelor si elevilor res
pectivi pentru a fi a- 
nalizate si comentate.

Rezultatele obținute 
In aceste lucrări nu 
Vor fi înscrise in nici 
un catalog. Ele . vot 
ăluia insă forurile 
centrale de invătămint 
să cunoască mai exact 
nivelul de pregătire ai 
elevilor la această dis
ciplină și. de la o zonă 
a tării la alta, să io 
măsuri pentru o mai 
intensă spriiinire a ca
drelor didactice in ve
derea perfecționării 
modalităților de pre

dare a cunoștințelor și 
unei mai judicioase 
orientări profesionale 
a elevilor In emisiu
nile următoare de ,.Te- 
lescoala" se vor pre
zenta soluțiile exacte 
ale temelor din ca
drul testului si puncta- 
iul. comentarii, ale re
zultatelor aenerale în
registrate de elevi. 
Totodută. această ..pro
bă-test" va oferi can- 
didaților la studenție 
prilejul să facă o 
veritabilă „repetiție 
generală" a Viitoru
lui concurs de> admi
tere in facultăți, in- 
:epind de ta cunoaște
rea tipului de exerci
ții st probleme, pe 
care le vor avea d.t 
rezolvat, redarea eăăă- 
țialului. încadrarea in 
timp, vină la atmpsfe- 
ra de examen, m 
fireasca emotivitate 
creată de confrunta
rea cunoștințelor si 
aptitudinilor cu colegii 
de gencrațfe.

Organizată pentru 
prima oară, această 
modalitate modernă 
de verificare a cunoș
tințelor st orientare 
școlara și Profesio
nală a elevilor, ini
țială de Ministerul F- 
ducnțtei și Ltvălămîn- 
tiilui, cu concursul Te
leviziunii române. Vă 
fi Continuată, dumi
nică, 18 mai. Cu ..pro- 
ba-tesl" ta fleică.

Florica
DINULESCU

De la Ministerul Educației și Invățămîntului
în ziua de 27 aprilie 1980 toate uni

tățile de invătămint iși vor desfășura 
activitatea potrivit orarului stabilit 
pentru ziua de 3 mai a.c.

Elevii claselor a XH-a vor participa 
ih ziua de 27 aprilie 1980 la proba- 
test de matematică.

în perioada premergătoare zilelor 
de 1 și 9 mai. in școli și facul
tăți se vor organiza manifestări poli
tice și cultural-educative, iar ih zilei® 
de 2. 3 șt 4 mai elevii și studenții vor 
participa la activitățile eUltUf-al-diS- 
tractive organizate pentru tineri.
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Telegrame de felicitare adresate tovarășului 
llie Verdeț, prim-ministru al guvernului

Cu prilejul realegerii sale in func
ția de prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășului Uie Verdet i-au fost adresa
te noi telegrame de felicitare.

Exprimind primului ministru al 
■guvernului român cele mai bune 
urări de succes in activitatea sa, pre
cum și de progres și prosperitate' 
continuă poporului nostru. Lansana 
Beavogui. prim-ministru al Republi
cii Populare Revoluționare Guineea, 
subliniază : ..Reafirmăm deplina
noastră hotărire de a acționa pen
tru intărirea continuă a relațiilor de 
prietenie și strinsâ colaborare exis

Expoziție fotodocumentarâ 
„Lenin și contemporaneitatea"

în cadrul manifestărilor dedicate 
aniversării a 110 ani de la nașterea 
lui Vladimir Ilici Lenin. miercuri s-a 
deschis, la Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revoluțio
nare si democratice din România, ex
poziția fotodocumentarâ „Lenin și 
contemporaneitatea".

Organizată de Muzeul central 
„V. I. Lenin" din Moscova, expozi
ția însumează un însemnat număr de 
documente, fotografii, xerografii ce 
reflectă activitatea teoretică și prac
tică desfășurată de Lenin pentru în
temeierea Partidului Comunist Bol
șevic. pentru pregătirea și infăptui- 
rca Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ecoul international al 
acestui eveniment. ,

In expoziție se regăsesc facsimile 
după edițiile unor lucrări, după ma
nuscrise și articole din presa vremii, 
in care Lenin a fundamentat teore
tic și a indicat practic calea luptei 
popoarelor sovietice, sub conducerea 
P.C.U.S.. pentru făurirea bazei teh- 
nico-materiale a noii societăți, pentru 
progresul multilateral al economiei, 
științei și culturii, pentru ridicarea 
nivelului de trai al celor ce muncesc.

In expoziție sint, totodată, ilustrar 
te oe larg îndelungatele tradiții de 
solidaritate ale clasei muncitoare din 
România cu clasa muncitoare din

tv
PROGRAMUL 1 

10.00 Teleșcoală.
11.00 Roman-foileton : La răscruce de 

.vîntuti. Reluarea episodului 3.
11.50 Telex
15,(X) Box : Turneul internațional ..Cen

tura de aur". Transmisiune direc
tă de la patinoarul ..23 August" 

16,05 Teleșcoală.
16.25 Curs de limba rusă
16.45 Reportaj pe glob : Kuweit — coor

donate ale dezvoltării
17.05 Viața culturală
18,15 Fotbal internațional. Rezumatele 

meciurilor retur disputate miercuri 
în semifinalele Cupelor europene 
inter-cluburi

18,35 Desene animate : Sindbad mari
na ru 1

10.00 Telejurnal • 1 Mai — Zilei muncii 
— faptele de muncă ale țârii

10,20 Cu răspundere cu toate forțele —

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL 

AL MILIȚIEI — DIRECȚIA CIRCULAȚIE

Circulația bicicletelor*
și motoretelor

Re măsură ce vremea se încăl
zește, pe drumurile publice sporește 
tot mai mult numărul bicicliștilor și 
conducătorilor de motorete. Nu este 
inutil să reamintim că atit conducă
torii de motorete, cit 'și bicicliștii 
trebuie să cunoască foarte bine re
gulile de circulație și, cu deosebire, 
cele privind mersul pe dreapta, fo
losirea benzilor, prioritatea, depăși
rea, semnalizarea schimbării direc
ției de mers.

In ultimul timp s-au produs o se
rie de accidente in care au fost im
plicați tocmai asemenea categorii de 
participant! la traficul rutier. In mu
nicipiul Lugoj. biciclistul Dumitru 
Baciu a pătruns intr-o intersecție 
fără să respecte semnificația indica
torului ..STOP". împrejurare în care 
s-a accidentat grav. In orașul Sa- 
lonta. județul Bihor, biciclistul Ale
xandru Toth, aflindu-se sub influen
ța alcoolului, s-a angajat in viraj la 
stingă in condițiile in care se apro
pia din față un autoturism, fiind ac
cidentat.

. Există insă și situații inverse, cînd 
conducătorii auto tratează cu ușurin
ță prezența in trafic a vehiculelor 
pe două roți. Recent, la Brăila, auto
mobilistul Vasile Stoica, virînd la 
stingă, a „tăiat" calea lui Costică Si- 
mion, care conducea o motoretă, 
provocindu-i leziuni grave.

Statisticile arată că majoritatea ac
cidentelor comise din vina bicicliști
lor au loc din cauza angajării aces
tora in viraje fără asigurare preala
bilă, ivindu-se instantaneu în fața 
autovehiculelor ce vin din spate sau 
din sens opus. Cazuri frecvente de 
accidente se produc și din cauza mer
sului pe mijlocul șoselei, ca și din 
cauza nesemnalizârii bicicletei și bi
ciclistului cu far și alte materiale re
flectorizante. Este în interesul celor 
care folosesc bicicleta să fie cit mai 
lesne observați in condițiile de vizi
bilitate redusă (ceață, ploaie, noapte), 

tente atit de fericit între; țările noas
tre, spre binele unei păci trainice 
intre națiuni".

In telegramele adresate de primul 
ministru al Republicii Gaboneze. 
Leon Mebiame. și prim-ministru, șef 
al Guvernului Republicii Centrafrica- 
ne. Bernard Christian Ayandho, se 
exprimă convingerea că prietenia și 
colaborarea dintre țările noastre se 
vor dezvolta continuu.

A adresat, de asemenea, o tele
gramă de felicitare primului minis
tru român Biilent Ecevit. președin
tele Partidului Republican al Po
porului din Turcia.

Rusia, relațiile de strinsă prietenie și 
colaborare dintre Republica Socialis
tă România și Uniunea Sovietică, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice.

în expoziție sint înfățișate mo
mente din timpul intilnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și L. I. Brejnev, care au 
conferit, de fiecare dată, noi dimen
siuni dezvoltării și aprofundării ra
porturilor româno-sovietice.

La vernisai au rostit alocuțiuni 
Nicolae Cioroiu. directorul Muzeului 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România, și V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Au luat parte Stan Soare și Du
mitru Turcuș. adjuncti de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R.. Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
membri ai Biroului Consiliului gene
ral A.R.L.U.S., oameni ai muncii din 
Capitală.

Au fost prezenti. de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditat! la 
București. membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

la cea mai grabnică dintre lucră
rile acestei primăveri : semănatul

19.35 Ora tineretului în intîmpinarea 
forumului tinerei generații

20.35 Cîntece patriotice și revoluționare
20.45 1 Mai 1939 — o grandioasă mani

festație antifascistă
21,05 Telerecital Mia Braia
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16,00 Box : Turneul internațional ..Cen
tura de aur". Transmisiune direc
tă de la patinoarul ..23 August" 

1.7.30 Radar pionieresc
17.50 Film serial : Linia maritimă One- 

din (reluarea ultimului episod)
18.40 Instantanee bucureștene. Reporta

je. interviuri. • fapt divers
19,00 Telejurnal • 1 Mai — Zilei muncii

— fantele de muncă ale tării
19,20 Cu răspundere, cu toate forțele la 

cea mai grabnică dintre lucrările 
acestei primăveri : semănatul

19.35 Film documentar : ..Sănătate, p- 
dihnă. frumusețe",

19.45 Buletinul rutier al Capitalei 
20,00 Concert In studioul Radioteleviziu-

nii.

eu atit mai mult cu cit in sezonul 
cald va spori considerabil numărul 
celor care vor circula cu acest mij
loc de locomoție comod, avantajos, 
reconfortant.

Atenție la obstacolele de pe 
șosele I

Conducătorii' auto trebuie să mani
feste atenție sporită și să reducă vi
teza Ia intilnirea sectoarelor dfe drum 
unde se execută lucrări și. in general, 
la intilnirea oricăror obstacole, pen
tru a fi în măsură să acționeze 
oportun și eficient. Ignorarea. aces
tor cerințe poate avea, uneori, con
secințe neplăcute. Pe o șosea din 
județul Vrancea, Teodor Gheorghe, 
cu autoturismul 1—VR—2822," nu a 
redus viteza la ocolirea unei mici 
denivelări de pe carosabil, aflată în 
reparație. împrejurare în care co
pilul de pe bancheta din față a auto
turismului s-a dezechilibrat, iar con
ducătorul auto s-a aplecat spre 
dreapta pentru a-1 prinde, pierzind 
controlul asupra autovehiculului. Ma
șina a intrat în șanț, iar de-acolo a 
ricoșat în zidul .protector al unei 
conducte de apă. provocind rănirea 
unui pasager.

Un caz mai grav, petrecut pe fon
dul neglijării pericolului creării unui 
obstacol pe artera rutieră, a avut loc 
pe șoseaua București — Urziceni. 
Lăsind pe timp de noapte pe o parte 
din suprafața de rulare a șoselei 
autobuncherul 33—B—9610, șoferul 
Vasile Gutina a creat un periculos 
obstacol, cu atit maj mult cu cit au
tovehiculul nu avea aprinse nici lu
minile de poziție. Nesesizind prezen
ta autovehiculului, șoferul profesio
nist Simion Gheorghe, la volanul 
autoturismului său 2—IF—476, s-a 
izbit în plin în spatele autobuncheru- 
lui, provocind pierderea vieții a trei 
pasageri, toți de profesie conducători 
auto profesioniști Un caz care tre
buie să îndemne la reflecție și pru
dentă pe toti conducătorii auto.

Schimbul instrumentelor de ratificare 
a Tratatului de prietenie și cooperare 
între Republica Socialistă România 

și Republica Burundi
La Ministerul Afacerilor Externe a 

avut loc miercuri schimbul instru
mentelor de ratificare a Tratatului 
de prietenie și cooperare intre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Burundi, semnat de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Jean Baptiste 
Bagaza. la Bujumbura. Ia 23 aprilie 
1979.

Schimbul a fost efectuat de Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
și Isidore Nyaboya. ministrul ener
giei și minelor din Republica Bu
rundi.

Marcind evenimentul, cel doi mi
niștri au relevat semnificația tratatu
lui, a celorlalte înțelegeri convenite 
cu prileiul vizitei oficiale de priete
nie a tovarășului Nicolae Ceausescu 
în Republica Burundi, al convorbiri
lor avute cu președintele Jean Bap

încheierea lucrărilor Comisiei mixte 

guvernamentale româno-burundeze
Miercuri s-au încheiat la Bucu

rești lucrările Celei de-a Vl-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-burundeze de cooperare 
economicii și tehnică.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în comisie, 
Maxim Berghianu. ministru secretar 
de stat la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentaro, și Isidore Nya
boya, ministrul energiei și minelor

Rezultatele concursului național „Unitate și contini|ilate 
în istoria poporului român“

Miercuri s-a încheiat Concursul 
national intitulat „Unitate și conti
nuitate în istoria poporului român", 
dedicat aniversării a 2050 de ani de 
la crearea primului stat dac centra
lizat și independent sub conducerea 
lui Burebista.

Organizat de Casa centrală a uio- 
nierilor și șoimilor patriei din Capi
tală. concursul s-a adresat pionieri
lor din clasele V—VIII din întreaga 
tară care au completat si expediat 
pe adresa organizatorilor aproximativ 
un milion de buletine, asigurind ast
fel întrecerii o largă participare.

Prin tragere Ia sorți au fost sta
biliți următorii ciștigători :

Premiul I — Măria Hiruța de la

DE LA
Casa de Economii și Consemna- 

tiuni informează că in ziua de 25 
aprilie, ora 16.30, vor avea loc in 
Capitală, in sala Casei de cultură 
„Petofi Sandor", str. Zalomit nr. 6. 
tragerile lat sorti pentru trimestrul 
I a.c. pentru atribuirea ciștigurilor 
lă libretele de economii pentru tu
rism. libretele de economii cu ciști- 
guri in materiale de construcție și 
la libretele de economii ’pentru con
struirea de locuințe.

Tragerea la sorți pentru trimes
trul J/1980 a libretelor de econo
mii cu dobindă și ciștiguri in auto
turisme va avea loc in aceeași 
sală, la ora 16,30. după cum ur
mează : luni 28 aprilie, tragerea la 
sorți a ciștigurilor la libretele de 
economii cu dobindă și cistiguri în 
autoturisme emise de unitățile 
C.E.C. din tară: — marți 29 aprilie, 
tragerea la sorți a ciștigurilor la

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

BOX: „Centura de. aur“
în cea de-a șasea gală a competi

ției internaționale de box „Centura 
de aur", care se desfășoară pe ringul 
instalat la patinoarul „23 August" din 
Capitală, spectatorii au avut prilejul 
să urmărească din nou. meciuri inte
resante și de bun nivel tehnic.

în limitele categoriei ușoară. Si
mion Cuțov l-a învins la puncte pe 
J. Hernandez (Cuba), victoria obți
nută aducindu-i calificarea în semi
finale.

Alte rezultate la aceeași categorie : 
U. Friederich (R. D. Germana) b. p. 
I. Corneanu ; T. Amer (Tunisia) b. p. 
M. Stamalescu.

La categoria semimuscă. după o 
luptă spectaculoasă. D. Șchiopu l-a 
întrecut la puncte pe cubanezul J. Tor
res, Dji Iun Ciol (R. P. D. Coreeană) 
a dispus la puncte de A. Săli (Româ
nia), iar P. Nivers (Venezuela) și-a 
adjudecat victoria la puncte in fața 
lui N. Crăciun.

Rezultate tehnice de la celelalte 
categorii : semiușoară : Cr. Ossai (Ni
geria) b. p. pe T. Cucu ; Stan Florin 
b. p .pe Han Ciun Gil (R. P. D. Co

FOTBAL : Finalele
Aseară în partidele retur din ca

drul semifinalelor cupelor continen
tale la fotbal : „Cupa campionilor eu
ropeni" : S.V. Hamburg — Real Ma
drid 5—1 : Ajax Amsterdam — Not
tingham Forest 1—0. în finală s-au 
calificat formațiile S.V. Hamburg și 
Nottingham Forest. „Cupa cupelor" : 
F.C. Valencia — F.C. Nantes 4—0 
Juventus Torino — Arsenal Londra 
0—1. Echipele F.C. Valencia și Ar
senal Londra vor juca in finala com
petiției. 

tiste Bagaza, importanta hotărîtoare 
a acestor documente pentru dezvol
tarea prieteniei și cooperării dintre | 
cele două țări, a conlucrării lor in 
sfera relațiilor internaționale, pentru 
pace, progres si dezvoltare in. lume.

La ceremonie au luat parte Maxim 
Berghianu. ministru secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii si Indus
triei Alimentare, președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală româno-burundeză de coo
perare economică și tehnică. Gheor
ghe Dolgu. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, reprezentanți ai 
unor ministere economice si instituții j 
centrale.

A fost prezent Libere Ndabakwaje, 
ambasadorul Republicii Burundi la ; 
București.

(Agerpres)

din Republica Burundi, au semnat 
protocolul sesiunii. Documentul pre
vede acțiuni de cooperare în dome
niile industriei extractive și pros
pecțiunilor geologice, metalurgiei, in
dustriei materialelor de construcții și 
industriei ușoare, agriculturii, trans
porturilor. precum șl măsuri pentru 
impulsionarea schimburilor comer
ciale dintre cele două țări.

(Agerpres)

Școala generală nr. 1 Singeorz-Băi, 
județul Bistrița-Năsăud.

Premiul II : Simona Radu de la 
Școala generală Cebza. județul Timiș. 
Cornel Nicolae de la Școala generală 
nr. 2 Ploiești și Costinel Stoichicea- 
nu de la Școala generală Țigănești, 
județul Teleorman.

Premiul III : Valentin Șchroor, 
Școala generală Falcău. județul Su
ceava. Maria Agaleanu. Școala gene
rală nr. 2 Siliștea.- județul Neamț. 
Mircea Bejan. Școala generală Ivești, 
județul Vaslui. Ramona Gavrilai. 
Școala generală nr. 2 Orăștie. și 
Gheorghe Teodorescu de la Școala 
generală Girou. județul Neamț.

Au fost atribuite, de asemenea. 600 
de mențiuni. (Agerpres)

c. E. C.
libretele de economii cu dobindă si 
ciștiguri in autoturisme emise de 
unitățile C.E.C. din Capitală.

Posesorii de obligațiuni C.E.C. 
cu ciștiguri sint informați că tra
gerea la sorti pentru luna aprilie 
a.c. va avea loc. de asemenea, in 
sala Casei de cultură „Petofi San
dor". la ora 13,30, miercuri 30 
aprilie.

Cu prileiul acestor trageri la. 
sorți. Casa dc Economii si Consem- 
natiuni va acorda numeroase ciș
tiguri in bani, autoturisme, precum 
și ciștiguri constînd in excursii in 
străinătate.

Tragerile la sorti fiind publice, 
toți cei interesați sint invitați să 
participe la lucrările de efectuare a 
acestora.

Listele oficiale cu rezultatele fie
cărei trageri la sorți vor fi publi
cate în presa centrală.

--------- .---- Jl--------

reeană) ; categ. semigrea : G. Donici 
b. ab. II A. Afshar (Iran) : P. Re- 
nigio (Cuba) b. p. pe I. Cirlan : T. 
Balbouli (Tunisia) b. p. pe C. Chi- 
racu.

într-unul dintre cele mai specta
culoase meciuri ale galei disputate 
ieri seară, la categoria pană. Titi Cer
cel l-a Învins net la puncte (cu o 
decizie de 5—0) pe tunisianul Bejaqui. 
La aceeași categorie, Săli luseim 
(România) a dispus la puncte de 
Sandev (Bulgaria), iar Ciu En Zo 
(R. P. D. Coreeană) a obținut decizia 
la puncte in intilnirea cu Sandu Ion.

în limitele categoriei muscă, Daniel 
Radu a obținut o spectaculoasă vic
torie prin K. O., în ultimul rund, in 
fața pugilistului japonez O. Kosei.

Alte rezultate de la această catego
rie : C. Țițoiu b. p. pe C. Israel (Ve
nezuela) ; Santiesteban (Cuba) b. p. 
pe Gh. Govici ; Io Ring (R. P. D. Co
reeană), b. p. pe Gh. Brumă.

Astăzi, cu începere de la ora 15.00 
și, respectiv. 18,00, sint programate 
cele două reuniuni semifinale.

(Agerpres)

cupelor europene
La Frankfurt pe Main. într-o par

tidă retur contind pentru semifinalele 
„Cupei U.E.F.A." la fotbal, echipa 
Eintracht Frankfurt a învins cu 5—1 
(1—j). 2—0) după prelungiri, echipa 
Bayern Miinchen.

în finala „Cupei U.E.F.A.". Ein
tracht Frankfurt pe Main ya intilni 
echipa Borussia Moenchengladbach, 
care in cea de-a două semifinală a 
invins cu 2—0 (1—0) pe V.F.B. Stutt
gart.

(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general- 
maior Constantin Olteanu. a adresat 
o telegramă de felicitare ministrului 
forțelor armate populare ale Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
general de armata O Gin U. cu pri
lejul celei de-a 48-a aniversări a 
Zilei Forțelor Armate Populare ale 
R.P.D. Coreene.

Cu același prilej, miercuri a avut 
loc. la Academia militară, o adunare 
festivă ia care au participat generali 
și ofițeri, cadre didactice si ofiteri- 
elevi ai academiei.

Au fost prezenți Sin In Ha. am
basadorul R.P.D. Coreene in Româ
nia. și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene
ralul de armată Ion Tutoveanu.. co
mandantul Academiei militare, care 
a rostit un cuvlnt de salut.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit colonelul superior 
Kira Ciung Hiăn. atașatul militar, 
aero și naval al R.P.D. Coreene la 
București.

în incheiere. participantii au vizio
nat un film artistic, precum și o’ foto- 
expozitie infățișînd aspecte din viața 
și activitatea militarilor R.P.D. Co
reene.

Atașatul militar, aero și naval al 
R.P.D. Coreene la București s-a in- 
ti.lnit, de asemenea, cu militari din- 
tr-o unitate a armatei noastre, căro
ra le-a vorbit despre evenimentul 
aniversat.

★
Cu prilejul celei de-a XXXV-a a- 

niversări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, ambasadorul R.P. 
Ungare la București. Sandor Rajnai, 
a organizat, miercuri după-amlază ia 
sediul ambasadei, o întilnire cu ve
terani antifasciști și ai armatei ro
mâne care au participat la eliberarea 
Ungariei.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Minis
terului Apărării Naționale. Comite
tului foștilor luptători și veteranilor 
de război împotriva fascismului, ge
nerali și ofițeri superiori activi și in 
rezervă.

Au fost de fată șefi de misiuni 
diplomatice și atasati militari acre
ditați la București, alti membri ai 
corpului diplomatic.

★
La Universitatea din Craiova a 

avut loc. miercuri, o seară literară 
omagială prilejuită de împlinirea a 
70 de ani de la nașterea poetului Ni
kola Vapțarov. ucis de fasciști in de
cembrie 1942. Cu acest prilej au fost 
evocate viața și activitatea poetului.

în cadrul manifestării a luat cuvin- 
tul și Petar Danailov. ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, care a 
arătat că această manifestare repre
zintă o nouă expresie a relațiilor de 
prietenie și colaborare pe multiple 
planuri dintre partidele si popoarele 
celor două țări vecine si prietene.

tn incheiere. un grup de studenți 
ai Facultății de filologie a prezentat 
un recital de versuri din creația'poe
tului omagiat.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 23 APRILIE 1980

Extragerea I : 25 2 18 7 35 31
Extragerea a II-a : 9 44 30 11 6 17

Fond total de ciștiguri 903 437 
lei din care 21 385 lei report la ca
tegoria 1.

HOCHEI : Steaua — 
campioană națională

Cea de-a 52-a ediție a campiona
tului național de hochei ne gheată 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Steaua București, urmată in clasa
mentul final de formațiile Dinamo 
București și S.C. Miercurea Ciuc.

In ultimul meci al competiției, dis
putat pe patinoarul artificial din 
Galați, echipa Steaua a întrecut cu 
scorul de 6—4 (1—1, 2—1, 3—2) for
mația Dinamo.

Campionatele europene 
de lupte greco-romane
Aseară, în orașul cehoslovac Prie- 

vidza s-au Încheiat intrecerile cam
pionatelor europene de lupte greco- 
romane, la care au participat jpeste 
130 de sportivi din 20 de țâri.

în ultima zi a competiției, dintre 
luptătorii români s-a numărat printre 
medaliați Ion Păun, Clasat pe locul 
trei la categoria 62 kg. La această 
categorie, victoria a revenit lui Davi- 
dian (U.R.S.S.). iar medalia de ar
gint a fost ciștigată de polonezul 
Swierard.

Petre Dicu (90 kg) și Roman Co- 
dreanu (peste 100 kg) s-au clasat pe 
locul 4. iar Nicu Gingă (52 kg) și 
Gheorghe Ciubotaru (74 kg) au ocupat 
locul 5 la Categoriile respective.

După cum s-a anunțat, la actuala 
ediție a campionatelor, sportivii ro
mâni au mai cucerit o medalie de 
aur prin Ștefan Rusu (categ. 68 kg) 
și o medalie de argint prin Vasile 
Andrei (categ. 100 kg).

*
Astăzi incep intrecerile campiona

telor europene de lupte libere.

SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI

Un prilej de întărire puternică a solidarității 
și acțiunii unite a clasei muncitoare, a partidelor
comuniste, a tuturor forțelor care militează 

pentru progres și pace în lume
(Urmare din pag. I)
categorii sociale, la loc de frunte se 
situează lupta pentru dezarmare : 
povara cheltuielilor militare apasă 
pe umerii tuturor popoarelor, iar 
'primejdiile generate de cursa inar- 

. mărilor amenință toate statele, oe 
toți oamenii, indiferent de convin
gerile lor politice și religioase : și, 
tocmai de aceea, intreaga umani
tate este vital interesată în oprirea 
cursei înarmărilor, in înfăptuirea 
dezarmării generale. în primul 
rind nucleare. Dat fiind faptul că 
in Europa sint concentrate cele mai 

> mari arsenale și efective militare, 
masele largi, popoarele continentu
lui pot și trebuie să fie si mai 
puternic unite in cadrul eforturilor 
pentru realizarea unei securități 
reale și trainice pe continent și in 
intreaga lume. Pornind de la reali
tatea că stările de încordare si 
conflictele din diferitele regiuni ale 
lumii pot oricînd da naștere unei 
conflagrații de proporții, mondiale, 
este in interesul profund'al popoa
relor de pretutindeni să-și unească 
forțele si să-și ridice glasul pentru 
lichidarea acestor surse de neliniște 
si tensiune, pentru soluționarea 
diferendelor pe căi politice, prin 
tratative. Răspunde, de asemenea, 
celor mai vii năzuințe ale omenirii 
necesitatea de a se asigura dreptul 
sacru al fiecărei națiuni de a fi 

i deplin stăpină pe destinele sale : 
este de aceea un obiectiv comun al 
celor mai largi forte promovarea 
unei politici noi. a unor relații noi. 
bazate pe principiile egalității si 
respectului reciproc. Toate acestea 
sint obiective fundamentale, pentru 

. -■ a căror realizare viata însăși arată 
că este imperios necesară intărirea 
conlucrării si solidarității intre cele 
mai largi forte politice si sociale 
ale contemporaneității.

Se poate constata cu satis
facție că si alte partide comuniste, 
muncitorești, diferite organizații 
social-politice. sindicale, democrati
ce subliniază in intimpinarea zilei 
de 1 Mai necesitatea întăririi soli
darității și unității de acțiune a 
maselor largi populare, a diferite
lor partide și organizații politice, 
atit pe plan național, cit și pe plan 
international in lupta pentru secu
ritate, pace și progres. în chemă
rile partidelor comuniste din țări 
socialiste, precum și din alte țări, 
in lozinci, apeluri și documente ale 
altor partide muncitorești șt orga
nizații progresiste date publicității 
in preajma zilei de 1 Mai se ex
primă solidaritatea cu țările socia

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
„BUSINESS WEEK" (S.U.A.)

Perspectiva economiei occidentale 
în viitorul apropiat

în pofida unor rezultate mai bune 
înregistrate de economia americana 
in a doua jumătate a anului 1979, 
perspectiva economiei mondiale s-a 
deteriorat serios în ultimele trei luni. 
Modelul „Link" indică o rată de creș
tere a economiei mondiale pentru 
1980 de 1.8 la sută, fată de obiectivul 
de 2.9 la șută prevăzut in luna oc
tombrie 1979. încetinirea va fi ex
trem de accentuată in țările indus
triale ale lumii occidentale : a- 
proape fiecare tară importantă 
va inregistra o frinare a creșterii 
economice, iar Statele Unite și Ma
rea Britanie vor trece printr-o ade
vărată recesiune. Deoarece S.U.A. și 
Marea Britanie contribuie cu 44 la 
sută la producția industrială mondia
lă, produsul intern brut real al țări
lor industriale va cunoaște un declin. 
Lucrurile se vor complica. prin fap
tul că inflația in aceste țări va creș
te de. la 9 la sută in 1979 la 10,5 ia 
sută in acest an.

Anul trecut, creșterea lentă din 
S.U.A. și Marea Britanie a fost com
pensată printr-o creștere accelerată 
in alte părți ale lumii industriale. în
deosebi in Japonia '(6 la sută). Ger
mania occidentală (4,2 la sută). Italia 
(4,5 la sută) și chiar Franța (3.5 la 
sută). Dar in 1980 nu vor exista de- 
cit puține asemenea compensări. Exis
tă. desigur, pericolul ca lumea indus
trială să intre intr-o recesiune sin
cronizată — în-care economiilotsă fie 
lltipinse pe rind in jos — foarte ase
mănătoare cu recesiunea mondială 
din 1974—1975.

Chiar dacă nu se va întimpla așa 
ceva, țările care au cele mai strinse 
legături cu S.U.A. vor fi serios lovite 
de recesiunea de acolo.

Nu numai că lumea occidentală va 
inregistra un declin in acest an. dar 
in 1981 redresarea va fi lentă — nu

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 șl 27 aprilie, tn (ară : Vremea va fi 
răcoroasă șl in general instabilă la în
ceput. apoi in ameliorare. Cerul va ft 
temporar noros. vor cădea ploi locale 
mal ales sub formă ae averse insolite 
de descărcări electrice, mai frecvente 
tn jumătatea de nord a țării. Vintul va 
sufla slab pină la moderat, prezentlnd 

liste, cu partidele comuniste și mun
citorești, cu clasa muncitoare din 
țările capitaliste, cu popoarele care 
au scuturat jugul colonial, cu luptă
torii pentru libertate, democrație șl 
socialism, afirmindu-se hotărirea 
de a acționa in spiritul unită
ții și solidarității, in scopul a- 
părării păcii, promovării cauzei des
tinderii, securității in Europa si in 
lume. Toate .acestea subliniază ne
cesitatea dezvoltării colaborării șl 
acțiunii hotărite a tuturor forțelor 
care năzuiesc spre pace si progres 
ca un imperativ stringent al vieții 
internaționale.

Desigur, tocmai in măsura in care 
se vor obține succese in materiali
zarea acestor deziderate primordiale, 
in măsura in care partidele comunis
te Vor extinde tot mai larg conlucra
rea cu celelalte partide și forte so
cial-politice, in care popoarele se vor 
mobiliza și vor trece la acțiuni ferme 
și hotărite pentru dezarmare si des
tindere. pacea va putea fi asigurată 
Si consolidată. Se poate spune cu 
deplin temei că întărirea solidari
tății — aceasta și numai aceasta 
este calea care poate duce spre ac
țiuni și măsuri eficiente de Înfăp
tuire a securității Si păcii, de de
zarmare. de soluționare constructi
vă a gravelor probleme ale lumii 
de azi.

în ceea ce-1 privește. ■ P.C.R.. 
dezvoltind continuu tradițiile sale 
militante, ridicate pe un plan 
superior în ultimii 15 ani. de 
cind la conducerea partidului și 
statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — înflăcărat militant re
voluționar. patriot și internationa
list — este ferm hotărit. să acțio
neze și în viitor pentru intărirea so
lidarității cu toate partidele comu
niste a conlucrării cu partidele so
cialiste și soclal-democrate. cu toa
te forțele progresiste In lupta pen
tru o lume nouă, fără arme sf fără 
război, o lume mal bună si mal 
dreaptă, a păcii si securității, a 
libertății și Progresului tuturor Po
poarelor.

în numele Intereselor vitale ale 
omenirii, să facem din ziua de 
1 Mai 1980 un prilej de Întărire 
puternică a solidarității, de inten
sificare a acțiunii unite a clasei 
muncitoare, a partidelor comuniste 
si muncitorești, a tuturor forțelor 
democratice, progresiste, a popoa
relor lumii pentru cauza libertății, 
independentei si Progresului social.
pentru intelegere si colaborare in
ternațională, 
consolidarea 
lume 1

pentru apărarea șl 
păcii in intreaeâ

mai mare de 1—2 la sută. Prețul 
ridicat al petrolului se află la baza 
problemelor economiei mondiale. Se 
scontează că se va ajunge in con
tinuare la o creștere a preturilor la 
petrol pină la aproximativ 30 dolari 
per baril in acest an ți această cifră 
ar putea crește și mai mult in 1981. 
Fiecare majorare a prețului la petrol 
inseamnă și un spor al inflației, ca 
și o încetinire a creșterii pentru ță
rile occidentale. în plus, majoritatea 
țărilor industriale, inclusiv „cei trei 
mari" — S.U.A.. Germania occidenta
lă și Japonia — se cramponează de 
politiei monetare și fiscale restrictive, 
cu prețul unei încetiniri a creșterii 
sau al recesiunii. Rezultatul : creș
terea șomajului in intreaga lume 
Industrială.

Firește că petrolul nu reprezintă 
singura sursa de inflație. Noua spi
rală a cursei înarmărilor care se 
conturează va avea, evident, un efect 
inflaționist. Deși se vor face incer- 
căi i pentru menținerea unui control 
asupra cheltuielilor puhil.t. fondu
rile destinate apărării vor spori în 
S.U.A. și in întreaga ilianțâ occi
dentală. Aceasta va duce la creșterea 
deficitelor guvernamentale și ar pu
tea exercita serioase presiuni asupra 
piețelor de Credit. ,

Creșterea galopantă a prețului au
rului reflectă incertitudinea creseindă 
generată atit de instabilitatea politică 
internaționala, cit și de accelerarea 
inflației. Există, de asemene,a. un 
posibil efect de recul al creșterii pre
țului aurului pentru ratele de 
schimb. în cazul cind jocul bur
sei evoluează împotriva unei anu
mite monede sau grup de monede in 
favoarea aurului, aceste evoluții ar 
putea determina un declin serios în 
valorile monedelor și ar genera o 
nouă creștere a inflației interne

intensificări de stfuriă durată in vestul 
și sudul țării. Temperatura in creștere 
ușoară. Minimele vor t'l cuprinse intre 
zero și 1« grade, iar cele maxime intre 
12 șl 22 de grade. Izolat mai coborîte 
In primele zile tn București : Vreme 
răcoroasa la început, apoi In curs de 
încălzire ușoară. Cerul va ti schimbă
tor. vor cădea averse de ploaie insotite 
de descărcări electrice. îndeosebi dună- 
amiară. Vlnt moderai eu intensificări 
de scurtă durata, minimele vor ti cu
prinse intre 1 șl 7 grade, maximele în
tre 16 șt ao de grade. (Mthăilă tleana, 
meteorolog de set viciul.

• VALORIFICARE MAI 
EFICIENTĂ A ENERGIEI 
SOLARE. Echipa profesorului 
japonez Tadamoto Numura de 
la Universitatea din orașul Sen
dai a elaborat „o metodă extrem 
de rapidă de răcire si solidifica- 
re“ pentru fabricarea benzilor de 
siliciu, necesare in construirea 
de instalații care captează ener
gie solară. Masa de siliciu topi
tă este pulverizată pe o placă 
de metal, care se rotește cu 
mare viteză. Substanța se intă- 
rește pe placă, de unde este pre
luată in benzi. Aparatul produce 
20 metri de bandă pe secundă, 
cu o productivitate substantial 
mărită fată de procedeele obiș
nuite. Se urmărește in continua
re fabricarea de benzi care să 

conțină cristale mai mari de si
liciu. Aceste benzi, mai perfec
ționate. au proprietatea de a 
transforma în energie electrică 
10 la sută din energia solară 
captată (benzile produse pină 
acum aveau un grad de eficien
tă de 5—8 la sută).

• STUDIEREA Șl A- 
MELIORAREA REGIMU
LUI PLUVIOMETRIC PE 
GLOB. Organizația Meteoro
logică Mondială întreprinde un 
amplu program pentru studierea 
și ameliorarea regimului pluvio
metric pe glob, inclusiv prin de
clanșarea de ploi artificiale, de 
preintimpinare a producerii 
grindinei. de reducere a forței 
uraganelor etc. în cadrul aces

tui program, vor fi efectuate 
studii asupra regimului de pre
cipitații. asupra formării norilor 
de ploaie, ca și asupra alter as
pecte ale climei. Ca prime ac
țiuni. Organizația Meteorologică 
Mondială va trece la măsurarea 
precipitațiilor in diverse regiuni 
ale Terrei. la determinarea cau
zelor care influențează precipi
tațiile și. in generali climatul 
zonei respective. Bazinul riului 
Duero din Spania va fi. printre 
multe altele, locul de desfășura
re a unui astfel de proiect.

• TESTAREA INIMII 
ARTIFICIALE. --Gasan“- un 
vițel din localitatea cehoslovacă 
Brno. trăiește de peste 110 zile 
cu o inimă artificială. La trei 
luni după naștere, vițelul s-a

îmbolnăvit de congestie pulmo
nară cu complicații. Specialiștii 
l-au folosit pentru aplicarea și 
testarea unei inimi artificiale. 
,.Gasan" s-a restabilit, este din 
nou sănătos, iar funcțiile fizio
logice ale întregului organism 
s-au normalizat. Inima artificia
lă este compusă dintr-un sistem 
de două pompe, corespunzător 
celor două părți ale inimii na
turale. Dificultățile intervenite 
in calea aplicării ei la oameni 
provin din pericolul formării 
cheagurilor de singe. Cercetăto
rii silit în căutarea unui material 
de natură să ofere, de la în
ceput, toate garanțiile împotriva 
acestui pericol.

• ERUPȚIA UNUI 
VULCAN NOROIOS, în 
Marea Caspică. înregistrat de 
geologii sovietici din Azerbaid
jan. a dus la constatări intere
sante privind existenta in sub
solul zonei respective a unor ză
căminte de petrol și gaze. Echi
pajul unui vas a observat că in 
regiunea de sud-est a mării se 
ridicase 0 colină (de 4 metri), 
formată din noroi și pămint. 
Apa se colorase in gri deschis, 
în ultimii 20 de ani. in Marea 
Caspică s-au produs zece erupții 
care au furnizat geologilor indi
cii prețioase in legătură cu re
sursele de combustibili. O trei

me din vulcanii noroioși cunos- 
cuti pină acum pe planeta noas
tră se află in R.S.S. Azerbaid- 
jană.

• NOI ANTIBIOTICE. 
La clinica universitară de chi
mioterapie din Viena se expe
rimentează noi antibiotice simi
lare penicilinei, elaborate in 
special spre a acoperi anumite 
„lacune" in spectrul bacteriilor, 
acolo unde penicilina si. varian
tele acesteia nu au efect. După 
opinia cercetătorilor austrieci, 
noii „devoratori de bacterii" pre
zintă o importantă deosebită in 
cazurile de septicemie gravă, in 
diferite forme ale maladiei can
ceroase si in asistenta acordată 
persoanelor care au suportat 
transplanturi de organe. . Noile 
antibiotice sint produse pe bază 

semisintetică din substanțe ex
trase din ciuperci si bacterii.

• RECORD DE CON
TRAVENȚII LA REGULILE 
DE CIRCULAȚIE. Bir
kett. din localitatea Grimsby 
(Marea Britanie). in virstă de 18 
ahi. este autorul unui record 
neobișnuit in ce privește con
travențiile la regulile de circula
ție auto : a fost nevoie de aproa
pe o jumătate de oră pentru a 
se da citire in instanță celor 151 
capete de acuzare formulate Îm
potriva sa. inclusiv conducerea 
fără permis. Condamnat la o 
amendă de 447 lire sterline și la 
interdicția de a conduce timp 
de 10 ani. Ian Birkett va figura 
insă in cartea recordurilor 

„Guinness", luirtd locul uhui 
american care a comis concomi
tent. in 1966. doar... 10 încăl
cări ale regulilor de circulație.

• DIN GAZ SINTETIC 
ENERGIE ELECTRICĂ. 
Firmele americane ..Texaco" și 
. Southern California Edison" in
tenționează sâ construiască în 
statul California, in colaborare 
cu Institutul de cercetări oentru 
energia electrică, una din pri
mele întreprinderi industriale din 
tară pentru gazeificarea cărbu
nelui. Scopul proiectului este de a 
demonstra rentabilitatea folosi
rii gazului sintetic pentru pro
ducerea energiei electrice. In
vestițiile legate de realizarea a- 
cestui proiect se ridică la 300 
milioane dolari.



GENEVA

în perspectiva reuniunii de la Madrid 
este necesar să se întărească 

colaborarea între țările europene 
Intervenția reprezentantului țârii noastre la sesiunea

C.E.E./O.N.U.
GENEVA 23 — De Ia trimisul nos

tru Viorel Popescu : In continuarea 
dezbaterilor din ședințele plenare ale 
celei de-a 35-a sesiuni a Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E./O.N.U.), a -cărei președinție 
esțe deținută de România, s-a trecut 
la examinarea situației economice 
din zona comisiei în anul 1979 și a 
perspectivelor economice pentru 1980.

Luînd cuvîntul. reprezentantul tă
rii noastre Dumitru Simion a relevat 
că deși pe plan mondial au existat 
condiții defavorabile, determinate în 
special de crizele economică, ener
getică și financiară, ale căror efecte 
nu au putut să nu se răsfrîngă asu
pra economiei tării noastre. România 
a fost una dintre putinele țări ce a 
continuat să înregistreze ritmuri 
înalte de creștere la principalii indi
catori ai dezvoltării economice și so
ciale.

Referindu-se la situația economică 
din Europa, vorbitorul a analizat 
cauzele care au accentuat fenomenele 
negative ce se manifestă în economia 
multor țări din regiunea C.E.E./ 
O.N.U.. subliniind instabilitatea ce a- 
fectează principalele domenii ale vie
ții economice : producția, investițiile, 
comerțul, utilizarea forței de muncă.

finanțele, precum si sistemul mone
tar internațional.

Ținind seama de interdependentele 
crescinde din lumea contemporană si 
în perspectiva pregătirii apropiatei 
reuniuni de la Madrid, a spus repre
zentantul tării noastre, se impune ca, 
pentru depășirea actualelor stări de 
lucruri, să se întărească colaborarea 
în toate domeniile de activitate din
tre țările membre, să fie eliminate 
măsurile protecționiste, restrictive si 
obstacolele din calea schimburilor co
merciale. să se realizeze transferul de 
tehnologie către țările mai puțin dez
voltate. promovarea unor acțiuni me
nite să intensifice cooperarea state
lor din regiune, avînd in vedere re
zolvarea. cu prioritate, a problemelor 
specifice ale țărilor in curs de dez
voltare de pe continent.

România consideră 'că la soluțio
narea acestor probleme sînt chema
te să participe activ toate statele 
membre, în condițiile respectării ega
lității ' în drepturi, independentei -si 
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne si avantajului 
reciproc, astfel incit si țările din re
giunea C.E.E./O.N.U. să-și aducă con
tribuția la procesul de instaurare a 
noii ordini economice si politice in
ternaționale.

În interesul dezvoltării unui comerț 
internațional larg, fără restricții 

încheierea lucrărilor Conferinței Națiunilor Unite asupra 
practicilor comerciale restrictive
(De la trimisul 
Geneva s-au în- 
Conferinței Națiu-

GENEVA 23 
nostru). — La 
cheiat lucrările ________ _
nilor Unite asupra practicilor comer
ciale restrictive, la care au luat parte 
reprezentanți din aproximativ 115 
state, intre care și România. Parti- 
cipanții au adoptat un document in
titulat „Ansamblu de principii și re
guli echitabile, convenite la nivel 
multilateral, pentru controlarea prac
ticilor comerciale restrictive", menit 
să contribuie la adoptarea unor le
gislații și politici comerciale cores
punzătoare la nivel național, regio
nal și internațional. Documentul ur
mează să fie înaintat sesiunii Adu
nării Generale a O.N.U. spre a fi 
adoptat ca rezoluție. în această pers
pectivă s-a convenit că va fi creat 
un mecanism instituțional internațio
nal, respectiv un grup interguverna- 
mental de expert! in domeniul prac
ticilor comerciale restrictive, care să 
funcționeze în cadrul unei comisii a 
U.N.C.T.A.D. și care să contribuie la 
aplicarea eficientă ă principiilor și

tendințelor protecționiste 
in cadrul Pieței comune
LONDRA 23 (Agerpres). — Comi

tetul parlamentar britanic pentru 
Piața comună a dat publicității la 
Londra un raport în care avertizează 
asupra implicațiilor proliferării mă
surilor de restrîngere a importurilor 
în țările Pieței comune, îndeosebi în 
ce privește produsele agricole,_ de 
oțel și textile. Dacă aceste măsuri 
vor fi extinse, se relevă în raport, 
efectele lor nefavorabile asupra eco
nomiilor țărilor respective vor depăși 
efectele favorabile de moment. In 
opinia comitetului, accentuarea ten
dințelor protecționiste în cadrul 
Pieței comune ar putea duce, totoda
tă, la un război comercial cu Statele 
Unite.

regulilor pentru controlul practicilor 
comerciale prejudiciabile comerțului 
internațional.

între principiile generale proclama
te în document figurează necesitatea 
instaurării unei colaborări — bilate
rale și multilaterale — între guverne, 
în scopul facilitării controlului prac
ticilor restrictive în domeniul comer
cial, precum și al instituirii unor me
canisme adecvate, cu caracter inter
național. în vederea dezvoltării 
schimburilor și difuzării de informa
ții între guverne privind practicile 
comerciale restrictive.

în scopul asigurării aplicării loiale 
și echitabile a ansamblului de prin
cipii și. reguli, statele, îndeosebi sta
tele dezvoltate, vor trebui să ia în 
considerație, in aplicarea controlului 
lor asupra practicilor comerciale res- 
.trictive. necesitățile țărilor în curs 
de dezvoltare pe plan financiar și 
comercial, astfel îneît să fie sprijinite 
eforturile de dezvoltare ale țărilor 
dezavantajate.

De asemenea, sînt prevăzute reguli 
și principii ce trebuie respectate de 
către societățile transnaționale și alte 
întreprinderi de acest gen în activi
tatea lor comercială.

Referindu-se la semnificațiile a- 
'cordului convenit la încheierea 
conferinței, secretarul general al 
U.N.C.T.A.D., Gamani Corea, a ară
tat că aceasta reprezintă „o impor
tantă contribuție la instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale 
și. în același timp, o încurajare a 
altor importante negocieri aflate în 
curs de desfășurare în cadrul 
U.N.C.T.A.D.".

LUCRĂRILE CONFERINȚEI SINDICALE MONDIALE 
IN PROBLEMELE DEZVOLTĂRII

Reducerea cheltuielilor pentru înarmări — 
cerință de prim ordin a progresului popoarelor

BELGRAD 23 (Agerpres). — La 
Belgrad au continuat lucrările Con
ferinței sindicale mondiale în pro
blemele . dezvoltării. în ședința ple
nară a luat cuvîntul Aurel Duca, se
cretar al Consiliului Central al Uniu
nii Generale a. Sindicatelor din 
România. Reprezentantul U.G.S.R. a 
subliniat că, in concepția președin
telui Nicolae Ceaușescu instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale trebuie să pornească în primul 
rînd de la lichidarea cu desăvirșire 
a inegalității, dominației și asupririi 
unor popoare de către altele, a po
liticii imperialiste, colonialiste și neo; 
colonialiste.

înfăptuirea acestei cerințe politice 
de bază face posibilă realizarea unor 
relații, de deplină egalitate între 
toate națiunile lumii, stabilirea unor 
raporturi echitabile între preturile 
materiilor prime și ale produselor 
industriale, asigurarea accesului 
tuturor popoarelor la surse de ener

gie și matecji prime, la cuceririle 
științei și tehnicii moderne, accele
rarea la scară mondială a programu
lui economic și social.

Vorbitorul a scos în evidentă ne
cesitatea întăririi unității de acțiune 
a mișcării sindicale internaționale, 
care să contribuie mai eficient la 
lichidarea subdezvoltării si la instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale.

în cadrul lucrărilor a fost prezen
tat un mesaj de salut din partea 
secretarului general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim.

în cadrul lucrărilor a luat cuvîn
tul reprezentantul O.N.U.D.I., care a 
arătat că uriașele cheltuieli pentru 
înarmare, estimate la 450 miliarde 
dolari anual, trebuie să fie reduse, 
iar fondurile economisite iiț acest 
mod să fie utilizate în vederea creș
terii ajutorului acordat statelor in 
curs de dezvoltare.

AGENȚIILE DE PRESA

SEMINARUL „FILOZOFIA ȚĂRILOR BALCANICE SI CONTRIBU
ȚIA SA LA AFIRMAREA $1 DEZVOLTAREA FILOZOFIEI IN LUME", 
la care au participat reprezentanți ai Societăților de filozofie din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și Turcia, a avut loc la Ankara. Delegația ro
mână a fost condusă de prof. dr. Dumitru Ghișe. președintele Comitetului 
național al filozofilor din România. Reprezentanții societăților de filozofie 
din țările balcanice și-au exprimat dorința de a intensifica contactele fi
lozofice dintre aceste țări, de a contribui și pe această cale la crearea 
unui climat de înțelegere și apropiere intre popoarele din această zonă a 
Europei.

Vizita tovarășului Todor Jivkov la Damasc
DAMASC 23 (Agerpres). — Hafez 

Al-Assad, secretar general al C.C. al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, si 
Todor Jivkov. prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, aflat 
în vizită oficială la Damasc, au avut 
convorbiri privind stadiul și perspec
tivele relațiilor bilaterale, precum și

unele aspecte ale situației internațio
nale.

în capitala siriană a avut loc o 
întrevedere între Todor Jivkov și 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Cu acest prilej 
— informează agenția B.T.A. — a 
avut loc un schimb de opinii cu pri
vire la situația din Orientul Mijlociu.

In parlamentul grec a început procedura electorală 
pentru desemnarea noului președinte al țării
ATENA 23 (Agerpres). — Miercuri. 

In parlamentul Greciei a început 
procedura electorală pentru desem
narea noului președinte al tării, care 
va succeda actualului șef al statului 
elen. Constantin Tsatsos. al cărui 
mandat expiră la 20 iunie. La primul 
tur de scrutin, premierul Constantin 
Caramanlis, care a fost desemnat 
candidat la funcția de președinte de 
către grupul parlamentar al partidu
lui majoritar, de guvernămînt. Noua 
Democrație, a obținut 179 de voturi, 
din totalul de 300 mandate parlamen
tare, cu 21 de voturi mai puțin decît

majoritatea de două treimi, respectiv 
de 200 de voturi, prevăzută de Con
stituția elenă din 1975, pentru pri
mele două tururi de scrutin. Din cei 
300 de parlamentari au fost prezenti 
296, iar 204 au participat la scrutin 
Cei 92 de deputati ai partidului de 
opoziție Mișcarea Socialistă Panelenă 
(PASOK) nu au participat la vot, 
in conformitate cu hotărîrea adop
tată de PASOK în acest sens.

AL doilea tur de scrutin, la care un 
candidat are. de asemenea, nevoie de 
o majoritate de două treimi pentru a 
fi ales', va avea loc marți..

| PENTRU RELUAREA CONVOR
BIRILOR INTERCOMUNITARE ÎN 

[ CIPRU. Președintele Republicii
Cipru, Spyros Kyprianou, l-a pri
mit pe Ian Gilmour, ministrul ad-

I junct de externe al Marii Britanii,
aflat in vizită Ia Nicosia. Au fost

I examinate aspecte ale problemei
cipriote, între care demersurile 

j privind reluarea convorbirilor in-
| tercomunitare, precum si unele

probleme bilaterale.
PROVOCĂRI ÎMPOTRIVA R.P.D.

I COREENE. Agenția A.C.T.C. infor
mează că forțele militare ale S.U.A. 
din Coreea de Sud au trimis din

I nou un avion spion de tip „SR-71“ 
deasupra zonei apelor teritoriale.

I ale R.P.D. Coreene. In ultimele 
zile — menționează agenția A.C.T.C. 
— aceste forțe au comis în șapte 

j rînduri asemenea provocări mili- 
I tare grave împotriva jumătății de 

nord a țării. în ciuda avertismen-
I telor noastre repetate — arată 
| A.C.T.C. — continuă să aibă loc 

manevre menite să încordeze arti-
I ficial situația din Coreea, să insufle 

o psihoză de război și să împiedice 
cu orice preț reunificarea indepen
dentă și pașnică a țării.

FĂRĂ INTERMEDIUL SOCIE- 
I TAJILOR TRANSNAȚIONALE.

Pentru prima oară, statul danez a 
încheiat un contract direct cu o 
tară producătoare de petrol privind 
livrările de țiței fără participarea 
societăților transnaționale, a anun
țat ministrul danez al energiei. A- 
cordul a fost încheiat între socie
tatea saudită de stat „Petromin" și 
societatea de stat daneză „Dansk 
Olie Og Natur Gas“.

VOT ÎN PARLAMENTUL POR
TUGHEZ. Guvernul portughez de 
centru-dreapta. condus de premie
rul Francisco Sa Carneiro, a suferit 
prima sa înfrîngere în parlament, 
marți seara, cu prilejul supunerii 
Ia vot a unui proiect de lege pre- 
conizind, in principal, schimbări in 
regulamentele de înscriere pe lis
tele electorale ale cetățenilor por
tughezi rezidind in străinătate, 
împotriva documentului au votat 
108 deputați, reprezentind. între 
altele, partidele socialist. comu
nist și Mișcarea Democratică Por
tugheză. In favoarea proiectului au 
fost exprimate 105 voturi.

IN CADRUL MANIFESTĂRILOR 
ORGANIZATE LA BIBLIOTECA 1 
ROMANĂ DIN NEW YORK, cu 
prilejul celei de-a 2 050-a aniversări 
a constituirii primului stat dac cen- I 
tralizat și independent, Corneliu 
Leu. directorul. Casei de filme 4, a I 
conferențiat despre cinematografia | 
românească. La Universitatea sta
tului Ohio a avut loc o seară de- . 
dicată centenarului nașterii lui Tu
dor Arghezi. Despre viața ■ și opera I 
marelui scriitor român a conferen
țiat prof. Michael Impey, de la Uni
versitatea Kentucky. I

ÎNTREVEDERE ALGERIANO- ■ 
CHINEZA. Președintele Algeriei, 
Chadli Bendjedid, secretar general 
al Partidului Frontul. de Eliberare , 
Națională, a primit pe Clien Muhua, 
vicepremier al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, aflată în vizită in . 
această țară. Cu acest prilej au fost ; 
discutate aspecte ale cooperării 
dintre cele două țări.

NUMIRE. Potrivit unui decret al * 
președintelui Tunisiei. Habib Bour- . 
guiba. Mohamed Mzali a fost numit 
in funcția de prim-ministru. El va 1 
prelua, de asemenea, și funcția de , 
secretar general al Partidului So
cialist Desturian. Mohamed Mzali 
ii succede în aceste funcții lui i 
Hedi Nouira, care, din cauza sănă
tății, nu mai poate îndeplini func- 
țițje ce i-au fost încredințate.

A NINS IN ÎNTREAGA CEHOSLOVACIE. La 23 aprilie. în întreaga 
Cehoslovacie a nins, relatează agenția C.T.K. In zonele montane, ninsoa
rea a căzut tot timpul zilei, iar stratul de zăpadă a atins, pe alocuri, gro
simea de 30 de centimetri. Răcirea timpului a urmat după o perioadă de 
cîteva zile cind mercurul termometrelor s-a ridicat pină la plus 24 de 
grade. J

Reuniune economică a O.U.A.
Luînd 

econo-
LAGOS 23 (Agerpres). — 

cuvîntul în cadrul reuniunii 
mice la nivel ministerial a Organiza
ției Unității Africane, care șe des
fășoară la Lagos, secretarul general 
al O.U.A.. Edem Kodjo, a declarat că. 
Ia ora actuală, țările continentului 
sînt confruntate cu o serie de dificul
tăți economice, agravate de deterio
rarea termenilor de schimb ai co
merțului mondial. Edem Kodjo a 
arătat că, deși majoritatea populației 
din țările africane lucrează in agri
cultură. aceste state importă produse 
alimentare — 7,3 milioane tone in 
1978 — deoarece sînt nevoite să pro
ducă în continuare culturi de export 
ca urmare a situației moștenite din 
perioada dominației străine.

Pe de altă parte, secretarul general 
al O.U.A. a relevat că diferite nego
cieri internaționale, cum ar fi dia
logul Nord-Sud sau conferințele 
U.N.C.T.A.D. și O.N.U.D.I.. consa-

erate modalităților de lichidare a sub
dezvoltării. nu au dus la rezultatele 
scontate, deoarece țările capitaliste 
refuză in mod sistematic să modifice 
actuala ordine economică internațio
nală. moștenire a perioadei colo
niale.

La rîndul său. vicepreședintele Ni
geriei. Alex Ekeweme. a arătat că o 
atenție deosebită trebuie acordată 
asigurării, din resursele proprii, a ne
cesarului de alimente, acțiune care 
reprezintă, a opinat el, baza necesa
ră unei economii viabile a întregului 
continent. O altă prioritate, 
el. o constituie dezvoltarea 
lor industriale bazate pe 
resurse ale continentului.

a spus 
ramuri- 

propriile

I
Intensă activitate la bordul

laboratorului orbital „Saliut—6"

TOKIO 23 (Agerpres). — Primul 
ministru olandez, Andreas van Agt, 
care se află în vizită la Tokio, a avut 
convorbiri cu șeful guvernului nipon, 
Masayoshi Ohira. Cei doi șefi de gu
vern au subliniat, între altele, nece
sitatea ca țările lor să acționeze pen
tru prevenirea atitudinilor protecțio
niste în comerțul internațional și să 
aibă un rol pozitiv în promovarea 
dialogului dintre țările industriali
zate și cele în curs de dezvoltare.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
Pină la data de 23 aprilie, labora
torul orbital „Saliut—6". lansat in 
septembrie 1977, a realizat 14 770 ro
tații in jurul Pămintului. El evolu
ează pe o orbită aproape circulară, 
la o altitudine de aproximativ 
249—353 kilometri. Comentând acest 
zbor, cu o diirată fără precedent, 
unul din creatorii tehnicii cosmice 
sovietice, cosmonautul Konstantin 
Feoktistov, relevă că noua' experien
ță extraterestră se datorează posibi
lităților create prin însăși con
strucția navei. Una dintre particu
laritățile ei principale constă in po
sibilitatea de înlocuire a unor com
ponente care asigură capacitatea

și siguranța in spațiu. înlocuirea 
unor componente, relevă Feoktis
tov, este mult mai puțin costisi
toare decît lansarea altor labo
ratoare ' în Cosmos. Aceasta și ex
plică de ce actuala expediție a 
unui echipaj uman, care a început 
în urmă cu,aproape două săptă
mâni, consacră o mare parte a acti
vității sale reparațiilor și întreți
nerii. iar in curind va trece la um
plerea rezervoarelor cu combustibil 
și oxidant. De experiențele care se 
vor realiza la 
se interesează 
mativ 400 de 
diferite.

In Franța și Marea Britanie 
se proiectează 

ample acțiuni greviste
PARIS 23 (Agerpres). — La che

marea sindicatelor, cadrele, didactice 
din întregul învățămint public al 
Franței vor participa, joi și vineri, la 
acțiuni greviste generalizate. La rîn
dul său. personalul tehnic si admi
nistrativ vajorganiza acțiuni similare 
in ziua de 29 aprilie. Greviștii reven
dică îmbunătățirea condițiilor de via
tă. precum și asigurarea locurilor de 
muncă.

Pentru economisirea 
si diversificarea 

surselor energetice
PARIS 23 (Agerpres). — Sub titlul 

„Pentru o energie populară", cotidia
nul „Le Monde" scrie că peste un an 
15 000 de locuințe din Franța vor fi 
prevăzute cu instalații solare de în
călzire a apei. Această acțiune, preci
zează ziarul, coincide cu o altă iniția
tivă : intre 26 aprilie și 11 mai, la 
Tîrgul de la Paris. Comitetul de ac
țiune pentru energia solară. înființat 
acum o lună, va deschide un stand de 
3 000 de metri pătrați. la care un 
calculator electronic va furniza infor
mații tehnice asupra instalațiilor de 
încălzire a apei cu ajutorul energiei 
solare. Vizitatorului îi va fi suficient 
să-i furnizeze computerului cinci in
formații : departamentul unde se află 
locuința, numărul persoanelor care 
locuiesc aici, orientarea acoperișului, 
înclinarea lui și temperatura dorită a 
apei. După cîteva minute, calculato
rul va furniza o fișă tehnică în care 
vor fi indicate suprafața captatorilor 
solari necesari, capacitatea rezervoa
relor de apă și economia realizată în 
kWh.

Declarația șefului 
statului liberian

bordul lui „Saliut-6“ 
un număr de aproxi- 

instituții științifice

LONDRA 23 (Agerpres). — în Ma
rea Britanie. șomajul a atins în apri
lie cel mai ridicat nivel pentru aceas
tă lună din întreaga perioadă de 
după cel de-al doilea război mondial, 
relevă Statistici oficiale date publici
tății la Londra. Numărul șomerilor 
atinge în prezent cifra de 1 522 921. 
Potrivit previziunilor sindicatelor, 
pînă la sfirșitul anului, șomajul riscă 
să afecteze în Marea Britanie aproa
pe 2 000 000 de persoane. în semn de 
protest, sindicatele au lansat un apel 
Ia grevă pentru ziua de 14 mai a.c.

MONROVIA 23 (Agerpres). — 
Șeful statului liberian. Samuel Doe, 
a declarat, în cadrul unei întîlniri 
cu reprezentanții presei străine, că 
forțele armate vor remite atributele 
puterii unui regim civil de îndată ce 
situația în țară va reveni la normal 
— transmite agenția France Presse. 
El a menționat că aceasta se va pro
duce după organizarea de alegeri 
generale. Samuel Doe a declarat, 
totodată, că noul regim „va continua 
să aibă relații bune cu toate țările 
comunității internaționale, ca și cu 
investitorii străini, în măsura în care 
aceștia nu vor exploata poporul și 
vor contribui la dezvoltarea Liberiei".

★
Postul liberian de radio, citat de 

agențiile internaționale de presă, a 
anunțat, pe de altă parte, că un nu
măr de 13 oficialități ale fostului 
regim au fost executate pentru 
„înaltă trădare, corupție și încălcarea 
drepturilor civile".

70 posturi și... 11 500 de candidați
Zilele trecute, 11 500 de solicitant! 

s-au prezentat la un concurs la Pa
lermo pentru ocuparea a 10 posturi 
de lucrători manuali la căile ferate. 
In marea lor majoritate tineri, ab
solvenți de liceu sau chiar de fa
cultate, fete și băieți veniți din în
treaga Sicilie. Cei 11 500 de concu- 
renti au ocupat timp de mai multe 
ore aproape 450 de săli de clasă, cu 
speranța că se vor număra printre 
cei 10 fericiți cîștigători.

„De ce participi la concurs?" — l-a 
întrebat un redactor al ziarului 
..l’Unitâ" pe un tânăr din Trapani. 
„Sînt dornic să fac ceva. Am de
venit expert in concursuri. Pină 
acum am participat la trei, dar re
zultatul este același, continui să fiu 
șomer". O tânără educatoare din 
Catania declară la rindul său : „Lo
cul meu ar trebui să fie intr-o 
grădiniță, dar cutii în Sicilia legea

care prevede construirea de crese si 
grădinițe n-a fost, aplicată și deci 
posturi nu există, m-aș mulțumi 
chiar și cu o muncă grea, ca acea, 
de lucrător manual".

Două, răspunsuri care reprezintă 
fidel situația in care se află sute 
de mii de tineri nu numai din 
Sicilia, ci din întreaga Italie. Ulti
mele date statistice relevă că numă
rul persoanelor înscrise pe listele 
de șomaj, fără a. mai vorbi de cei 
care se mulțumesc cu muncile „ne
gre" sau alte mici expediente, se 
ridică doar in Sicilia la 330 000. 
Dacă lucrurile vor evolua in aceeași 
direcție,* apreciază presa italiană, 
în următorii cinci ani in insulă vor 
apărea alți 120 000 de șomeri. Ei se 
vor adăuga celor aproape două mi
lioane de persoane aflate in prezent 
in căutare de lucru. (R. Bogdan).

Suferințele „mătușii Berling"
Pină recent. „Berlingske Tidente", 

cel mai vechi ziar din Danemarca și, 
poate, din întreaga Europă, a pros
perat mereu, timp de 230 de ani... 
Pe temeiul acestei prosperități s-a 
clădit, an de an, faimosul concern 
editorial f,Berlingske", a cărui admi
nistrație ocupă un cartier întreg in 
zona istorică a Copenhagăi..

Dar ce s-a întâmplat cu „mătușica 
Berling", cum era numită, pină nu 
de mult, cu. oarecare afecțiune, ga
zeta ? Conducătorii cotidianului sus
țin că a fost lovită de criză. Con- 

'cret. ziarul, nu mai poate face față 
cheltuielilor, li lipsesc resursele fi
nanciare pentru a șe dota cu o nouă 
tehnologie editorială. Dar si pentru 
a plăti actualul număr de salariați. 
In 1974 a suportat mai ușor simpto- 
mele crizei, e drept, prin conce
dierea a 300 din ziariștii și. munci
torii săi tipografi. Trei ani mal 
târziu, cind simptomele au reapărut 
— salariații cerind sporirea, alocații
lor pentru a putea face fată scum
pirii vieții — proprietarii au decla

rat „lockrout" și au oprit apariția 
ziarului timp de aproape două luni. 
„A treia lovitură n-o mai putem 
suporta" — declară, administrația, și, 
in legătură cu aceasta, se vorbește 
de intenția de a include redacția 
„decanei de virstă" a presei daneze.

Cercetând mai îndeaproape situa
ția, confratele său vest-germăn. 
..Frankfurter Rundschau". a între
git constatările cu elemente pbli- 
tico-profesiohale, de natură să pro
iecteze un fascicul suplimentar de 
lumină asupra cauzelor suferinței 
„niățțișii Berling". Este vorba de 
slăbireh, mereu mai accentuată, a 
contactului dintre ziar și public. 
Dacă o Vreme „buna mătușică Ber
ling" avusese reputația unei gazete 
„de familie", pătrunzind in cartie
rele populare, in ultimul timp ea a 
fost captivată, intr-at.it de proble
mele „lumii de afaceri", incit a ne
glijat preocupările celor multi, ca- 
re-i asiguraseră, de fapt, existenta 
de-a lungul vremii și care acțim, 
printr-un reflex normal, i-au întors 
spatele... (Al. Câmpcanu).

DEZARMAREA ~ 0 CAUZĂ A CEL0R MAILARGIF0RTE Șl CATEG0RI1 sociale
--------------------------------------- un imperativ vital pentru care se pronunță

...comuniști ...socialiști și social - democrați ...femeile ...tineretul

Demonstrație desfășurată la Bruxelles din inițiativa 
Partidului Comunist din Belgia împotriva intensificării 

cursei înarmărilor

„NU - înarmărilor I". Sub această lozincă, filiala din 
landul Hesse (R.F.G.) a tineretului socialist și social

democrat a organizat o „Cursă ciclistă a păcii"

Femei olandeze, aparținînd tuturor categoriilor sociale și avînd diverse 
convingeri politice, cer scoaterea în afara legii a armelor nucleare și înfăp

tuirea altor măsuri de dezarmare

Marș organizat de reprezentanți ai tineretului din Marea Britanie împo
triva hotărîrii privind amplasarea de noi rachete nucleare in Europa, pen

tru trecerea la măsuri efective de dezarmare
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