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în spiritul voinței de dezvoltare a relațiilor dintre tele două țări,

de amplificare a schimburilor și colaborării multilaterale reciproc avantajoase

VIZITA OFICIALA A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU.
ÎMPREUNA Cil TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, IN AUSTRALIA

Dineu oficial oferit în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
reintilnit. sîmbătă seara, cu guver
natorul statului Australia de Vest. 
Gordon Reid, și doamna Ruth Reid.

în acest cadru, guvernatorul sta
tului Australia de Vest a exprimat 
din nou deosebita bucurie pentru vi
zita în Australia si la Perth a înal- 
tilor oaspeți români, relevind rolul 
deosebit pe care 11 va avea acest

eveniment pentru promovarea priete
niei și colaborării între cele două 
țări.

Subliniind că împărtășește aprecie
rile exprimate cu privire la impor
tanta deosebită a dialogului la nivel 
înalt româno-australian, președintele 
Nicolae Ceaușescu a relevat impre
siile deosebite pe care le are în urma 
vizitei, a convorbirilor șl întîlnirilor 
avute, mulțumind, totodată, pentru 
sentimentele de prietenie cu care a

fost înconjurat. tn timpul șederii în 
Australia.

în onoarea președintelui Republi
cii Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. guvernatorul statu
lui Australia de Vest și soția au ofe
rit un dineu oficial.

Dineul s-a desfășurat sub semnul 
prieteniei, stimei și prețuirii recipro
ce ce a caracterizat desfășurarea în

tregii vizite oficiale în Australia a' 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Au luat parte tovarășii Stefan 
Andrei. Silviu Curticeanu. loan Totu. 
alte persoane oficiale care însoțesc 
pe șeful statului român.

Erau prezenti vlceprim-min'strul 
David Parker, personalități ale vieții 
politice și economice din statul Aus
tralia de Vest.

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

președintele Republicii Socialiste România,

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Australia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a efectuat. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. o vizită ofi
cială în Australia, în perioada 11—17 
aprilie 1988, la invitația guvernato
rului general, Ninlan Martin Stephen.

Inaltii oaspeți români au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale la Canberra, precum și în sta
tele Queensland și Australia de 
Vest, bucurîndu-se pretutindeni de 
6 primire cordială, expresie a sen
timentelor de stimă și respect reci
proc pe care și le nutresc popoarele 
celor două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a întîlnit cu guvernato
rul general al Australiei. Ninian 
Martin Stephen, și a avut convorbiri 
cu primul-ministru australian, R. J. 
L. Hawke, desfășurate într-o at
mosferă de înțelegere reciprocă. în 
cadrul convorbirilor s-a procedat la 
o informare reciprocă asupra preo
cupărilor actuale privind dezvolta
rea economică și socială a celor două 
țări și la o analiză a căilor și mijloa
celor de dezvoltare. în continuare, a 
raporturilor dintre România și Aus
tralia. De asemenea, s-a efectuat un 
larg schimb de vederi asupra princi
palelor probleme ale vieții Interna
tionale.

S-a exprimat deplina satisfacție 
pentru dezvoltarea raporturilor de 
colaborare dintre România si Aus

tralia. care au la bază principiile 
deplinei egalități in drepturi, res
pectului independentei si suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc, 
renunțării la forță și la amenințarea 
cu forța.

A fost reliefată semnificația deose
bită a vizitei, a intilnirilor și convor
birilor dintre conducătorii celor două 
state șl s-a exprimat speranța că a- 
ceastă vizită va marca începutul unei 
noi și importante etape în dezvoltarea 
relațiilor româno-australiene. Deși in
tre cele două țări există o distanță 
geografică mare si, bineînțeles, anu
mite puncte de vedere diferite, a- 
cestea nu pot constitui un impedi
ment în dezvoltarea. în viitor, a re
lațiilor dintre cele două țări.

Au fost apreciate progresele obți
nute în dezvoltarea relațiilor econo
mice si comerciale româno-australie
ne și s-a exprirhat convingerea că, 
pe baza experienței de pînă acum, a 
potențialului economic al celor două 
țâri, există largi posibilități pentru 
extinderea schimburilor comerciale 
și a cooperării economice reciproc 
avantajoase dintre România si Aus
tralia. cu luarea in considerare a 
intereselor fiecărei părți.

în acest sens, s-a subliniat însem
nătatea încheierii unor contracte pe 
termen lung, care să asigure stabili
tate si perspectivă relațiilor econo
mice dintre cele două țări.

A fost exprimată hotărirea comu
nă de a Intensifica si diversifica

schimburile si contactele între cele 
două țări în domeniile științei, teh
nologiei, învătămîntului si culturii, 

în cadrul schimbului de vederi cu 
privire la problemele lumii contem
porane, președintele Republicii So
cialiste România și conducătorii Aus
traliei au exprimat profunda lor 
preocupare față de continuarea 
cursei înarmărilor, persistenta unor 
conflicte regionale. înrăutățirea si
tuației economice mondiale, care a- 
fectează in mod deosebit țările în 
curs de dezvoltare, față de continua
rea politicii de forță și de amenin
țare cu forța, de amestec în treburi
le interne ale altor state. în acest 
context, conducătorii celor două state 
s-au pronunțat pentru oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea hotărîtă la 
dezarmare, și în primul rînd la 
dezarmare nucleară, soluționarea 
pe cale pașnică a conflictelor inter
naționale, garantarea dreptului fun
damental al fiecărui popor de a-și 
reglementa propriile probleme în 
condiții de deplină libertate și in
dependență.

România șl Australia au salutat 
semnarea Tratatului dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame- 
ricii privind eliminarea rachetelor 
cu rază medie și mai scurtă de ac
țiune. Cele două țări consideră că 
trebuie să se acționeze cu hotărîre 
pentru realizarea unui acord de re
ducere cu 50 la sută a armelor 
strategice, pe calea lichidării totale 
a armelor nucleare, pentru oprirea

experiențelor nucleare. Cele două 
părți consideră necesară adoptarea 
unui tratat cuprinzător și verifica
bil privind interzicerea și distru
gerea armelor chimice. România și 
Australia consideră, totodată, nece
sar să se treacă la reducerea radi
cală a armelor convenționale, a 
efectivelor și cheltuielilor militare 
în Europa, pentru a se asigura un 
echilibru la niveluri din ce în ce mai 
joase.

România și Australia consideră 
că este necesară o preocupare mai 
intensă a țărilor de pe toate con
tinentele pentru crearea de zone 
fără arme nucleare șl chimice.

S-a subliniat necesitatea soluțio
nării globale, juste și durable a 
conflictului arabo-israelian, instau
rării unei păci trainice în Orien
tul Mijlociu, pe baza retrage
rii Israelului din teritoriile arabe 
ocupate, a rezolvării problemei po
porului palestinian, a asigurării in
tegrității, suveranității și securității 
tuturor statelor din zonă, potrivit 
rezoluțiilor pertinente ale O.N.U. 
în vederea realizării acestor obiec
tive, cele două țări se pronunță 
pentru organizarea unei conferințe 
internaționale de pace in problema 
Orientului Mijlociu.

Rpmânia și Australia se pronunță 
pentru încetarea imediată a războiu
lui dintre Iran și Irak, pentru retra
gerea trupelor, și de o parte, și dc 
cealaltă. în interiorul frontierelor
(Continuare in pag. a V-a)

ÎNDEPLINIREA SARCINILOR PE PLAN
prin mobilizarea eforturilor creatoare

ale colectivelor muncitorești
9 

Prima navă 
românească 
tip feribot 

- gata de drum
Sîmbătă. în portul Constanța a 

avut loc solemnitatea ridicării pa
vilionului cu tricolor pe cel mai îna.t 
catarg al primei nave românești tip 
feribot, care poartă numele orașului 
Mangalia.

Construit la Șantierul naval dl i 
Constanța, după un proiect elaborat 
d.3 ICEPRONAV Galați, acest vas, 
cu o capacitate de 12 000 tdw, con
stituie o veritabilă premieră a in
dustriei navale românești, iar prin 
instalațiile șl echipamentele de înaltă 
complexitate tehnică cu care este 
dotat, feribotul „Mangalia" reprezin
tă una din cele mai moderne și 
funcționale nave ale flotei maritime 
comerciale românești.

Nava, a cărei lungime este de 
185 metri, poate lua la bord, in
tr-un singur voiaj. 107 vagoane de 
cale ferată încărcate cu marfă, care 
pătrund pe vas direct pe șinele de 
cale ferată și sînt dirijate automat, 
prin sisteme de manevră, de ridi
care și coborire cu liftul, spre cele 
trei triaje, situate pe fiecare din 
punțile vaporului.

Datorită unor adaptări cu caracter 
de inovație, vasul poate fi utili
zat și în sistemul Ro-Ro, avînd ast
fel posibilitatea de a transporta, pe 
roțile lor, peste 100 de treilere auto 
de 15 m lungime fiecare. Feribotul 
„Mangalia" este prevăzut totodată 
cu sisteme și echipamente moderne 
de navigație și manevră, care-i. a- 
sigură o mare siguranță în exploa
tare : sistem de navigație prin sa
telit. radar anticoliziune cu semna
lizare optică și sonoră, aparatură ce 
indică in permanentă adincimea 
apei, viteza de deplasare și deriva 
vasului. propulsor de manevră 
prova pentru deplasarea laterală, 
instalație de echilibrare statică și 
dinamică antiruliu, sistem de televi
ziune cu circuit închis, microcalcu
latoare etc. De fapt, la construcția 
vasului au concurat numeroase uni
tăți industriale din ramuri de vîrf 
ale economiei românești.. Probele de 
marș, efectuate în largul Mării 
Negre, au confirmat buna funcționa
re a navei în condițiile de exploa
tare comercială.

Feribotul „Mangalia" este pregă
tit pentru a pleca. în următoarele 
zile. în primul său voiaj, în cadrul 
căruia va transporta. în Siria, 850 
de tractoare românești.

(Agerpres)

Coordonatele 
intensive si 

modernizării
Incoerente la început, semnalele 

au devenit cu timpul tot mai clare 
intr-o lume care și-a pierdut cu 
bruschețe liniștea și siguranța. Na- 
tui*a iși „atrofiază" darurile, au aver
tizat, ei înșiși alarmați, analiști; și 
oameni de știință, adăugind : pe
ricolul major al sistemului tehnolo
gic actual constă tocmai in voraci
tatea și agresivitatea lui asupra 
mediului nostru de viață. Am ajuns 
la izvoarele sterile ale unei activi
tăți scăpate de sub control și inegal 

•distribuite. Mitul creșterii cantita
tive și-a epuizat valențele și nu va 
duce decit la ipotecarea viitorului, 
a sunat necruțător verdictul unui 
tot atît de ascuțit și autoritar spi
rit critic.

De fapt, fenomenele lumii contem
porane sînt infinit mai profunde, 
reclamind o abordare corelată, în 
care părțile și întregul revendică un 
interes egal și o egală importantă. 
Sfidarea venită din partea unei 
complexități crescînde este omni
prezentă. Ascensiunea rapidă a in
dustriei in majoritatea țărilor lumii 
a determinat creșterea interdepen
dențelor într-o diviziune internațio
nală ă muncii clădită pe inechitate, 
consum nerațional de resurse și in
terese economice conflictuale. într-o 
serie de ramuri tradiționale, credita
te pînă de curînd ca suporturi sigu
re ale dezvoltării, producția a înre
gistrat un declin pronunțat. Nota de 
plată energetică a multiplelor ecti- 
vităti economice și-a adăugat con
stant și îngrijorător dobînzi excesi
ve. S-a manifestat cu severitate o 
reducere globală a cererii, a ritmuri
lor de creștere economică și a co
merțului mondial. Tot mal concu- 
rențial. mediul economic extern s-a 
transformat într-un factor de pu
ternică presiune.

în căutarea unui răspuns adecvat 
la această provocare dinamică, s-a 
trecut destul de repede de la ideea 
ajustărilor fragmentare și Izolate la 
recunoașterea necesității unor me
tamorfoze structurale, subordonate 
criteriilor de raționalitate economică. 
Numeroase state își definesc politici 
industriale noi și omogene, elabo
rează strategii de dezvoltare pe 
termen lung, admițind însă carac
terul obiectiv al unei perioade de 
tranziție. Necesara conversiune spre 
noile tehnologii este un proces pro
gresiv. de durată. Și, oricum, nu 
vor putea — prin ele însele — să 
înlocuiască integral tehnologiile con
venționale. care vor mai rămîne, o 
îndelungată perioadă, baza activită
ții productive. De rămas nu rămîn

dezvoltării 
cerințele 
producției

însă nici acestea imobile, ci sînt 
supuse unui amplu proces de înti
nerire. tocmai prin masiva „injec
tare" a noilor tehnologii.

Sub îndrumarea președintelui ei. 
România și-a siabilit, in acest uni
vers al căutărilor, un program 
coerent de dezvoltare, armonios ar
ticulat, deschis spre un larg orizont 
dc timp. Incorporînd selectiv cele 
mai novatoare tendințe și orientări 
pe plan mondial, planurile anuale 
si cincinale, programele speciale și 
cele prioritare prevăd accentuarea 
factorilor intensivi în dezvoltarea 
societății românești. Stadiul de ma
turizare la care a ajuns economia 
națională trebuie și poate să per
mită transformarea acumulărilor 
cantitative în schimbări calitative 
de esență. De altfel, dimensiunile 
calitative ale evoluției economiei 
naționale sînt atestate de re
structurarea bazei tehnico-mate- 
riale. recombinarea contribuției di
feritelor ramuri la realizarea pro
dusului social, modificarea mijloace
lor de muncă și a structurii pro
ducției. în chip firesc. întreaga dez
voltare prezentă si de perspectivă a 
economiei naționale este așezată sub 
semnul efectelor multiple și pozi
tive declanșate „în lanț" de știință 
și tehnologie, care s-au impus ca 
pîrghii hotărîtoare ale progresului.

Principală cale de promovare a 
factorilor intensivi, procesul de mo- ' 
dernizare a căpătat tot mai preg
nant valențele unei acțiuni com
plexe. vizind toate laturile activi
tății productive, la nivel macro și 
microeconomic. Continuitatea și a- 
dincirea procesului de modernizare 
sînt o necesitate obiectivă, aflată 
în relație directă cu trecerea Româ
niei în rîndul țârilor cu dezvoltare 
economică medie. în acest uriaș 
efort tehnic și organizatoric sînt an
gajate largi colective de oameni ai 
muncii din absolut toate unitățile, 
din toate ramurile economice, și sec
toarele de activitate, fără excepție. 
Iar rezultatele obținute după primii 
ani de la declanșarea acțiunii de 
modernizare confirmă viabilitatea și 
justețea opțiunilor făcute de partidul 
nostru, de secretarul său general.

Activitatea practică cotidiană a 
pus însă în lumină foarte clar ne
cesitatea lărgirii ariei de cuprindere 
a procesului de modernizare. Ce
rința expresă de subordonare a 
acesteia. într-o măsură crescîndă. la 
obiectivele strategice ale dezvoltării 
de ansamblu a tuturor ramurilor
(Continuare în pag. a IlI-a)

RĂSPUNDEREA SI COMPETENTA 
LUCRĂTORILOR DIN AGRICULTURĂ
- puternic angajate pentru învingerea greutăților pricinuite 

de condițiile climatice din această perioadă
© Masurile pentru protejarea legume

lor și pomilor trebuie aplicate cu stric
tețe acolo unde situația o impune

® Să se acționeze energic pentru eli
minarea grabnică a excesului de umi
ditate, folosind în acest scop toate mij
loacele posibile, și cu deosebire forța 
de muncă disponibilă de la sate

® în zilele următoare, pe măsură ce 
pămîntul se va zvînta, să se organizeze

IN PAGINA A III-,

pretutindeni schimburi de zi și de noap
te la pregătirea terenului, iar Ia semănat 
să se lucreze pe întreaga durată a zilei 

o Preocuparea pentru intensificarea 
însămînțărilor trebuie să fie însoțită de 
o activitate sporită pentru executarea 
lucrărilor la un înalt nivel calitativ și 
asigurarea densității optime de plante 
stabilite la hectar

: Relatări ale corespondenților „Scînteii"

Inimi comuniste
în vetrele fierbinți ale muncii

care

între cei 6 000 de con
structori care au pregătit, 
prin munca lor, șarjele de 
nouă campanie la cel mai 
mare furnal al tării — a- 
flat în vatra de foc a Ga- 
lațiului — se află și cei 
trei oameni despre
vom vorbi în rîndurile de 
față. Toți trei sînt 
niști. 
dăruițl 
siei 
cere 
pasiune, 
tate. 1 
și rostirea 
picată a 
prezent cu fapta 
așezat la temelia 
tuturor înteme
ierilor socialiste. 
Pe toți trei îi lea
gă amintirea atî- 
tor zidiri, plus epopeea ce
lor peste 1 500 de zile, cit 
a durat nașterea 
mat puternic izvor 
fontă al României.

Este greu de cuprins în 
cuvinte întreaga moștenire 
pentru viitor lăsată de ast
fel de oameni în urmă. 
Noi, aici și acum, ne vom 
opri numai la zestrea care 
prețuiește cit toate como
rile lumii luate la un loc : 
sentimentul de perpetuă 
tinerețe al iubirii de patrie,

...Spune Ifrim Chipăilă, 
șef de echipă :

— Eram pe terminate la 
construcția furnalului 5. 

tot așteptat să prind o

Toți trei 
profe- 

lor. Care 
abnegație, 
, tenaci- 
Disciplină 

răs- 
acelui

comu-

zi. bună, adică senină, și 
l-am adus aici pe feciorul 
cel mare, am urcat cu el 
pînă la șaptezeci de metri 
și, ajunși sus, l-am pus să 
privească.

— Pentru asta aveați 
nevoie de o zi cit mai se
nină 7

— , întocmai.. Să vadă bă-

fierbinți care, în clipa lor 
de început, aici, i-au avut 
drept oaspeți dragi pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena 
Ceaușescu...

Priviri peste orașul-port. 
întinerit cu peste optzeci 
de mii de apartamente — 
imensa majoritate cu te-

Dar străbătea oare pri
virea tlnărului urcat la 
cota maximă a furnalului 
pînă la șantierul naval din 
valea orașului, unde tatăl 
său lucrase 
strungar | 
nave 
mai 
pînă

PATRIA, PATRIOTISMUL

celui 
de

latul cit mai departe...
Cit mai departe...
Pînă să străpungă zările, 

spre marginile tării, privi
rea fiului de constructor a 
stăruit peste uriașa cetate 
de foc. Vatră răscolită mai 
înainte de arheologi. în 
straturile geologice ale 
dăinuirii noastre s-au aflat 
monede de argint din tim
pul lui Dioclețian. Arcadiu, 
Constantin... Statuete de 
marmură... Urmele unui 
templu ce pare a fi fost al 
Venerei... Urmele unui 
câstru roman și Valul lui 
Traian... Peste stratul stră
vechi de civilizație s-a a- 
șezat trainic opera omului 
acestui timp. Cu șarjele patrie.

melii puse în ultimul sfert 
de veac. Vechile, străve
chile „Porti de lut", prin 
care Istros ori Danubius — 
cum îi spuneau cei din 
vechime Dunării — intră 
în orașul legănat de două
sprezece legende, pentru s țuare 
a-i oglindi chipul de azi in 
unda sa mai tinără decit 
clipa și mai veche decit 
tăblițele cerate pe care 
Herodot însemna de pe 
aici, pentru istorie, intîm- 
plări despre o civilizație 
intrată in istorie. O civili
zație aflată la rădăcinile 
statorniciei noastre pe a- 
cest pămînt și cu care în
cepe eterna dragoste de

: patru ani ca 
pentru întîile 

românești de tonaj 
mare ? Poate. Dar 
la Hunedoara. Plo

iești ori Onești, 
unde i s-a spus 
că e nevoie de 
el, să construias
că, nu aveau cum 
să bată privirile 
băiatului. O ară
tau însă mîinile 
puternice ale lui 
Ifrim Chipăilă, 

. care au deprins, 
pe aceste mari 
șantiere ale pa
triei, meseria de 
constructor, apoi 

fie mai
lăcătuș 
de sudor... Să 
de folos țării, care avea și 
are atîtea de zidit. Așa 
cum au fost zidite aici, de 
înaintași in lungul timpu
lui, bătrînele schele por- 

evocate de Dimitrie 
Cantemir și unde se con
struiau nave cu lemnul 
adus din ocoalele Bistri
ței de Sus sau de Jos... 
Așa cum a zidit pentru 
tară, cu patriotismul lui 
fierbinte, un fiu al locu
lui, Costache Negri, devo
tat operei de ctitorie a pri
mului domn al Princioate- 
lor Române... A sa cum a
(Continuare în pag. a IV-a)
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„iiSINT FAPTELE LORE
PE TEME DE AUTOAPROVIZIONARE

PATRIA

patriotismul
Bunele experiențe

Experiment
rodnic

Casa soare

în holul clădirii Stațiunii 
ce ăn agricole din Turda, 

Ș? afla o hartă a țării specialiștii de aici au 
soiurile și hibrizii

de cer- 
județul 
pe care 

evmrue și hibrizii de ptanțT"™ 
ductte'in tCweat' Si dUu2at in pro- buc-ție in ultimii ani. Aici a fost 
rumh >rlnSirii„și h‘bHdul de po- umb Turda-213, cel de-al 
lecU1vulddpPOrUrb realizat de co- 
rir 1 dT ameliorateii condus de 
dri mg. Iancu Căbulea. cercetător 
cu rodnică activitate in cadrul sta deUiăS- 
concrerizîtl 1 ma,* multOr flni. 

rezultate apreciate toata ‘ara. i-a adus mari satis- 
care1’ luarea oamenilO1- cucare lucrează in laborator si in 
dr taexPerimentale. cum sînt• Constantin Grecu dr hin

a°

fă6i o6/6^’ ,Sta« a 
edo°rr maTLn Xt^e°b&

rectorul stațiunii, calitățînpe c orial?ir°ebat Ule-a ‘ranîmiîy 
ori din colecțu-

precia dr. ing MarceIRoman 
rectorul stațiunii, calități ne c 
M0?84 %le'a

i aerce«‘ori din colecțu- mifr?. t mP1 el se arafă n/si 
cu sine- cu ceea ce a. auce eia o cercetare pentru X>i nou 

mai departe, convins că creat 
UI} nibrid pe car/ste Tur- 

af.oio? jmbunătățit. /u cultură 
ie cultivat 
Transilva- 

țării, în con- 
ar tot atît 

irigate. Are 
producție —

cu ra'. fotograf. Aveam cinci guri
i de hrănit ! Cind am fost bol- 

încărunțiț drvă, că am avut patru operații, 
nă cam lăsase pofta de viață la 
___ ______ __ i cind am ajuns 

și i-am văzut pe toți cum mă mîn- 
giie, cum mă înconjoară cu grija 
lor. am simțit cum mă podidesc 
lacrimile și am simțit că am de ce 
să trăiesc. Și am mai avut o cum
pănă, acum 11 ani, cind s-a pră
pădit Anghel, soțul meu, și am ră
mas văduvă cu cinci 
îmbărbătat 
meserie, era șofer, și mi-a pus pri
ma leafă în palmă și mi-a zis .

— Lasă, mamă, eu te ajut să-i 
crești de acum încolo.

Și au crescut cu toții. Victorica 
e macaragiță la combinatul meta
lurgic, la „magneziene". are casa 
ei. De Georgel am zis, bun băiat, 
la vară vrea să dea examen și la 
facultate, la fără frecvență. Daniel 
e electromecanic. Mihaela termină 
liceul, iar Felicia e elevă. Fiecare 
cum a vrut. Că eu le-am zis :

— Dacă învățați, pentru voi în- 
vățați ! Important e in viață să fii 
om !

înțelept sfat. De la un om bun 
și înțelept.

Nimic neobișnuit larg cunoscute și generalizate

da-213? Un hibrid 
J^tensivă, destina 
In zonele din 
«iei și alte zon 
diții de neirig

,Pe,tet>- Hlvuuvhc - 
v?46?,btlfabe la hectar.

de 
un 
de 

FoDlFabe Ia hectar, cu 
io .tone/mai mult decît pro- 
i’uTtil’Vde h“ ‘ '

nki chimice și nu necesit
2ii deosebite. Semănat i 

in cui
Pr’reca decît

cultivați 
in aceste zone. Valori- 

îngrășămintele orga- 
necesită 

------- -- în 
de climă 
din Tran- 

coacere in 
i amă-

in condiții 
i Tnr * —** ceaLan ia. ajunge la „„„„ 

Șțembrie. Și încă un 
iunt, nu lipsit de importanță. A 

fost pină acum cultivat pentru în
mulțire in unități agricole din ju
dețele Cluj, Mureș, Alba. Botoșani, 
Bacău, Vaslui. Peste tot a dat pro
ducții bune. Noul hibrid este în 
curs de extindere. De la 5 000 hec
tare în anul trecut. Turda-213 va 
fi cultivat, în această primăvară, 
pe 7 000 hectare. Cercetătorii îi 
urmăresc cu consecvență și interes 
evoluția pe loturile experimentale 
proprii și in unitățile agricole. 
Noua creație a amelioratorilor de ■ 
Ia Turda se adaugă altor realizări 
ala lor de acest gen. Noile soiuri 
făurite aici se cultivă. în diferite 
zone ale țării, pe o suprafață de 
peste 500 000 hectare.

Marin OPREA

Anghel Maria a tot.
merS pe-al 66-lea an spital. Acasă însă 

venit timpul ! - spune și, in 
l ce. ''orbește, miinile-i muncite 

mintă poala șorțului. Cind 
insa de copii fața j se ]u1 ț 
de o duioasă bunătate : xără

— Eu n-am putut să d cu 
casa noastră era ca u; iubea 
lumina și căldură. Ajustiu în 
bărbatu-meu, Angh<Victorica. 
copip, ni se urîse dț așa fru- 
bătătura. Am lua&are. Apoi 
Avea doar 5 lup Felicia. Erau moașă, ca o rar 
am luat pe Gerci în curtea li- 
frați, orfani Sudului nr. 1, 

j Cătușa Maria, cum 
/„Ș'- deodată, după a- n Tulc^r(?le se jVește brusc 

tîta plr-ile c°Pacilor- 
printr"u f°st S1 copul pentru_  soarele după pare, tînjești 

.ini de iarnă. Pe ultimii doi, 
a/și Mihaela, tot frate și soră, 
Jtauat tot de Ia casa de copii, 

.veau nici o lună.
întreb dacă are fotografii de 

ind erau copiii mici :
— Nu prea am. Atunci n-aveam

copii. M-a
Georgel — ieșise la

Adrian VASILE

Au trecut ani buni 
de cind instalațiile 
Combinatului de pro
duse sodice Govora 
sint exploatate la ca
pacitatea proiectată. 
Și nu puțini au fost 
aceia care au susținut 
că. practic, este impo
sibil să poată fi de
pășiți parametrii sta
biliți prin documenta
ție.

— țBa este posibil ! 
— a fost si este opi
nia multor chimiști 
din această mare ci
tadelă industrială. A- 
tit pe „orizontala" creș
terii producțiilor de 
sodă caustică si sodă 
calcinată, cit si pe 
„verticală" indicilor 
calitativi ai acestor 
produse.

Printre optimiști se 
numără si tinerii lă
cătuși mecanici Sorin 
Vișan și Dumitru 
Mihai.

— Greu-ușor, dar 
se poate ! — a venit 
Si replica lor. Și s-au 
apucat de treabă.

Tinărul lăcătuș So-

rin Vișan. din secția 
automatizări, impreu- 

cu alți muncitori 
a primit 
pună in 

calcula- 
pe baza 
condusă 
fabrica-

nă
specialiști, 
sarcina să 
funcțiune un 
tor de proces 
căruia să fie 
tehnologia de 
tie in instalația de 

. sodă calcinată II. So
luțiile propuse și a- 
plicate de lăcătuș, 
care și-a făcut o pa
siune din a descifra 
tainele informaticii și 
ciberneticii, au avut 
darul de a determina 
acolo, la calcinată II. 
asigurarea desfășură
rii lineare, adică fără 
discontinuități, a pro
cesului de producție 
și. implicit, sporirea 
capacității de fabrica
ție.

La rîndul său. lăcă- 
tușul-mecanic Dumi
tru Mihai era fră
mîntat de faptul că Ja 
secția caustică I se 
înregistrau pierderi 
pe fluxul tehnologic. 
Fără a intra in deta
liile preocupărilor și

variantelor de soluții 
la care s-a gindit zile 
si nopți, vom sublinia, 
totuși, că. dacă astăzi 
sînt eliminate scurge
rile de leșie din in
stalație. aceasta i 
datorește și lui. 
zultatul ?
sporită de 
tică și de 
perioară.
căutare pe piața ex
ternă.

Am stăruit asupra 
acestor două exempie 
de comportare și ac
țiune muncitorească 
nu pentru că ar fi 
ieșite din comun. Dim
potrivă, 
fapte se petrec 
numai la Combinatul 
de produse sodice de 
la Govora, le intîlnini 
in toate unitățile eco
nomice din țară ; dar 
ele atestă cu putere 
spiritul angaiant. pa
triotic în folosirea și 
dezvoltarea tot mai 
viguroasă a avuției 
noastre socialiste.

sa
Re

producție 
sodă caus- 
calitate su- 
cu mare

Asemenea
nu

don STANCIU

Temă de gîndire

La Conferința pe țară a președinților consiliilor populare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras din nou atenția asupra importantelor răspun
deri ce revin organelor locale ale puterii și administrației de stat in 
aplicarea consecventă a principiului autoaprovizionării. important do
meniu al îmbunătățirii continue a condițiilor de trai, al creșterii ca
lității vieții.

In anii din urmă, de cind se aplică principiul autoaprovizionării. 
s-au conturat in fiecare județ diverse experiențe care probează, prin 
puterea exemplelor concrete, marile avantaje pe care le generează 
faptul că este o cale sigură de valorificare a unor prețioase resurse 
locale, de sporire generală a fondului central și al oelui local de produse 
agroalimentare.

în dorința de a face larg cunoscute aceste rezultate si căile obținerii 
lor. de a stimula factorii direct implicați — în primul rind consiliile 
populare — pentru generalizarea a tot ce este mai valoros în domeniul 
autoaprovizionării. într-un cuvint de a participa la realizarea unor 
schimburi de experiență, ziarul iși propune să redea aspecte ale acti
vității desfășurate in acest domeniu pe planul diferitelor unități 
teritoriale.

MUNICIPIUL ORADEA

Eficienta „centurii de aprovizionare"
pie de 11 000 tone fruote, iar li
vrările la fondul de stat au fost ă- 
proape duble comparativ cu 1980. Șt
— lucru deosebit de important — 
s-a asigurat diversificarea ofertei, 
sporind ponderea speciilor deficita
re : cireșe, vișine, caise, prune, mig
dale.

Așa cum trebuia, așa cum este și 
firesc, in cadrul' „centurii" n-a fost 
neglijat aportul gospodăriilor perso
nale la autoaprovizionare. A fost o 
vreme cind multi locuitori ai co
munelor suburbane se cam „învăța
seră" să vină la oraș să cumpere lap
te. carne, legume. Deci, un fel de
— să-i spunem așa ? — delăsare, 
care luase locul bunelor tradiții. E- 
fectivele de animale se cam subția- 
seră, curțile erau mari, dar nu e- 
rau cultivate gospodărește. S-au des
fășurat largi acțiuni de combatere a 
deprinderii ca satul să se aprovizio
neze de la oraș și astfel s-a ajuns 
ca anul trecut livrările la fondul de 
stat să fie in comunele învecinate 
cu municipiul. Oradea cu 50 pină la 
70 la sută mai mari față de 1985.

Vorbind de contribuția gospodării
lor populației la autoaprovizionarea 
Oradei trebuie adăugată preocu
parea desfășurată de chiar locuito
rii municipiului pentru a realiza pro
duse agroalimentare. Conform pre
vederilor Legii nr. 59/1974 privind 
folosirea rațională a fondului fun
ciar. au fost puse la dispoziția ce
tățenilor din municipiu, pentru a fi 
cultivate, aproape 97 ha. terenuri in
travilane (nemecanizabile si parțial 
erodate). 83 ha curți și grădini a- 
ferente fondului locativ de stat. 5.2 
ha terenuri virane 
municipalitate.

Edificator pentru 
mulată la Oradea, 
de aprovizionare" 
ÎNTREAGA GAMĂ DE PRODUSE 
AGROALIMENTARE (inclusiv car
ne, lapte, ouă etc.), este și faptul că 
In 1987 programul municipal de au
toaprovizionare a fost îndeplinit in 
proporție de 103 la șută, realizări
le acestui an dorindu-se să fie și 
mai bune.

Municipiul de pe Crișul Repede 
are — bine configurată — nu numai 
o „centură economică", ci si o „cen
tură de aprovizionare", care inclu
de localitățile și zonele agricole În
vecinate.

Iată. bunăoară. situația din 
LEGUMICULTURA. La baza orga
nizării acestui sector au stat con
centrarea și specializarea fermelor 
din jurul municipiului. f 
parte din suprafețele 
C.A.P. Oradea, precum și 
Palota. Sintandrei au fost destina
te verdețurilor, iar cele de la Borșa 
pentru cultura rădăcinoaselor. Spe
cializarea a ținut seama nu numai 
de condițiile specifice ale terenuri
lor din unități, de asigurarea unui 
transport optim, ci. deopotrivă, de 
tradiție.

Interesele bunei aprovizionări cer 
însă nu numai producții mari, dar 
și eșalonate, de legume. Este și mo
tivul pentru care s-a acordat o a- 
tenție deosebită cultivării legumelor 
timpurii în sistem protejat, asigu- 
rindu-se astfel continuitate in apro
vizionarea piețelor. Din martie, fer
mele legumicole livrează salată, spa
nac. ceapă verde, continuindu-se de 
fapt livrările de verdețuri pe care 
le oferă mult mai devreme între
prinderea de sere Oradea. Această 
eșalonare a producției materializea
ză practic propunerile și sugestiile 
formulate de orădeni în cadrul a- 
dunărilor cetățenești. Tot din aces
te „sfaturi ale obștii" au pornit si 
propunerile de modernizare a pieței 
agroalimentare „Decebal" din Ora
dea. precum și cele privitoare la 
organizarea unor spații comerciale 
pentru desfacerea produselor de că
tre cele 6 cooperative agricole din 
jurul municipiului. asigurindu-se 
transportul produselor direct din 
cimp, proaspete și fără manipulări 
inutile.

„Centura" a rezolvat însă și o altă 
(problemă.: aprovizionarea munici
piului cu FRUCTE. Cine a trecut în 
ultimii ani prin Oradea a putut con-' 
stata cum roditoare livezi îmbracă 
dealurile din vecinătate. Producția 
realizată anul trecut aici se apro-

afirma 
acestui 
între-

a 
in-

MM

O bună 
fermelor 

i de la
Vasile Martinescu 
căpătat brevet de 
ventator.

— Nu m-am putut 
opri aici, nu am fost 
mulțumit — mărturi
sește inginerul acum. 
I-am adăugat noi ele
mente, care permit 
luarea temperaturii 
oțelului topit sub vid, 
i-am integrat un afi- 
șaj numeric pe un 

special, i-am 
și o posibilita-

raturii oțelului și fon
tei topite înregistrau 
mari diferențe sau nu 
mai puteau fi folosi
te deloc cind, de pil
dă, nu se cunoștea în
deajuns structura cor
purilor topite. Nu s-a 
descurajat însă, ci a 
pornit o luptă dîrză 
să le îmbunătățească 
funcționarea. Zile și 
nopți la rind a studiat 
literatura din dome
niu, zile și nopți la 
rind a calculat si mă
surat, a combinat și 
montat integrate elec
tronice, filtre, oglinzi 
etc., pină cind. în 
cele din urmă, pe ma
sa Iui de lucru a apă
rut un nou pirome- 
tru. Un pirometru 
fotoelectric, cu multi
ple întrebuințări — 
măsurarea tempera
turilor pină la 3 000 de 
grade, de la distanță, 
într-un timp scurt, de 
zecimi de secundă, cu 
înregistrare directă în 
momentul declanșării, 
și așa mai departe. 
Mai mult, noul său a- 
parat. format în între
gime din componente 
românești, a costat de 
zece ori mai puțin față 
de cele aduse din im
port

Pentru pirometrul

Am fost martor, de
seori. la oțelăria e- 
lectrică a Combina
tului de utilaj greu 
din Iași la momentul 
turnării oțelului. De 
fiecare dată, mai ales 
cind erau planificate 
să se toarne piese 
mari, probele se luau 
cit mai des și/ de la 
laboratoarele de cali
tate, răspunsurile ve
neau prompt: „Bune". 
Cele privind măsura
rea temperaturii oțe
lului aveau, însă, une
ori precizarea: „Să a- 
precieze și oțelarul 
șef sau maistrul tur
nător temperatura, 
căci pirometrele. chiar 
și cele procurate din 
import, înregistrează 
mari diferente". Și 
oțelarii. maiștrii tur
nători apreciau și ei 
temperatura după flui
ditate, după culoare, 
după cum săreau scân
teile... ~ 
ric.

Ing. 
nescu. 
rii de 
mentul C.T.C. al com
binatului', care primi
se sarcina sS lucreze 
cu pirometrele, se su-? 
pȘra ori de cite ați. 
vedea că aparatele lui 
dg măsurare a .tempe- țțstf.el realizat, . ing.

... ... îțțțmțjșwu st

Cam... e'mpi-

Vasile Marti- 
unul din tine- 
la comparti-

tsjtril

ecran 
creat 
te de comandă, prin- 
tr-un 
proces, care 
o multitudine de alte 
cerințe de control.

— Acum 
mulțumit 
strădania 

Nu 
ceva, 
aparat îi 
alte posibilități 

De 
nu s-ar pu

calculator de 
rezolvă

sinteți ' 
de toată 

depusă? 
aș 
Șiașa 

nou 
văd 
de perfecționare, 
ce oare.
tea — mă gîndesc eu 
— să înregistrez, 
acest aparat, 
distanță, atît 
râturi mari, 
temperaturi 
mici, sub zero
Nu este și aceasta o 
nouă temă de 
dire?

cu 
de la 

tempe- 
cît si 
foarte 
grade?

Manole
CORCACI

administrate de
experienta acu- 
unde „centura 

are în vedere

Examenul conștiinței j

Pepiniera silvică Satu Mare a 
Inspectoratului silvic județean. 
Inginerul Aurel Micu este omul 
care, de o 
generoasa 
puieților. 
orice loc 
cantitativă

duzină de ani. conduce 
muncă de producere a 
Există șl aici, ca la 
de muncă, o expresie 

a rezultatelor acti
vității care în cazul de față în
seamnă 3 milioane de puieți cres
cuți anual. De cele mai variate 
specii. Unele obținute din butași, 
ca răchita și plopul. Majoritatea 
însă direct din „mirabila sămin
tă" : de fag, gorun, paltin, singer, 
mălin, nuc. castan, dud... în a- 
celași timp însă omul are in ve
dere și măsura calității muncii. Mai 
mult sau mai puțin „palpabilă" 
imediat.

De cîtva timp încoace, inginerul 
Micu era frămîntat de numeroa
sele „rateuri" înregistrate în plan
tațiile de duzi efectuate de locui
torii satelor, tineri, pionieri si al
ții. pe aliniamentele unor artere de 
circulație, in curțile școlilor etc. 
Și cită nevoie este acum de a- 
ceastă valoroasă specie ale cărei

frunze constituie hrana ideală pen
tru viermii de mătase. A analizat 
si a găsit cauzele nereușitelor : de 
regulă, puieții care nu se „prin- 
deau1'. răminind doar niște bețe 
serbede, fără vlagă, erau cei aduși 
de la mari distante, din alte jude
țe. Se deshidratau în timpul trans
portului. se mai deshidratau si pe 
marginea șanțurilor, pină erau 
plantați, pierzindu-și capacitatea 
de ..prindere". Și, împreună cu to
varășii săi de muncă, a ajuns la 
concluzia că cea mai bună solu
ție este să crească, mai ales în pe
piniera sătmăreană. un număr cît 
mai mare de puieți de dud. Pri
ma generație a fost produsă acum 
doi ani. apoi a urmat a 
bine, absolut toți puieții 
din pepinieră au prins 
oriunde au fost plantați

— Anul acesta vom obține 200 000 
puieți, fără să avem plan în a- 
ceastă privință — mărturisea ingi
nerul. Am dori să facem sî 
mhi multi puieți. dar nu avem 
suficientă sămintă. Mi-a. venit însă 
o idee, care nu i-a lăsat indife-

doua. Ei 
provenit! 
rădăcină, 
in județ.

renți pe locuitorii cîtorva comune 
din județ. De pildă, sătenii din 
comuna Vetis s-au hotărit primii 
să colecteze. în fiecare vară.’ fruc
tele de dud ce conțin și semințe
le. Consiliul popular, la rîndul 
a si rezervat o suprafață de 
ari pentru viitoarea pepinieră 
puieți. de dud. Și a pus-o sub 
tronajul scolii. Noi ne-am angajat 
să acordăm permanent asistența 
tehnică necesară. Zilele acestea am 
fost acolo. Elevii, sub îndrumarea 
profesorilor, plantau deja, pentru 
început, pe o parte din suprafața 
respectivă, puieții livrați de pe
piniera noastră. Acolo, la fața lo
cului. am discutat, cu toții, des
pre viitoarea crescătorie de viermi 
de mătase, despre gogoșile din care 
vor fi „trase" firele de 
A fost o lecție de mare 
te chiar si pentru noi. 
virstnici. desfășurată sub 
cestei primăveri.

Da, puieții cresc nu numai din 
seva pămintului. ci și din inima 
celor ce-i ocrotesc.

COMUNA VALEA DOFTANEI-PRAHOVA

într-o scrisoare trimisă 
redacției. Ghcorghe Gheor- 
ghe, om al muncii la între
prinderea mecanică din 
orașul Moreni, județul 
Dîmbovița, scrie că a ac
ceptat să schimbe aparta
mentul său (bl. B. ap. 14) 
de patru camere, socotind 
că nu mai avea trebuință 
da atît spațiu — Intru cit 
fiul său. căsătorindu-se, ră
măseseră in familie doar 
trei persoane — cu un alt 
cetățean din localitate. Ro
gojină Ion, care solicitase 
un apartament mai mare, 
de care avea, pe bună drep
tate, nevoie. Cel doi soli
citant! s-au prezentat în 
audiență la primarul loca
lității, în aceeași zi. unul 
după altul, din coincidență, 
fără să se fi cunoscut 
înainte. Exista însă un in
convenient : micul aparta
ment (blocul L, ap. 16) al 
solicitantului cu familie 
numeroasă se afla într-o 
stare necorespunzătoare. Și 
atunci, nu s-a făcut un 
schimb, conform legii, adi
că aprobat de biroul exe
cutiv, apoi comunicat în 
scris cetățenilor, ci unul 
fictiv, pe formular tipizat, 
indicîndu-i-se verbal că i se 
dă cetățeanului Gh. Gheor- 
ghe un alt apartament de 
două camere.

De la această formulă de 
rezolvarea problemei incep 
insă abuzurile și nereguli
le nu numai față de cetă
țeanul Gh. Gheorghe. ci 
față de lege, de normele 
eticti și echității socialiste, 
abuzuri și ilegalități săvîr- 
șite de către oameni cu 
răspundere din conducerea 
conciliului popular, și în 
primul rind de către pri
marul Constantin Roncea. 
Să dăm în continuare cu- 
vîntul faptelor.

în loc să se încheie 
cetățeanul Gheorghe

Gheorghe contract, așa cum 
prevede legea și cum omul 
a solicitat in repetate rin- 
duri, s-a recurs la „formu
le" care nu aveau nici o 
valabilitate legală, ba, dim
potrivă. reprezentau încăl
cări inadmisibile ale legii. 
Astfel, in actele spațiului 
locativ (E.G.C.L.), noul a- 
partament al lui Gh. 
Gheorghe (situat în str. 
M. Viteazul, bl. P, ap. 4) 
continua să figureze pe nu
mele vechiului locatar 
(I. Copoiu), de multă vreme 
mutat de acolo. Situație de 
care, trebuie spus, funcțio
narii primăriei nu erau 
deloc străini. Oficial, chiria 
o plătea fostul locatar, dar 
acesta iși încasa banii de 
fiecare dată de la Gh. 
Gheorghe, locatarul de 
fapt.

Situația a durat din no
iembrie anul trecut pină 
în aprilie acest an. timp in 
care, trebuie spus, omul 
s-a comportat ca un bun 
gospodar, ca un locatar ci
vilizat : a plătit, pe lingă 
chirie, întreținerea, a făcut 
reparații și îmbunătățiri 
destul de costisitoare și, 
repetăm, a făcut mai mul
te cereri și încercări de-a i 
se face contract de închi
riere. Dar era mereu ami
na t.

După cinci luni, familia 
aceasta, formată din trei 
persoane, a fost pur și sim
plu evacuată din aparta
ment, prin decizia biroului 
executiv (nr. 56 din 25. 03. 
1988). pe motivul formal-le
gal că nu are contract de 
închiriere. Or. membrii bi
roului executiv care au vo
tat o asemenea decizie pro
pusă de primar ar fi putut 
să se întrebe cel puțin : a 
intrat omul acela in apar
tament cu forța ?

S-a invocat la data cer
cetării noastre, de către di-

ferite persoane implicate 
in această problemă, in 
primul rind de către pri
mar, faptul că Gh. Gheor- 
ghe trebuia să meargă de 
fapt in apartamentul de 
două camere din care ple
case cetățeanul care se mu
tase ’ in apartamentul său 
de patru camere — susți- 
nindu-se că aceștia ar fi 
fost, .chipurile, termenii în
țelegerii inițiale. Nemai-

lui.
10 
de 

pa-

âf

borangic. 
frumuse- 
cei mai 
soarele a-

Octav GRUMEZA

tru Rizea,. motivînd astfel 
de ce nu preluase aparta
mentul in cauză. Precizări 
necesare pentru a nu mai 
lua în nici un fel in con
siderație „argumentele", 
motivele, prin care s-a ur
mărit să 
juridică" 
abuzive a 
pecțlv.

Am lăsat Ia urmă un 
fapt care dovedește, fără

se dea o ..haină 
legală evacuării 
cetățeanului res-

Frig. Încolțește greu primăvara aceasta peste Măgura Șimleului. 
La capătul umbrelor de copaci se ivesc șindrila, stilpii, pridvoarele 
primelor case de la poalele pădurii, Orașul Șimleu Silpgnlei e ca 
un cerc de trunchi.

Firesc și sentimental, Vasile Juca, de la fabrica de mobilă, se 
recomandă „maistru in lemn". El este de părere că natura le 
creează obligații. Lui și celorlalți aproape 1 000 de oameni ciți mun
cesc aici. De cind a simțit asta?Nu-și mai aduce aminte. După cum 
nu știe exact nici ce-și pot spune multe familii din țara noastră, 
din R.F.G., Suedia sau Anglia in duminicile ori serile odihnei pe
trecute în confortul modern al sufrageriilor mobilate, bibliotecilor, 
holurilor, camerelor de tineret. „Făcute de noi" — ne spune el 
cu mindrie. Muncite de Gavril Marușcă, Vasile Lazăr, Ardelean 
Teodor. Păcuraru Vasile, Nicolae Bolduț și incă mulți alții. Zilele 
trecute aii fost finalizate primele corpuri de mobilier atît pentru 
consumul intern, cit și pentru export, bineînțeles suplimentar pre- 

. vederilor planului pe cel ,de-al doilea trimestru. Dar am aflat că 
și in primul trimestru ă fost la fel. Și așa va fi tot anul. Pentru 
că, pe lingă alte motive, toate cele 14 exponate noi, prezentate la 
ultima ediție a Tirgului de la Koln, au fost contractate.

La Șimleu Silvaniei muncă dăruită a acestor oameni duce mai 
departe măiestrii constructivă a înaintașilor, imprimând fibrei de 
lemn frumusețea sufletului românesc.

Eutjen D1CH1SEANU

Fiecare sătean - crescător de animale
— Prin 1968. ne spune Ion Popa, 

unul dintre cei care au pus baze
le Asociației crescătorilor de anima
le din comuna prahoveană Valea 
Doftanei. cind multi dintre locuitori 
deveniseră muncitori in Cimplna sau 
în alte părți ale județului, crește
rea animalelor, preocupare cu vechi 
tradiții la noi. pierdea ușor-ușor sus
ținătorii. Devenise o obișnuință să 
se aducă de la oraș carne, ouă sau 
lapte. Nu mai rămăseseră în comu
nă decît Citeva oi și bovine. începu
seră și motivațiile : „Sîntem nave
tiști. nu mai avem timp" sau „Cind 
or crește toți animale, cresc și eu". 
Cei mai multi însă n-au fost de 
acord cu o asemenea optică, consi
liul popular, deputății, crescătorii de 
animale fruntași începînd atunci o 
intensă muncă de reîmprospătare a 
tradiției. La o adunare cetățeneas
că, unul dintre participanți. om in 
vîrsță. a rostit ceea ce de fapt știau 
toți : „Am uitat oare că din tată-n

fiu Ia Valea 
iam grajdul 
cern case. înalte si frumoase

la. întrebăm : „este adevă
rat ca acest act a fost în
tocmit ulterior și că cetă
țeanul nu are cunoștință de 
el ?". Se recunoaște că da-. 
Ce s-ar mai putea adăuga?

La două zile după anche
ta noastră, întreprinsă la 
Moreni, la redacție s-au 
prezentat vicepreședintele 
consiliului popular. Aurel 
Tudor. însoțit de un mem
bru al biroului execu-

a normelor morale. Fapt cu 
atît mai . grav cu cit este 
vorba de cei care sînt puși 
să le apere cu strășnicie.

Or, din păcate, trebuie 
spus, cazul acesta nu este 
singular la Moreni. Tot 
primarul C. Roncea fiind 
„protagonistul" unui alt fapt 
recent, de aceeași factură. 
Astfel, intr-una din zilele 
lunii trecute, primarul a 
lovit cu mașina un pieton,

C/ND ABUZUL
MIMEAZĂ „LEGALITATEA"

vorbind de starea în care 
se afla acel apartament, in 
care nimeni nu ar fi accep
tat să se mute, cu atit mai 
puțin să accepte un aseme
nea „schimb", trebuie spus 
încă o dată că Gh. Gheor
ghe nu avea contract nici 
pentru el. Mai exact nu 
s-au întocmit forme pentru 
un schimb valabil, aparta
mentul figurind (inclusiv la 
data documentării noas
tre) tot pe numele lui Ro
gojină, care plătea astfel 
două chirii. ~ 
administrației 
(EG.C.L.) din 
consiliului popular 
așadar, perfect conștientă 
că apartamentul 16 din blo
cul L nu putea fi locuit in 
starea respectivă (stare in 
care se mai afla și la data 
cercetării noastre). Este, 
de altfel, ceea ce ne-a de
clarat îri mod expres, chiar 
in fața primarului, și di
rectorul E.G.C.L., Dumi-

Conducerea 
locuințelor 
subordinea 

era.

putință de tăgadă, reaua 
credință, care nu mai lasă 
nici un dubiu asupra ile
galității săvirșite. Și anu
me : punind in fața pri
marului toate faptele con
statate. el ne explică ritos, 
ca omul foarte sigur pe el 
(nu este rostul să adău
găm și alte „caracteristici" 
ale referirilor sale la adre
sa celor care îndrăzniseră 
să-I reclame), că cetățea
nul care ne-a sesizat a min
țit de la un cap la altul, 
întrucît, totuși, a avut con
tract de închiriere pe apar
tamentul in care 
să se 
ceput. 
bului" 
L. Și 
tul in 
clar că fusese întocmit de 
curind și inscris ulterior 
„printre rînduri" în regis
trul contractelor de închi
riere (la poziția 651 bis) 
deci un fals în toată" regu-

pe cetățeanul Victor Stoica 
din localitate. Prima sa

trebuia 
mute de la bun în
că urmare a „schim- 
— deci în ap. 16, bl. 
ne pune in față ac- 
cauză. Care insă era

tiv al consiliului popular, 
Valeriu Nae, pentru a mai 
clarifica lucrurile. De fapt grijă nu a fost să-l ducă la 
lucrurile erau clare. Ceea ; spital, ci... la miliție, unde, 
ce ni s-a spus în plus a 
fost faptul că familiei Gh. 
Gheorghe i s-a repartizat 
un apartament mai bun de- 
cit cel din care a fost în 
mod abuziv evacuată (spe
răm că s-au întocmit și ac
tele legale spre a nu-i mai 
veni cuiva cheful să...). 
Este o reparație, să spu
nem, morală parțială, pen
tru un om care a trebuit 
să suporte pe nedrept con
secințele unui abuz.

Dar reparația efectivă 
care vizează principiile și 

■ normele muncii și vieții în 
societatea noastră se cere 
a fi incă analizată. Căci nu 
este vorba doar de un act 
de nedreptate față de un 
cetățean, desigur act inad
misibil. ci este vorba de 
mai mult : de încălcarea 
atît a legilor scrise, cît și

ce se putea stabili ? Că 
doar la miliție nu există 
aparate medicale pentru a 
putea fi 
mări ce 
cu ochiul 
doua zi. 
de vecini 
s-a pus un picior în ghips. 
reținindu-,se că este vorba 
de un accident de circula
ție. în urma vizitelor pri
marului la spital, bolnavul 
V. Stoica intră într-o si
tuație specială. Este exter
nat la numai trei zile, cu 
piciorul complet imobilizat 
în ghips — care i s-a scos 
după două săptămîni —. 
dar fără certificat medical. 
Caz fără precedent și la 
spitalul din această locali
tate, omului nedîhdu-i-se 
certificat .nu numai pentru 
zilele cit urma săsteaaca-

constatate vătă- 
nu pot fi văzute 

liber... Totuși, a 
omul a fost dus 
la spital unde i

să . în ghips, dar nici măcar 
pentru cele trei cit a fost 
internat in spital, după 
cum a recunoscut directo
rul spitalului Moreni, dr. 
Ion Secăreanu. și cum re
zultă și din biletul de ieși
re din spital din data de 
12. 03. 1988, întocmit con
form foii de observație cu 
numărul 1 492. Cind l-am 
întrebat pe primar dacă 
știe ceva in legătură cu 
acest caz, ne-a declarat că 
știe că cetățeanul care „s-a 
lovit de mașina lui" a cerut 
„din proprie inițiativă" să 
i se dea concediul de odih
nă pe anul 1988. Și, „întîm- 
plător", chiar de a doua zi 
după ce avusese ghinionul 
de „a se lovi" de mașina 
primarului, respectiv din 
ziua internării. Dar iată ce 
declară in scris 
dentat : 
ternarea 
varășul 
venit la
48. să vadă despre ce este 
vorba, a mers apoi la di
rectorul spitalului și îm
preună s-au reîntors cu un 
pix cu pastă albastră și o 
foaie de hîrtie, obligîn- 
du-mă să-mi fac cerere 
pentru concediu de odihnă 
pe anul 1988... Cererea a ră
mas la dinșii. După

. ternare, a doua zi, 
s-au adus 
să...". In cele 
morii adresate

cel acci-
....Auzind de in- 
mea in spital, to- 
primar Ron cea a 
mine, în salonul

ex- 
mi 

aca- 
me-

doua 
banii 

două 
redacției, 

cetățeanul m%i susține că 
nici nu i-ar fi trecut prin . 
cap să facă cerere pentru 
concediu de odihnă, mai 
ales că ișl cumpărase mai 
înainte bilete pentru o sta
țiune de tratament, unde 
urma să meargă in luna 
iunie. Și este de la sine 
înțeles că nici nu i-ar fi 
aprobat nimeni un conce
diu de odihnă cerut retro
activ dacă... nu exista și

un sil interes mal mare. 
Adică tot un abuz.

De ce am relatat așa pe 
larg aceste cazuri in care 
întilnim abuzuri de neînțe
les. de neacceptat ? In 
primul rind pentru că fap
tele și atitudinile relatate 
se află intr-o totală, fla
grantă contradicție cu felul 
in care își înțeleg răspun
derile, își concep și își des
fășoară munca miile de oa
meni învestiți să conducă 
activitatea unor colective 
sau localități. Acești oa
meni sînt călăuziți de prin
cipiile sănătoase, puse me
reu, cu stăruință in evi
dentă de conducătorul 
partidului, ca întreaga lor 
activitate să fie pătrunsă de 
spirit de dreptate și echi
tate. de ordine și disciplină 
In slujirea exemplară a in
tereselor societății, ale oa
menilor.. să se dovedească 
prin întreaga lor viață și 
activitate, fără nici o ex
cepție, ca veritabile modele 
de conduită civică, să me
rite pentru omenia șl corec
titudinea lor. demonstrate 
in toate împrejurările, res
pectul oamenilor, 
lea motiv 
tul că, 
dată s-a subliniat, 
numai un 
asemenea 
abate cit de puțin de la 
spiritul normelor de partid, 
ale legalității socialiste, 
chiar dacă intr-un singur 
loc se comit abateri de la 
principiile eticii și echității 
socialiste, asemenea intîm- 
plări trebuie combătute 
fără întirziere, vestejite cu 
toată vigoarea. Pentru că 
întotdeauna cel aflat în 
fruntea oamenilor trebuie 
să fie exemplu • pentru oa
meni.

Al doi- 
constă in fap- 

așa cum nu o 
dacă 

singur om cu 
răspunderi se

Ion MARIN 
Dumitru MAN OLE

Doftanei întîi constru- 
și apoi casa ? Să fa- 

. ‘ 6 
bine, dar gospodăria fără animale 
este pustie". Treptat, efectivele au 
crescut. Incit, cu timpul, a devenit 
o rușine să te vadă cineva că vrei 
să cumperi lapte de la oraș.

Mica industrie și dezvoltarea zoo
tehniei. La inceputul cincinalului tre
cut. în comună au apărut primele 
secții ale micii industrii. Mai întii 
cele ale asociației crescătorilor de a- 
nimale. pentru prelucrarea primară 
a produselor animaliere : tăbăcărie, 
boiangerie. filatură, darac de lînă, 
cojocărie. Apoi, o dată cu construi
rea spatiilor necesare, s-au înființat 
și alte secții. Astăzi își desfășoară 
activitatea în sfera industriei mici 
și a prestărilor de servicii peste 700 
de oameni.

— Și care este legătura între In
dustria mică și dezvoltarea zooteh
niei ? — l-am întrebat pe Emilian 
Cojocărescu. primarul comunei.

— Fără industria mică creată pe 
teritoriul localității n-am fi putut 
obține fondurile bănești pentru rea
lizarea bazei materiale necesare dez
voltării agriculturii. Apoi, trebuie să 
vă spun că o dată cu stabilirea oa
menilor în unitățile industriale lo
cale. timpul destinat de ei îngri
jirii animalelor a crescut. Cind ies 
din schimb, angajați! din unitățile 
noastre merg cu toții la cositul sau 
strinsul finului — la unul dintre ei 
intr-o zi. a doua zi la altul, pană 
cind toți string hrana pentru ani
male. Oamenii se ajută apoi la con
struirea grajdurilor, a adăposturilor 
pentru animale. Și toate acestea s-au 
reflectat în creșterea efectivelor. în 
acest an in comună numărul ovi
nelor și bovinelor, porcinelor șt 
sărilor a crescut fată de 1980 
peste 2 ori.

în localitate S-au organizat și 
croferme. Cea mai mare 
a consiliului
2 000 oi. 150 porci, din care 50 
scroafe de prăsilă. care asigură a- 
nual 600—700 purcei pentru popu
lație în vederea contractării la fon
dul de stat. Urmează microferma co
operativei de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor, a secției de 
exploatare forestieră și a scolii. La 
școală creștem aproape 300 de ie
puri. avem ciupercărie. o pepinieră 
horticolă, precum și un solariu. Toți 
copiii trebuie să învețe cum se cresc 
animalele, cum se cultivă pămintul. 
învață acasă, dar și la școală. căci 
numai așa se poate continua tra
diția harnicilor crescători de anima
le din Valea Doftanei.

...în această comună, practic toți 
cetățenii sînt crescători de anima
le. Toți își asigură in propriile gos
podării cea mai mare parte a ne
cesarului de carne și lapte. Sur
plusul il valorifică prin contracte și 
achiziții. Anul 
fondul de stat 
lapte. 12 tone 
citeva zeci de ....  ....-------
este situația din acest an ? în pri
mele luni s-au livrat deja la fondul 
centralizat al statului mai multe sute 
de bovine și ovine, 600 hl lapte, o 
tonă carne de pasăre. Și livrările 
continuă, sporind zi de zi.

Ioan LAZA 
Ioan MARINESCU

pă- 
da

mi- 
este 

popular, cu aproape 
porci.

trecut au livrat la 
peste 5 000 hectolitri 
lină. 300 tone carne, 
mii de ouă s.a. Care
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RĂSPUNDEREA Șl COMPETENȚA
LUCRATORILOR DIN AGRICULTURA

puternic angajate pentru învingerea greutăților pricinuite
de condițiile climatice din această perioadă

timiș: Se acționează pe un front larg
Condițiile atmosferice neprielnice, 

prezente și în sud-vestul țării, n-au 
constituit un motiv pentru întreru
perea muncii. La indicația comite
tului județean de partid. în toate zo
nele județului afectate de excesul 
de umiditate s-au declanșat ample 
acțiuni pentru săparea de șanțuri și 
rigole în vederea scurgerii apelor 
stagnante, acțiuni la care, numai în 
ultimele zile, au participat peste 
45 000 de locuitori ai satelor. Con
troalele permanente exercitate de 
cadrele de conducere din unități și 
specialiști pentru identificarea sole
lor mai zvintate și dirijarea operati
vă a mijloacelor mecanice pe parce
lele ce întrunesc minimum de con
diții pentru executarea lucrărilor de 
pregătire a terenului si semănat 
s-au soldat cu ’ rezultate deosebite 
în săptămîna pe care o încheiem. 
Vineri, bunăoară, deși precipitațiile 
mai reduse ca intensitate decît în zi
lele anterioare și-au făcut simțită în 
continuare prezența, pe ansamblul 
județului s-au semănat cu porumb 
și soia peste 15 000 hectare. O bună

organizare a muncii am consemnat în 
unitățile din consiliul agroindustrial 
Periam. Cenei, Deta, Cărpiniș, 'Peciu 
Nou, Sînnicolau Mare, Variaș, Găta- 
ia. Buziaș. La analiza operativă ’ 
efectuată seara tîrziu de secretaria
tul comitetului județean de partid, 
apreciindu-se rezultatele unităților 
fruntașe, s-a criticat faptul că, in 
special in unitățile din zona colinară, 
mijloacele mecanice n-au fost utili
zate cu maximum de eficientă, unii 
specialiști lăsîndu-se greu convinși 
de faptul că. și în condiții mai pu
țin prielnice, hotăritoare este folo
sirea fiecărei dre bune de lucru, a 
fiecărei parcele, oricît de mică, pe 
care se poate intra cu tractoarele și 
semănătorile. Ca urmare, în cursul 
dimineții de ieri, colective de acti
viști și specialiști de la județ s-au 
deplasat în consiliile agroindustriale 
Bethausen, Făget. Gavojdia. pentru 
ca, împreună cu cadrele locale, să 
organizeze activitatea în așa fel incit 
și aici, prin măsuri adecvate, ritmul 
semănatului să crească simțitor. 
(Cezar Ioana).

rilor mai ales la culturile care impun 
ca această lucrare să fie executată in 
condiții de climă cu temperaturi mai 
ridicate. Pretutindeni insă, specia
liștii, factorii de răspundere dm uni
tăți urmăresc permanent starea 
terenurilor, astfel incit, imediat ce 
timpul permite, să se intre la semă
nat pe suprafețele zvintate. Cu atît 
mai necesare sint aceste acțiuni pen
tru intensificarea lucrărilor. cu cit, 
în unele consilii unioe, ca Iclod, 
Mociu, Bonțida, sint de însămînțat 
încă însemnate suprafețe de sfeclă 
de zahăr, cartofi și alte culturi. In 
aceste condiții, este absolut necesar 
să nu slăbească nici un moment răs
punderea și exigența^ specialiștilor 
și mecanizatorilor față de calitatea 
lucrărilor. (Marin Oprea).

te. Numai in perioada 1—14 aprilie, 
au căzut ploi ce depășesc media 
multianuală a precipitațiilor pe în
treaga lună aprilie. In unele zone 
din sud-vestul județului,1 vremea dă 
semne de îmbunătățire, iar specia
liștii au trecut la identificarea fiecă
rei parcele pentru a putea fi ime
diat reluate lucrările. Așa s-a proce
dat vineri după-amiaza și, mai ales, 
în cursul zilei de ieri in consiliile 
agroindustriale Sanislău și Tiream, 
dar și în unități din alte consilii 
unice. (Octav Grumeza).

nins și In 
temperatu- 
zero grade.

★ *

IN PRIM-PLANUL PREOCUPĂRILOR IN TOATE UNITĂȚILE INDUSTRIALE

Reducerea consumului de metale neferoase

si a materialelor înlocuitoare

IAȘI. începtnd de miercuri, 13 
aprilie, vremea a devenit deosebit 
de rece pe întreg teritoriul județu
lui Iași. S-au înregistrat temperaturi 
și sub zero grade, produeîndu-se izo
lat îngheț și polei. Precipitații sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoa
re au continuat să cadă și sîmbătă, 
dar vintul a mai scăzut în intensita
te, iar temperaturile s-au situat în
tre plus 1 și 4 grade. în această si
tuație, activitatea la semănat este în
treruptă. Locuitorii satelor, mobili
zați de organele și organizațiile de 
partid, acționează pretutindeni la 
săparea de șanțuri pentru scurgerea 
apelor, unde acestea băltesc. Cu deo
sebită răspundere se acționează în 
legumicultura, mai ales în solarii,

unde In această primăvară s-au 
plantat varză în cultură asociată pe 

. 34 hectare și tomate pe 44 hectare.
Dat fiind faptul că umiditatea este 
mare și luminozitatea scăzută, s-a 
trecut la aplicarea unor tratamente 
fitosanitare împotriva bolilor și 
dăunătorilor ce pot apărea în sola
rii. Pentru protejarea materialului 
săditor, în solarii și incintele ră
sadnițelor închise s-au instalat sobe 
din butoaie și burlane din tablă, în 
timp ce pentru protejarea livezilor 

•se folosesc diferite materiale fumi- 
. gene. (Manole Corcaci).

CLUJ. Temperaturile scăzute și 
ploile reci din ultimele zile au 
determinat și aici oprirea însămînță-

IALOMIȚA. In uneIe zone din 
județul Ialomița s-a așternut un 
strat de zăpadă. In vederea preveni
rii eventualelor pierderi, direcția a- 
gricolă și conducerile unităților agri
cole, cu sprijinul permanent al or
ganelor de partid și de stat, au tre
cut la măsuri imediate. Astfel, pen
tru protejarea răsadurilor și legume
lor timpurii din răsadnițe, sere și 
solarii, folia de polietilenă ’de pe so
larii a fost ancorată puternic, iar 
pereții aflați pe direcția vîntului au 
fost protejați cu baloți de paie, ro
gojini și snopi de coceni. De ase
menea, perdelele de protecție au 
fost consolidate cu materiale de con
strucție, care să le asigure rezisten
ța necesară. Pentru aplicarea rigu
roasă a măsurilor stabilite în vede
rea înlăturării efectelor negative 
cauzate de scăderea temperaturii, 
membrii comandamentului județean 
pentru agricultură sînt permanent în 
unitățile in care au . fost repartizați, 
mobilizînd oamenii la acțiunile ce 
se întreprind și rezolvînd operativ 
problemele ivite. (Mihai Vișoiu).

SATU MARE. Temperaturile 
continuă să fie deosebit de scăzute, 
iar starea terenului este grea din 
cauza precipitațiilor abundente căzu-

DÎMBOVIȚA. A 
județul Dîmbovița, iar 
ra a coborit aproape de 
în această situație au fost luate o 
serie de măsuri de protejare a cul
turilor în toate fermele legumicole, 
precum și în livezi. La asociațiile 
legumicole Băleni și Tirgoviște, 
bunăoară, s-a acționat pentru închi
derea corespunzătoare a solariilor, 
acolo unde aceasta s-a impus. în u- 
nitățile cultivatoare de răsaduri, in 
centrul atenției se află protejarea a- 
cestora prin acoperire cu geamuri și 
ai te materiale. In pomicultură, mai 
cu seamă in bazinele Valea Dîmbo
viței, Cricov și Valea Mare — Crin- 
guri, unde vegetația se află într-un 
stadiu mai avansat, se asigură mate
riale fumigene și au fost organizate 
echipe de supraveghere șl de inter
venție. Astfel, la asociațiile pomico
le Gura Ocniței, Valea Mare. Drago- 
mirești. la Stațiunea de cercetare și 
producție pomicolă Voinești. la 
C.A.P. Mănești, la întreprinderile a- 
gricole de stat Pucioasa și Cre- 
vedia au fost procurate materia
le fumigene. „ ’ J __ __
în livezi. Se mai folosesc, de a- 
semenea, paie, 
rezultate de la tăierea pomilor, A- 
cestea sînt măsurile care se iau, de 
regulă, pentru combaterea brumelor 
tirzii și care au o eficiență mai re
dusă în cazul zăpezii, dar se face tot 
ce este posibil ca producția de fruc
te a acestui an să fie cit mai puțin 
afectată. (Gheorghe Manea).

Una din cerințele de-cea 
etapa actuală de dezvoltare 
ționale o reprezintă, așa cum s-a subliniat și la re
centa plenară a C.C. al P;C.R., gospodărirea cu maxi
mă răspundere a resurselor materiale, utilizarea lor 
cu înaltă eficiență. Dintre’acestea, o atenție cu totul 
aparte trebuie acordată folosirii metalelor neferoase, 
materiale deficitare în economia noăstră, pentru procu
rarea cărora fie că se apelează, cu mari cheltuieli in- 
vestiționale, la resurse geologice tot mai sărace în 
substanțe utile, fie se procură din import, cu mari 
eforturi valutare.

Industria noastră realizează anual un volum im
portant de piese turnate din metale neferoase pentru 
care se consumă mari cantități de aluminiu, cupru, 
plumb, alamă, bronz sau alte aliaje. Sînt piese, sub
ansamble sau repere ce intră în componența unor in
stalații sau mașini de mare complexitate, ele trebuind 
să îndeplinească condiții de funcționalitate bine pre
cizate. Important nu este doar să se execute aseme
nea repere, ci și cum se fabrică. Mulți producători de 
piese turnate din metale neferoase înțeleg acest lucru 
și realizează indici superiori de folosire a metalului. 
Există în această privință o serie de experiențe va
loroase aplicate cu succes în multe întreprinderi. Spe
cialiștii din proiectare au propus noi metode de redu-

mai mare importanță in 
intensivă a economiei na-

IA ÎNTREPRINDEREA

care . sînt aprinse
frunze și ramurile

Ample acțiuni pentru realizarea programului
r. de dezvoltare a silviculturii

SUCEAVA '■ ■ -
ii Oj

SALAJ

împădurirea terenurilor degradate 
- obligație îndeplinită doar parțial

cere a pierderilor tehnologice datorate, prelucrării 
metalelor sau apariției unor rebuturi și produse de
clasate, iar cercetătorii au supus atenției sectorului 
productiv soluții de îmbunătățire a proceselor tehno
logice de prelucrare, de reproiectare constructivă a 
produselor, de înlocuire a metalelor neferoase cu alte 
materiale, în general metale feroase sau mase plastice, 
în fabricația unor piese sau subansamble.

Se constată însă, din păcate în destul de multe uni- 
• tăți, că unele din procedeele tehnologice elaborate de 

cercetarea științifică de profil nu sint cunoscute sau, 
chiar dacă sint știute, aplicarea lor este aminată fără 
justificări temeinice, că se mai aplică încă procedee 
de turnare învechite, cu consumuri mari de metal și 
energie, că metalele .neferoase, îndeosebi aluminiul, 
se utilizează încă pentru elemente cu rol nefuncțio
nal sau chiar numai decorativ. Toate acestea înseam
nă firește o proastă gospodărire a acestor materii pri
me scumpe și tot mai greu de procurat.

Iată de ce, în fiecare întreprindere. în cadrul pro
gramelor de "organizare și modernizare, trebuie să fie 
cuprinse și acele măsuri ce vizează direct utilizarea 
eficientă a' metalelor neferoase. Cum se îndeplinesc 
asemenea măsuri, ce probleme se ridică în această 
privință ? Este tema investigațiilor întreprinse în două 
unități constructoare de mașini.

METALURGICĂ AIUD

Mari consumuri, dar și mari posibilități
de economisire a bronzului

Cu cele 450 000 hectare păduri, ju
dețul Suceava se situează din acest 
punct de vedere pe primul loc pe 
țară. în scopul îndeplinirii obiecti
velor Programului național de dez
voltare și conservare a fondului fo
restier în perioada 1976—2010, silvi
cultorii suceveni au ca principală pre
ocupare dezvoltarea suprafeței fon
dului forestier cel puțin la nive
lul stabilit prin program. în acest 
scop, toate solicitările de scoatere de 
terenuri din fondul forestier pentru 
alte trebuințe ale economiei naționa
le au fost analizate la fața locului, 
stabilindu-se suprafețele strict nece
sare, pe cit posibil fără defrișarea 
pădurii. O mare atenție se acordă 
aplicării unor tratamente cu perioadă 
lungă de regenerare și a tratamen
telor grădinărite în arboretele de 
foioase sau în amestec de rășinoase 
șl foioase, care asigură continuita
tea procesului de producție fores
tieră. concomitent cu păstrarea func
ției de protecție a pădurii. Ca urmare 
a acestor tratamente. regenerarea 
naturală a pădurii va crește de la 
50 la sută, în prezent, la cel puțin 
75 la sută.

în programul de dezvoltare a silvi
culturii județului un loc aparte îl
ocupă acțiunile de împădurire.
Avind în vedere suprafața de pe
care s-a recoltat masa lemnoasă, in 
fiecare an s-au regenerat, in medie,
2 500 hectare, din care 500 hectare pe 
cale naturală, iar aproximativ 2 000 
hectare prin plantare. în 1987, bună
oară. au fost împădurite aproape
3 000 hectare, iar în acest an se plan
tează peste 2 600 hectare în fondul 
forestier șl 52 hectare pe terenuri 
degradate, improprii pentru agricul
tură. După cum ni s-a precizat, în
făptuirea măsurilor din planurile 
tehnico-organizatorice întocmite la 
nivel de inspectorat județean și la 
ocoalele silvice va permite încheie
rea campaniei de împăduriri în zo
nele de deal și premontană pină la 
25 aprilie, iar în zona de munte, în 
prima parte a lunii mai.

în acest an continuă împădurirea 
terenurilor degradate. Din cele 52 
hectare prevăzute să se planteze, 
numai 7 hectare sint în fondul fo
restier. iar restul la alti dețină
tori. Se apreciază că o dată cu pu
nerea in valoare a celor 7 hectare 
se va termina plantarea tuturor te
renurilor degradate aflate în fondul 
forestier. Pentru că nu avem argu
mentele necesare nu vom contesta 
această cifră, aproape nesemnifica
tivă ca dimensiune. Vom arăta doar 
că probleme deosebite se ridică in 
legătură cu terenurile puternic ero
date apartinînd cooperativelor agri
cole de producție și consiliilor popu
lare. la acești deținători supra
fețele de terenuri degradate fiind 
mult mai mari. Numai pe raza ocolu
lui silvic Fălticeni, de pildă, au fost 
identificate aproximativ 150 hectare. 
La Inspectoratul silvic județean se 
apreciază că în județ ar fi multe 
asemenea sute de hectare de terenuri 
care nu potfiredite agriculturii, sin
gura soluție de introducere a lor in 
circuitul economic fiind împădurirea. 
Este vorba mai ales de terenurile 
aflate pe raza comunelor Preutești, 
Todirești. Vulturești, Boroaia. Baia, 
Cornu Luncii, Vicovu de Jos, Mălini, 
Pătrăuți etc. Chiar și în localitățile 
în care urmează să fie împădurite în

terenuri puternic erodateacest an 
suprafețele degradate sînt mult mai 
mari. Ca să nu mai vorbim de faptul 
că în alte localități, cum sint Bo- 
roaia. Baia, Todirești, Cornu Luncii, 
Vicovu de Jos etc., nu este prevăzută 
plantarea nici unui puiet în 1988. 
S-ar putea pune întrebarea : de ce 
consiliile populare și cooperativele 
agricole de producție manifestă atît 
dezinteres față de împădurirea aces
tor terenuri degradate ? Un prim 
răspuns ar fi că în marea majori
tate aceste terenuri sînt folosite ca 
pășuni. Cel mai adesea se justifică 
faptul că. suprafețele de pășuni fiind 
mici în raport cu numărul de anima
le din comune, se încearcă compen
sarea deficitului de furaje qu pro
ducția de masă verde obținută .pe 
asemenea terenuri. Adevărul este 
însă că, întrucît pe aceste terenuri 
nu se pot efectua lucrări de amelio
rare și sporire a potențialului pro
ductiv, cantitatea de furaje este 
foarte mică. Unele suprafețe sînt 
acoperite cu ierburi în proporție de 
numai 25—30 la sută, astfel că apor
tul lor la întregirea necesarului de 
hrană pentru animale este cu totul 
nesemnificativ. Cel puțin în condi
țiile date, împădurirea lor ar fi 
unica soluție de redare în circuitul 
economic. Pentru aceasta deținătorii 
terenurilor trebuie să plătească 
numai puietii, întrucît plantarea se 
poate realiza prin contribuția în 
muncă a cetățenilor. Ce ar trebui 
totuși făcut pentru rezolvarea pro
blemei terenurilor degradate ? Să se 
constituie, in primul rind, așa cum 
s-a hotărit la sesiunea consiliului 
popular județean din 2 aprilie a.c„ 
o comisie la nivel de județ care să 
inventarieze toate aceste terenuri și 
să stabilească soluțiile pentru reda
rea lor> în circuitul economic. O dată 
identificate aceste suprafețe, este 
absolut necesar să se treacă la îm
pădurirea lor efectivă. în acest sens, 
se impune ca unitățile agricole și 
consiliile populare comunale să pri
mească un plan obligatoriu de re
dare a acestor terenuri degradate în 
circuitul economic.

Sava BEJINAR1U
corespondentul „Scinteii"

Numele unor localități ca Șimleu 
Silvaniei, Cehu Silvaniei, Sighetu 
Silvaniei, sau numele de „Tara Sil- 
vaniei“, sub care este cunoscut din 
vechime Sălajul, atestă faptul că pă
durea a fost și esto una dintre cele 
mai reprezentative bogății din zonă. 
Pădurea ocupă o mare suprafață din 
teritoriul Sălajului, iar ca urmare a 
punerii în viață a unui amplu pro
gram elaborat pe termen lung, aceas
tă avuție a fost și este îmbogățită 
an de an. Ar fi suficient să arătăm, 
spre exemplu, că în ultimele trei de
cenii au fost regenerate pădurile pe 
mai bine de 20 000 hectare. Terenuri 
excesiv degradate pe o suprafață de 
2 800 hectare sînt ocupate în prezent 
de păduri tinere.

Potrivit programului județean de 
dezvoltare a silviculturii, pînă în 
anul 1990 vor fi regenerate pădurile 
pe alte 3 449 hectare, din care aproa
pe 1 000 de hectare le reprezintă te
renurile excesiv degradate, improprii 
agriculturii. Concomitent, vor fi rea
lizate alte lucrări importante pentru 
conservarea și protejarea fondului 
forestier. Una dintre aceste măsuri se 
referă la faptul că pe raza a două 
ocoale silvice ■ - -
vaniei nu 
de produse 
10 ani.

— In acest 
Gheorghe Botezatu, 
al Inspectoratului silvic al județului 
Sălaj, vom efectua lucrări de rege
nerare pe o suprafață de 656 hectare, 
îndeosebi de împădurire a terenu
rilor din fondul forestier, și vor fi 
completate plantațiile tinere în care 
nu s-a realizat densitatea optimă. Pe 
322 hectare realizăm lucrări de îm
păduriri pentru redarea în circuitul 
productiv a unor terenuri excesiv de
gradate în perimetrele ocoalelor sil
vice Șimleu Silvaniei, Zalău, Jibou 
și Ileanda. Planul pentru cam
pania de primăvară prevede îm
pădurirea a 390 hectare degradate, 
realizarea unor lucrări de întreți
nere și de refacere a perdelelor de 
protecție agricole.

Campania de împădurire a debutat 
practic încă din toamna trecută, cind

— Zalău și Cehu Sil- 
vor fi efectuate tăieri 
principale în viitorii

an, preciza tovarășul 
inspectorul-șef

au început lucrările de pregătire a 
primelor suprafețe ce urmau a fi 
plantate, cum am putut remarca', de 
altfel, și in perimetrul „Șipot" 
Buciumi din cadrul Ocolului 
Zalău. Muncitori silvicultori, coope
ratori, tineri efectuează aici 
țări pe suprafețele curățite și pre
gătite din vreme. Concomitent se 
efectuează împăduriri în fond fo
restier pe 44 hectare și se realizează 
lucrări de întreținere a plantațiilor 
tinere create în ultimii 4—5 ani, pe 
o suprafață de peste 500 hectare. Ma
terialul săditor este asigurat din pe
pinieră proprie, unde s-a realizat 
chiar un surplus de puieți.

De notat că pe ansamblul jude
țului este asigurat în întregime ma
terialul săditor din pepiniere pro
prii, o bună parte din acesta fiind 
transferat în alte județe. Speciile cele 
mai frecvent produse sînt stejarul, 
paltinul, frasinul, cireșul, teiul, ul
mul. nucul comun, rășinoasele va
loroase. o atenție deosebită acor- 
dîndu-se celor repede crescătoare și 
mai puțin pretențioase. Cit privește 
terenurile excesiv degradate, situate 
în pante de pînă la 30 de grade, 
aqfestea sînt împădurite cu salcîmi și 
pin negru, iar acolo unde condi
țiile pedoclimatice permit, se plan
tează și foioase.

— Efectul a 
acum, mai ales 
re principale — 
se va vedea mai bine peste cîțiva 
ani, ne spune tovarășul Traian Abru- 
dan, șeful Ocolului silvic Șimleu Sil
vaniei, Zona de aici va rivaliza cu 
actuala imagine o zonei Marca-Cerî- 
șa, unde, pe locul celor 112 hectare 
de stîncărie și ravene. se află astăzi 
o pădure de toată frumusețea.

Să mai notăm că pentru actuala 
campanie de împăduriri în județul 
Sălaj terenul a fost pregătit pe-250 
hectare, iar lucrările continuă, asi- 
gurindu-se front de muncă pentru cei 
care acționează la plantat.

silvic
plan-

ceea ce realizăm 
în cele două șantie- 
Bădăcin și Huseni —

Euqen TEGLAS
corespondentul „Scinteii"

Prin specificul activității sale. în
treprinderea metalurgică din Aiud 
realizează un însemnat volum de pie
se de schimb din materiale neferoa
se. De exemplu, în aoest an, din to
talul reperelor realizate din cupru. 
148 tone reprezintă piesele de schimb 
și numai 8 tone cele care intră în 
componenta unor utilaje. Indiferent 
însă de destinație, pentru conduce
rea întreprinderii și pentru specia
liștii săi, în centrul atenției trebuie 
să se situeze buna gospodărire a 
acestor materiale valoroase — cupru, 
bronz, aluminiu — și reducerea se
veră a consumurilor. „Există în a- 
ceastă direcție preocupări serioase — 
ne spune ing. Ladislau Szocs. direc
torul Centrului de cercetări și pro
iectări din cadrul întreprinderii. A- 
vem în vedere atît modernizarea u- 
nor tehnologii de execuție, cit si în
locuirea metalelor neferoase. în tur
nătoria de. neferoase am trecut la 
turnarea centrifugală a bucșelor bi- 
metalice. la utilizarea prafurilor si 
plăcilor exoterme, în vederea reduce
rii maselotelor".

Realizările înregistrate pînă acum, 
direcțiile de acțiune pentru prezent 
și viitor, unele înscrise în progra
mele de activitate ale compartimen
telor tehnice și de execuție, au fost 
sintetizate în discuțiile ;- -purțște.!.,țpj 
diverși specialiști din întreprindere, 
implicați în acțiunea de reducere a 
coijsum.uJ.uJ. de neferoasa,. în .utiliza-, 
rea eficientă a acestora. Inginerul 
Mircea Rus. din cadrul atelierului 
de proiectare sectoare calde, s-a în
tors de curînd de la întreprinderea 
„1 Mai“ din Ploiești, unde a efectuat 
o scurtă documentare privind 
milarea tehnologiei de turnare 
trifugală a bucșelor bimetalice 
otel și bronz. „Noi executăm o 
titate mare de bucșe din bronz 
ne-a spus interlocutorul. Iată de ce 
manifestăm un interes deosebit pen
tru experiența întreprinderii „1 Mai“ 
Ploiești. Pentru noi, înlocuirea par
țială a bronzului cu oțel înseamnă

asi- 
cen- 
din 

can-

neferoase. Dino mare economie de
totalul /eJor 142 tone piese de bronz, 
prevăzute a fi executate în planul 
pe acest an, aproximativ 40 de tone 
reprezintă bucșele. Aplicind 
logia turnării centrifugale a 
lor bimetalice putem realiza 
nomie de 25 tone de bronz, 
în prezent în faza executării 
logiei, iar în perioada următoare 
vom începe primele probe practice".

Citeva rezultate demne de semna
lat ș-au obținut si în ce privește în
locuirea unor piese din bronz cu re
pere executate din alte materiale, 
care asigură aceeași fiabilitate. în
ceputul in această privință a fost fă
cut cu presa cu fricțiune pentru in
dustria materialelor refractare. „în 
acest produs sînt înglobate 24 repere 
din bronz, cu o greutate totală de 
280 kg — ne-a precizat inginerul 
Ioan Moldovan. Dintre acestea, 7 re
pere concentrează cea mai mare par
te din cantitatea de bronz întrebuin
țată. Prin înlocuirea bronzului cu 
fontă antifricțiune am reușit să re
ducem consumul de bronz la numai 
27 kg. deci la mai puțin de 10 la 
sută. De asemenea, în acțiunea de 
modernizare a cuptorului electric cu 
arc de 1.5 tone pentru elaborarea 
otelului s-au înlocuit 7 repere din 

r.rtbrdflz. In\prezebt, proiectăm irț ca- 
druî acțiunii de modernizară'1 o’ ma- 
Sină de turbat îb cîmn centrifugal, 
produs nou pentru economia noas
tră. în care prevedem de la început 
eliminarea completă a bronzului, în
locuind lagărele prin alunecare cu 
lagăre Prin rostogolire si asigurind 
suprafețe plane de frecare din fontă 
antifricțiune cu grafit nodular".

în cadrul acțiunii de modernizare 
și reparații a diverselor utilaje se 
are în vedere posibilitatea eliminării 
unor repere executate din metale 
neferoase. în.anul trecut, cu prilejul 
reparațiilor capitale executate la 
mașinile-unelte, au fost înlocuite 47 
repere din bronz, economisindu-se

tehno- 
bucșe- 
o eco- 
Sintem
tehno-

astfel 560 kg din acest metal. Ingi
nerul Ștefan Moise, șeful colectivu
lui de modernizări și reparații, a 
adus la zi aceste preocupări. „Pre
gătim în prezent — ne-a spus el — 
piesele de schimb pentru efectuarea 
reparației capitale la ____
3-150 tf de Ia forja grea. în acest 
utilaj sint înglobate repere din 
bronz care cîntăresc 12 000 kg. Stu- ’ 
diem posibilitatea înlocuirii lor cu 
altele, executate din alte materiale".

Aceste preocupări nu epuizează 
Insă domeniile asupra cărora trebuie 
să se insiste cu mai multă seriozi
tate pentru reducerea consumului 
de metale neferoase. în turnătoria 
de neferoase sint încă utilizate teh
nologii depășite, ceea ce face ca abia 
ceva mai mult de jumătate din me
talul turnat 
dusul finit.

■ în acest 
portelectrod __ . . 
trice de turnare a otelurilor. Această 
piesă din bronz cîntărește 1 670 kg, > 
Pentru turnarea ei se utilizează o 
cantitate de metal lichid de 2 636 kg. I 
Numai maselota cîntărește 500 kg. ) 
Prin eliminarea ei, piesa brută a- ( 
junge la 2 136 kg. Pentru a se ajunge 1 
însă la piesa finită, prin prelucrare. > 
se transformă în șpan 464 kg bronz. I 
Acest"eStefhplu; 'defnonstrează 4on- \ 
vingătorTfete’Sitâ'toă'întăririi respon- 1 
sabilitătii ■ specialiștilor din intre- ’ 

' prindere pentru intensificarea „ 
unii de introducere a unor tehnologii 
moderne de turnare. Chiar 
rată 
mită 
prin

’ De
lor și plăcilor 
turnate din cupru \ si bronz-aluminiu 
se aplică doar la 5 la sută din pie
sele turnate, deși există posibilitatea 
extinderii la 30 la sută.

presa de

să se regăsească în pro- 
Un exemplu edificator 
sens îl reprezintă bacul 
de la cuptoarele elec-

acți- 
>IOI

recupe- 
din maselotă și șpan, o anu- 
can titate 
retopire.
asemenea.

din bronz

utilizarea 
exoterme

se pierde

prafuri- 
la piesele

Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scinteii"

>

LA ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ „CEAHLĂUL"-PIATRA NEAMȚ

Cu lucruri făcute pe jumătate,
rezultatele nu
Cu doi ani în urmă, specialiștii 

sectorului de proiectări de la între
prinderea mecanică „Ceahlăul" din 
Piatra Neamț au primit sarcina ca, 
prin reproiectare tehnologică, anu
mite repere si piese din aluminiu și 
alte metale neferoase să fie înlocui
te cu alte materiale mai ieftine si 
mai ușor de procurat. Primele re
zultate au fost promițătoare : numai 
la două repere (capacul de la distri
buitorul de îngrășăminte al semănă
torilor si țeava de refulare de la 
echipamentele pentru stingerea in
cendiilor), prin folosirea maselor 
plastice ca înlocuitor au fost dispo- 
nlbilizate circa 100 tone de aluminiu. 
Preocupările pentru „dezalumini- 
zare" — cum este cunoscută inde- 
obște această acțiune — și-au pier
dut însă din suflu, atenuîndu-se 
pină la diminuare aproape completă. 
Numai astfel se explică faptul că 
unele dintre obiectivele propuse au 
rămas și pînă Ia ora actuală nefina
lizate. Iată. în acest sens, două 
exemple edificatoare.

In urma 
concluzia 
alimentare 
SPC-6-FS, 
momentul 
putea fi înlocuit eu un alt material, 
in felul acesta obtinindu-se o redu
cere de 80 tone de metal alb. încer
carea de a utiliza fonta ca înlocuitor 
s-a Soldat cu concluzia că soluția ar 
fi neeconomicâ. datorită cheltuielilor 
suplimentare impuse de necesitățile 
de prelucrare după turnare. In aces
te condiții, ar fi fost normal să gă-

studiilor s-a ajuns la 
că și corpul camerei de 

pentru semănătorile 
un reper ce se execută in 
de față din aluminiu, ar

CERINȚELE MODERNIZĂRII PRODUCȚIEI
» ’

ramurilor și subramurilor purtătoare 
de progres tehnic, fără alocarea cu 
precădere a resurselor către aceste 
ramuri. Dar nici nu înseamnă, pen
tru alte sectoare, așteptarea pasivă 
și comodă, inerția in ultimă 
stanță, tributare concepției 
eronate că 
tehnic se va 
la sine.

Dimpotrivă.
legere profundă a mecanismelor in
terne de dezvoltare a bazei tehno
logice și a producției din fiecare 
ramură. Mai ales că. de cele mai 
multe ori. în spatele ..pluralismului" 
tehnologic se ascund și decalaje de 
o cu totul altă natură: organizatorice, 
informaționale sau care vizează ni
velul pregătirii forței de muncă. 
Fără înlăturarea lor la timp și pre
gătirea continuă a „terenului" in

(Urmare din pag. I)
industriale. Cum poate fi îmbunătă
țit aportul fiecărei ramuri produc
tive în parte la realizarea principa
lilor . indicatori economici ? Ce po
ziție deține o ramură sau alta in 
structura cheltuielilor materiale efec
tuate în întreaga economie 7 Dar 
în cea a exportului ? Iată numai 
citeva din întrebările de neoco
lit. pe care specialiștii și cadre
le de conducere din centrale și 
ministere trebuie să și le pună acum, 
mai mult ca oricind. Modernizarea 
nu se apreciază prin numărul măsu
rilor aplicate si influenta lor pe
riferică într-o întreprindere sau alta, 
ci. în mod obiectiv, ea trebuie să 
reflecte efectele majore, de ansam
blu. benefice pentru dezvoltarea 
economiei naționale. Cu atît mai 
mult, cu cit, nu o dată, se poate

constata ponderea exagerat de dis
proporționată a consumurilor mate
riale și energetice 
unele ramuri industriale, 
alocuri, coexistența 
unităților aceleiași 
situații paradoxale: 
alături de produse 
perimate din punct de vedere tehnic, 
bineînțeles avind prețuri ridicate, 
menite să acopere cheltuielile costi
sitoare de producție.

Fără discuție, prin însăși fața lu
crurilor. procesul de modernizare se 
desfășoară în condiții deosebite în 
diferitele ramuri economice. Numi
torul comun îl constituie însă efici
enta graduală, măsurată prin asi
milarea noilor produse și perfecțio
narea celor existente, prin înnoirea 
tehnologiilor de fabricație și a me
todelor de organizare și conducere 
practicate. Există în întreprinderi

înregistrate în
Sau. pe 

chiar în cadrul 
centrale a unei 
produse de vîrf, 
în mod evident

din ramuri și sectoare diferite, dar 
uneori in unități cu același profil, 
tehnologii de producție de niveluri, 
concepții și randamente diferite. Iar 
faptul că sporurile de producție și 
de productivitate efectiv realizate 
ca efect al aplicării măsurilor de 
modernizare se situează, pe alocuri, 
sub cele antecalculate ridică, fără 
echivoc, problema perfecționării pre
tutindeni a forțelor de producție, 
stringentă nevoie a generalizării la 
timpul oportun. în construcția de 
mașini, ca si în economia forestieră, 
în chimie si petrochimie, ca și 
construcții, a progresului tehnic.

Caracterul unitar și echilibrat 
modernizării nu înseamnă cituși 
puțin nivelarea și egalizarea unor 
ramuri, diferențiate prin specificul 

•lor. Dezvoltarea accelerată a indus
triei. a economiei naționale n-ar fi 
posibilă fără creșterea prioritară a

in- 
vădit 

progresul științific și 
realiza automat, de

este necesară o înțe-

în
al 
de

pot fi decît nesatisfăcătoare
sească soluțiile de reducere a acestor 
cheltuieli. Dar practic nu s-a mai 
întreprins nimic în acest sens. Rea
litatea este că problema a fost 
privită dintr-un unghi de vedere în
gust, cel al intereselor proprii ale 
întreprinderii, neglijindu-se inte
resul general al economiei naționale, 
în mod cert, cele 80 tone de alumi
niu cîntâresc mult mai mult în ba
lanța economică a tării decît acele 
cheltuieli necesare debavurării pie
selor realizate din fontă. A fost insă 
mai comod să se abandoneze această 
soluție și să se încerce, e adevărat, 
alta, cea a înlocuirii cu mase plasti
ce. Din păcate, gliei aceasta nu a dat 
rezultatele scontate de la început 
(este firesc să se intîmple uneori si 
așa), dar nici nu s-au continuat cău
tările pentru a se asigura parametrii 
corespunzători ai pieselor turnate 
din material plastic (reproiectare, 
redimensionare etc.). Cert este că și 
aici s-a adoptat soluția „efortului 
minim" și, în consecință, lucrurile au 
fost lăsate baltă.

Alte circa 60 tone de aluminiu sint 
consumate anual pentru fabricarea 
corpului camerei de distribuție a în
grășămintelor de la semănători. în
locuirea metalului nu se face însă 
nici acum la acest reper, deși pre
gătirea fabricației pentru noua teh
nologie, care prevede înlocuirea a- 
cestuia cu masă plastică, a început 
cu mai bine de un an în urmă. Mo
tivul ni-1 explică tovarășul Serafim 
Mitroi, inginerul-șef al întreprin
derii :

—Nu dispunem încă de mașini de

ne- 
pot 
re-

vederea asimilării unor sisteme mo
derne de producție, apare riscul de 
a se cădea în cealaltă extremă : 
atunci cind vor fi introduse, chiar și 
tehnologiile cele mai înalte, utilizate 
necorespunzător, necorelate și 
sincronizate cu cele anterioare, 
duce la consecințe oontrare. la 
zultate modice, sub așteptări.

Problemă de extremă importanță, 
promovarea rapidă a progresului teh
nic. la nivelul fiecărei ramuri eco
nomice și sector de activitate, cu 
influentele sale determinante asupra 
indicatorilor economici, se cere ri
guros organizată și planificată. Dar, 
mai întîi. trebuie clar definită prin 
schimbările în structura mijloacelor 
de producție și a producției. în or
ganizarea și conducerea acesteia. 
Transferurile verticale de tehnologie, 
cele introduse pentru 
în unele întreprinderi, 
rile orizontale, rezultat 
zării în toate celelalte
lare, presupun stabilirea unor unl-

prima oară 
si transferu- 
al generali- 

unități simi-

3

injectat mase plastice, deși ne-am 
străduit să le procurăm. Am apelat 
în acest, sens la întreprinderea de 
fire și fibre poliamidioe din Roman, 
care are astfel de mașini, cit si ma
teria primă necesară executării și 
turnării acestor piese în matrița con
fecționată de noi. în urma probelor, 
s-a văzut însă că trebuie modificată 
matrița. Am făcut modificarea 
cesară, dar 
a început.
• Ce aflăm î 
chia Mihai, i 
din Roman :

— La sfîrsitul anului trecut am 
executat turnarea prototipului piesei 
solicitate de Întreprinderea mecani
că „Ceahlăul". Matrița nu a cores
puns și a trebuit să fie modificată. 
Aceasta ne-a fost adusă însă abia 
acum trei săptămîni si urmează ca. 
după turnarea noului prototip si a 
omologării produsului, să contrac
tăm producția si să trecem la reali
zarea ei în serie.

Așadar, tărăgănări șl de o parte, și 
de cealaltă. în timp ce piesele amin
tite se fabrică în continuare din alu
miniu. Din cele relatate rezultă clar 
că „dezaluminizarea" nu trebuie 
să fie pentru specialiștii de la între
prinderea mecanică „Ceahlăul" din 
Piatra Neamț o acțiune de campanie 
trecătoare, ci o preocupare 
nentă,. care solicită 
severentă. căutări 
pînă la capăt.

ne- 
turnarea piesei încă nu
însă de la tovarășul Za- 
directorul întreprinderii

perma-
insistentă si per
și acțiuni duse

BIAGOVIC1Constantin
corespondentul „Scinteii

tăti de măsură care să permită 
agregarea rezultatelor obținute, dar 
mai ales sesizarea disfunctionalită- 
ților apărute în procesul de produc
ție și orientarea concretă a efortu
rilor pentru înlăturarea lor.

Efortul este, după cum se vede, de 
proporții. Promovarea largă a pro
gresului tehnic este dependent. îna
inte de toate, de asigurarea unei 
posibilități sporite de comunicare. 
Ceea ce implică o metodă de lucru 
definitorie, un dialog amplu și con
structiv între specialiști din între
prinderi diferite, o confruntare des
chisă și critică de păreri. Dialog 
bazat pe o atitudine riguros știin
țifică. care elimină „răceala" fată 
de inedit sau reacția pripită la 
semnale inexacte. In sfirșit, un 
dialog susținut pe principiile res
ponsabilității reciproce și. în egală 
măsură, pe forme adecvate de or
ganizare.

Inq. Cristian ĂNTONESCU
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Procesul istoric al edificării socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
pe pămîntul României - operă gran! 
dioasă de transformare din temelii a 
cuîtarH1 ’ invă^mintului șiculturii — include, ca o componentă 
fundamentaiă, formarea omului nou 
constructor conștient și devotat al 
nou orinduiri, educat în soiritul pa- 
fată do'UtUisreVa'Utl0nar' al dra«ostei 

de partid și popor 
în servească întotdeauna și

“"Prejurare cauza socialis-

voluționară. fără cunoașterea Istoriei fără Cinstlrea trecut™ 
tâs-lor Tri AU,’.Câ 1UPtă al inaii>- 
tașdor. Triada trecut, prezent, viitor 

definind cunoașterea trecutului cu 
^opul înțelegeri1 prezentului si pro- 
lectarfî conștiente a viitorului — Jă 
măsura sensului și rolului istoriei în 
etortul general de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvolte- 

.educarea oamenilor munți In sp-ritfll oatriotismului.
Aceasta cu atit mai mult cu cît, înmului, a comu

nismului și păcii. 
In realizarea a- 
cestor obiective e- 
ducaționaie. școa
la. ca principal 
factor de cultu
ră și civilizație, 
are un rol esen
țial. Iar in acest 
cadru, o contri
buție Primordia
lă revine predă
rii istoriei.

Pentru că isto
ria. căreia stră
moșii noștri i-au 
atribuit însușirea 
de a fi „învăță
toarea vieții", 
constituie un e- 
lement esențial 
în formarea spi- 
51‘’îRVâtă^ i n „lPOP°r' °feră «^’Uzii
51 învățăminte despre marile proce- 

ale dezvoltării societății, ateexis- 
lui1 mSare °r le'a IunguI timpu
lui, punind in evidență atit ceea ce 

valoros> Progresist, cît și pie- 
ridicate în calea lor și care au 

umanitatea, au întir-
J ce
Pre-,upta lor; au asigurat progresul isto- 
întrcric, întreaga istorie a tării noastre 

demonstrează că poporul muncitor, 
forțele sale revoluționare, progresis
te și patriotice au înfăptuit toate 
marile transformări revoluționare, au 
asigurat mersul înainte al societății 
noastre. Toate marile momente din 
viața patriei noastre. Incepînd de la 
strămoșii noștri geto-daci Si pînă as
tăzi, in epoca socialismului multilate
ral dezvoltat, sînt legate de lupta 
maselor, a întregului popor — mo
torul progresului social, adevăratul 
făuritor al istoriei României. Per
manentă a istoriei țării noastre, lupta 
împotriva exploatării interne, împle
tită cu lupta împotriva dominației

asupra m- 
României, 

străine. și-a pus’1 de a Kindi 
tregii evoluții «supra destinu- 
asupra felului -erminat hotărî- 
al poporului mită cu mari sa
lul său isto>tăpîn în propria 
rea'sa ferrari bătălii sociale și 
crificii. drindul maselor largi 
tară. în ridicat mii și mii de 
naționfbluțlonari, conducători 
popu'polfttci de seamă. Tden- 
lupt/b cu idealurile maselor, cu 
mi>
ti' ________

CUNOAȘTF*^ ISTORIEI

-o lecți permanenta 
de eduat'e patriotică

ziat progresul unor națiuni. Cel 
înțelege învățămintele istoriei 
țuiește legătura permanentă 
ceea ce a fost ieri, ceea ce este ar 
tăz1 și ceea ce va fi mîine. Nuir 
pătrunderea și însușirea marilor-.. 
devarun ale trecutului pot agl'u 
omului prezentului înțelegerea 'pl na a menirii sale,

Pornind de la adevărupjotrivit 
căruia contemporaneitatea4"®1 ,n“" 
țiuni reprezintă sinteza rrJ°ra ? tr“" 
cutului său, iar viitori* el ișl„aFe 
rădăcinile puternice in, realiză- 
rile prezentului, nostru,
secretarul sâ.u ge'âra1, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. conferă istoriei 
rolul de fundal111 a1 activității 
ideologice, subkăla^^ poate
vorbi despre educație patriotică, re

jiul, istoria națională, 
anii socia’ de cercetare, cit și ca 
atit ca ciidiu in școli și facultăți, 
obiect c* noi valențe, s-a îmbogă- 
a cunmțial, a devenit tot mai cu
țit siare. în prim-planul scenei 
prim, istoriografia românească a 
istt și așază poporul, masele popu- 
a, producătorii de bunuri materia
li spirituale, care, prin munca și

interesele națiunii, ridicindu-se la 
nivelul înțelegerii cerințelor obiecti
ve ale dezvoltării sociale, ei au avut 
un rol important în organizarea și 
conducerea luptei pentru dreptaie 
socială și eliberare națională, pentru 
unirea tuturor românilor intr-un stat 
unitar, pentru independență, pentru 
Înlăturarea exploatării și asupririi de 
orice fel. în această lumină sîpt 
prezentate în manualele de istorie 
figurile unor mari personalități care 
au înțeles sensul progresului istoric, 
care au apărat cu prețul vieții lor 
pămîntul străbun al patriei, mareînd 
profund epoca Istorică respectivă.

Rezultă din toate acestea că preda
rea istoriei in școală trebuie să se 
situeze in permanență la cote valo
rice înalte pentru a-i ajuta pe elevi 
și studenți să prețuiască trecutul, să 
fie mîndri pentru apartenența la un 
popor caracterizat mereu prin dra
goste de adevăr și dreptate, prin ne
înfricare și dîrzenie. pentru a-i face 
să înțeleagă că tot ce am înfăptuit 
în acești ani nu a căzut din cer, nu 
s-a înfăptuit de la sine, că toate 
marile noastre realizări sînt rodul

muncii și luptei pline de abnegație 
și dăruire a poporului român.

înalta demnitate la care ridică is
toria națională secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele țării noastre, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. desele refe
riri din opera sa la Istorie, la tra
diție. considerată ca o forță menită 
să servească cauza prezentului, să 
ilustreze faptul că tot ceea ce facem 
azi este continuarea pe un plan su
perior a eforturilor înaintașilor noș

tri. trebuie să fie 
un permanent în
demn pentru cei 
ce predau copii
lor si tinerilor 
istoria, astfel In
cit lecțiile de is
torie națională, 
înfățișate cu căl
dură și convin
gere. să creeze 
în rindul elevi
lor și studenți
lor momente de 
puternică emoție, 
făcîndu-i să tră
iască profund fie
care filă din is
toria poporului 
nostru, plină de 
fapte și acțiuni 
eroioe, pe care 
numai un popor 
care și-a iubit si 

își iubește patria, cu tot ce are ea 
mai nobil, le poate înfăptui.

Mai mult ca pînă acum, profesorul 
de istorie trebuie să evidențieze fap
tul că. iubitor dc libertate, poporul 
român s-a solidarizat mereu cu lupta 
popoarelor* asuprite, a dezvoltat re
lații de colaborare și ajutor reciproc 
cu toate popoarele, cu cele vecine în 
primul rînd, cu forțele progresiste de 
pretutindeni și a sprijinit aspirațiile 
de eliberare națională și socială/ ale 
tuturor popoarelor. Prin toate 
acestea, perfecționarea predării și 
cunoașterii istoriei noastre mulțimi- - 
lenare, adevărată memorie vie a po
porului, va contribui la dezvoltarea 
conștiinței de sine a acestuia, la în
țelegerea mai bună a tot ceea ce a 
însemnat el in trecut și înseamnă în 
prezent, să întrevadă, de la înălți
mea zilei de azi, viitorul său comu
nist.

Conf. unîv. dr.
Iulian CARTANA
prorector al Universității București^

Argumentele pasiunii

Prezențe active în viața satului
Pentru a. realiza Întocmai preve

derile stabilite de Congresul 
al IlI-lea al educației politice 

și culturii socialiste și cerințele for
mulate de ■secretarul general al 
partidului in privința activității cul
tural-educative la sate. Comitetul 
județean de cultură și educație socia
listă Mureș a alcătuit nu numai un 
complex program de activități desti
nate locuitorilor din mediul rural, ci 
a organizat și numeroase controale 
vizind modul in care s-au asigurat 
condițiile necesare bunei funcționări 
a așezămintelor de cultură, folosirii 
intense a formațiilor artistice exis
tente, precum și a altor forțe cultu
rale. în ce măsură se regăsesc a- 
ceste proiecte de activități in viata 
satelor și comunelor ? Au izbutit ele 
să contribuie efectiv la desfășurarea 
unor acțiuni eficiente ? Iată cîteva 
constatărT.

Facem un prim popas la Iernut, 
care, după numărul locuitorilor •— 
peste 11 000 — este cea mai mare 
comună din județul Mureș. La in
trarea in centrul localității, al cărei 
nume era, pină de curind. asociat 
exclusiv cu cel al termocentralei din 
vecinătate, ne intimpină moderna 
clădire a căminului cultural. în fapt, 
după aspect și funcționalitate, ea în
trunește toate atributele unui club 
muncitoresc sau ale unei case de 
cultură, reunind în spatiile ei — pe 
lingă o sală de spectacole în amfi
teatru, cu 400 locuri și o sală de șe
dințe cu 100 locuri — biblioteca co
munală cu circa 19 000 volume, mo
dernul punct de documentare politi- 
co-ideologică. cu colecții „la zi" din 
principalele reviste și ziare cotidie
ne, precum și un spațios hol care 
tocmai găzduia expoziția de artă 
plastică intitulată : „Nicolae Grigo- 
rescu — pictor și om”, ce însuma lu
crări ale unor elevi din localitate. 
Intîmplarea a făcut, de asemenea, ca 
la data raidului nostru, căminul cul
tural din Iernut să aibă, pentru a 
treia oară consecutiv, cinstea de a 
găzdui deschiderea unui tradițional 
ciclu de manifestări dedicate cărții. 
Prilej cu care, intr-o sală arhiplină, 
cetățenii comunei s-au întîLnit cu scri
itori șj, redactori ai revistei tirgmu- 
reșene Vatra, intr-un dialog care a 
avut ca temă: Mesajul rcvoluționar- 
umanist, patriotic al literaturii ro
mâne contemporane.

Neîndoios, instituția care a dinami
zat și afirmat activitatea culturală 
din comună este căminul cultural, 
care a știut să atragă, într-o formă

sau alta de activitate, pe toți cei 
peste-300 de intelectuali din comună. 
„Numai inconjurîndu-ne de un valo
ros grup de colaboratori, de un larg 
activ obștesc (profesori, medici, in
gineri, economiști etc.) — ne spunea 
tovarășa Maria Anton, secretar ad
junct cu probleme de propagandă al 
comitetului de partid — am reu
șit ca, In aceste luni, să or
ganizăm, pe lingă activitățile cu 
filmul sau discoteca, cel puțin una- 
două acțiuni culturale pe săptămină, 
expunerile pe teme vizind cunoaște
rea și însușirea temeinică a hotăriri- 
lor de partid și de stat și a legilor 
tării ocupind un loc distinct in acti
vitatea noastră".

Continuind ideea do mai sus, vom 
spune însă că acest lucru a lost po
sibil deoarece. în ultimii ani, aici

ca,

însemnări 
despre activitatea 
căminelor culturale 
din județul Mureș

alături de instructorii obștești (in 
majoritate cadre didactice), si săteni 
mai vîrstnici. ceea ce face ca reper
toriul ales să fie însușit de actualii 
interpteți, asa cum a fost el cunos
cut, cintat și jucat din moși-strămoși 
în zona folclorică a Cimpiei Transil
vaniei.

Desigur, in comparație cu Temu
tul, Ielănzelul este o localitate mică, 
iar Iciandul — sat aparținător, cu 
care face aproape „corp comun" — 
și mai mic. Important este insă un 
alt fapt : cele 150 de locuri din sala 
căminului cultural au fost șl sînt 
aici, de fiecare dată, ocupate. Așa 
s-a întimplat, ca să dăm un exemplu, 
la spectacolul cultural Ani de glorii, 
la seara de poezie intitulată Patriei, 
partidului 
cadrul „ .. ..
plicația 1 Una singură : acțiunile or
ganizate aici, ca și la Icland (unde 
sala' festivă a școlii servește adesea, 
în lipsa altui spațiu, drept... sală de 
spectacole) răspund atit deziderate
lor cerute actului cultural, cit și pre
ocupărilor de zl cu zi ale oamenilor.

ti — cinstire, organizată în 
„Lunii cănii la sate". Ex-

s-a pus un accent deosebit nu numai 
pe formarea unui colectiv de lectori 
cu o bună pregătire politică și pro
fesională, ci și pe înființarea unor 
formații locale care să dea amploare 
și permanență actului artistic. Dacă 
prin anii '60 „forța artistică" a Ier- 
nutului o reprezentau un acordeonist 
și 2—3 formații ale elevilor, în pre
zent activează nu mai puțin de 25 
colective artistice, dintre care tara
ful de muzică populară, formația de 
muzică ușoară, corul de femei, dan
satorii din Deag și Sălcud șl soliștii • 
instrumentiști au ajuns pină In faza 
finală a Festivalului național „Cîn
tarea României". Acestora 11 se adau
gă cele 13 cursuri ale Universității 
cultural-științifice și brigada științi
fică, iar. mai nou, viața spirituală a 
localității este dinamizată și de o 
prezență culturală insolită : cenaclul 
literar-artistic „Mugurelul" 
lor, condus de învățătoarea 
Dorina Pașca, a cărui prezență 
fața sătenilor, a muncitorilor ori 
intilnirile anuale cu veteranii 
război, organizate la Monumentul 
roilor de la Oarba de Mures, 
mult apreciată de cetățenii comunei,

al elevi-
Maria 

in 
la 
de
e-

este

„Eu, de fel, sînt din Logig. Tot 
de prin părțile Mureșului. Se cam 
știa ce făcusem pe acolo și mi s-a 
spus : „Vezi că dacă te uiți și-as
culți bine in dreapta și in stingă, 
nu mai prididești să-ți bucuri ochii 
și urechile". M-am pus pe treabă. 
La început veneau la repetiții cîți- 
va, dar, după prima „ieșire", adică 
primul spectacol — s-au format 18 
perechi de dansatori..." Și. istori
sirea învățătorului Augustin Galu- 
țiu din Bistra Mureșului curgea 
limpede, doar că omul iși freca mii- 
nile. a nerăbdare, parcă vrind să ne 
și arate un pas-doi de Bărbunc sau 
de Feciorească, să poată cuprinde 
totul, totul, să nu-i scape nimic. Nu 
de altceva, dar vorbea despre viata 
lui. A venit el din Logîg. dar șf 
aid. în vatra folclorică a Mureșu
lui superior, comori 
mânesc parcă aș
teptau să fie 
scoase din gindu- . 
rile, din povești
le oamenilor, să 
fie aduse la lu
mină. să fie în
tinerite. Pe aici 
se umblă cu „Turca", în prag 
de iarnă, pe aici „chemătorii 
la nuntă" adună toată sufla
rea și din satele învecinate, 
pe aici „Jocul steagului", din sîm- 
băta nunții, are sprinteneala si am
biția upei adevărate competiții in
tre cei mai isteți flăcăi. Fetele, la 
ceas de sărbătoare. Îmbracă elegan
te catrințe negre, presărate cu mo
tive florale, geometrice, cămăși 
cusute cu mărgele, iși etalează 
năframe de mătase cu ciucuri, iar 
băieților nu le lipsesc zurgălăii, 
pieptarele cu cânaci... Tocmai bine 
«ă încingă „De-a lungul" sau 
„Rața". „Șchioapa". „Gătejul", 
sirbe. învirtite...... Le-am spus fe
telor să-si scoată paietele din cos
tume și m-au ascultat. Le-am spus 
băieților din vatra satului să vină 
la repetiții, pentru că asa este obi
ceiul de cind lumea si moșii lor la 
fel au făcut. îmi aduc aminte ce 
mîndri eram la prima noastră ie
șire cu „Obiceiuri de iarnă". Acum, 
ansamblul se numește „Bistra" și, 
intr-un fel, parcă ni se pare firesc 
să mai luăm un trofeu, să fim 
chemați la spectacole in cutare sau 
cutare oraș".

învățătorul Galuțiu_ n-are 
mult de 40 de 
trin", că el și 
culmea, are 35 
tă în fiecare 
dare, feciorul să vină de la Reghin, 

' unde urmează liceul și. despre ori
ce povestește nu știu cum dirijea
ză firul vorbelor, că tot la descrie
rea unui joc ajunge sau la tîlcul 
unui ritual. TÎici nu-și închipuie că 
ar putea trăi fără emoția lor, fără 
să tot scormonească în amintirile 
bătrinllor alte și alte obiceiuri ca 
apoi să le înlănțuie în pași. în

de tezaur ro-

ritm, în strigături si să le întine
rească. „Merg prin sat și aud : 
-Șinl-o pus pișioru-n joc !» — adi
că strigătura de la Bărbunc. Asta, 
în loc de -bună ziua». Zău că-i 
frumos". Merge prin sate, mai bine 
zis, și—1 știe toată lumea. „Unde-i 
Galuțiu ? — l-ați văzut ?“. „Unde 
să fie : ori la școală, ori la cămin".

Un învățător din Bistra Mureșu
lui. Satul in care tot omul știe să 
învirtă „Roata stelelor", „Bondreas- 
ca", „Sîrba rară". Satul în care au 
mal rămas încă „lăzi de zestre" ne- 
deschise și unde bâtriaii — precum 
Demian Ionaș. Sandot*' Vasile, ?ăs- 
can'uătălina. Pășcan Grigore ș.a. 
— încă mai au de cotrobăit prin 
amjntlfile tinereții lor. Satul care 
înSeârriifă „acasd" pentru toți 
cei față de care pădurile de pe va
lea Gălăoii. de

CONSEMNĂRI

pe valea Bistrei, pă
durile Donca,
Mijlocul, Cofu, 
Ștegea n-au as
cunzișuri. Satul 
devenit „celebru" 
— în suflarea ar
tistică româneas
că (mă gîndesc la 

i folclorului) și prin

mai 
ani. Zice că-i „bă- 
cu ..baba" lui (care 
de ani !) își așteap- 
sîmbătă, cu nerăb-

bogata paletă a . .. ,
dăruirea și pasiunea, prin flacăra 
faptelor acestui om. Creste copiii 
cu respect fată de datina străbună, 
îi face pe tineri să-și îmbrace cos
tumele populare la sărbători, chea
mă șl bătrinii să intre în joc... 
Contează premiile ansamblului fol
cloric „Bistra", aplauzele, dar, 
mai presus de toate, este pasiu
nea cu care acest tînâr Învăță
tor aduce pe scenă tezaurul de 
folclor românesc si face rostit cu 
respect, și prin această participare, 
numele satului. Fapțe-idee, fapte- 
lumină, pe care le intîlnim mereu 
străbătînd satele, c.... —_‘._2
este să ai timp 
Să ne aducem 
comuna Avram 
Alba), profesoara
Pogan a instruit generații și gene
rații de tulnicărese, a împlinit mo
mente de mare pitoresc împletind 
sunetele pastorale cu cintecele și 
jocurile moțești. în tot Maramure
șul este cunoscut numele prof. Va
lentin Băințan. cel care a ridicat 
atitea coruri țărănești (unele ob- 
ținind chiar șî trofee internaționa
le) și a întreținut flacăra marii 
tradiții corale a acestor locuri. Va
lentin Băințan, care, săptămînă de 
săptămină. și acum aleargă la Ar- 
dusat, la Finteusul Mare, acolo 
unde îl așteaptă țăranii să mai zică 
împreună un cintec de suflet...

Oameni înnobilați de flacăra pa
siunii, care-și numără anii prin 
fapte. Oameni a căror viață se 
identifică cu viața celor ce-1 în
conjoară, cu Istoria de fiecare zi a 
locului în care trăiesc.

comunele. Totul 
să. le descoperi— 
aminte că în 
Iancu (județul 

de biologie Elena

Smaranda OTEANU

(Urmare din pag. I)
zidit cu aceeași dragoste 
pentru acest pămint min
tea strălucită a lui Anghel 
Saligny, ale cărui instala
ții portuare, făurite de el, 
mai dăinuie și azi, la Ga
lați. . .—Privește, fiule, la ba
teria 
și-a 
Ifrim 
cat și 
la unul dintre primele con
struite am fost 
partid...

Țara are locul ei în Ini
ma fiecăruia, 
pentru totdeauna, 
munca dăruită țării. Lec
ția comunistului construc
tor a sădit în inima fiului, 
pentru toată viața, aspira
ția pentru un asemenea 
loc în inimă. Este și moti
vul pentru care se numără 
și el. fiul, printre miile de 
siderurglști de aici, unde

de furnale de aici, 
îndrumat feciorul 
Chipăilă. S-au ridi- 
cu munca mea. Iar

primit in

statornicit
prin

și-a clădit autoritatea mo
rală care-i dă dreptul să 
arate celor mai tineri de- 
cit el drumul prin muncă 
al iubirii de patrie.

...Meseria. Ion Ifrim, a 
învățat-o de la un comu
nist. Aici, la combinat, co
munistul acela era mais
tru. Tot un maistru l-a dat 
și recomandarea pentru 
primirea in partid. Se con
struia furnalul unu.

— Trăiește-ti viața cu 
rost, îmi spuneau acești 
oameni de la care o dată 
cu meseria am învățat in
finit mai mult — ca om și 
viitor comunist. Lasă sem
ne in urmă, cu care să te 
mîndresti.

îndemn cu temeinică a* 
coperire în fapte. Pentru 
că, se știe : pe unde au 
trecut constructorii. în a- 
ceastă epocă de destin li
ber, au lăsat în urmă ne
numărate puncte de reper 
pe harta țării. $1 aici, la

in păcate, factorii de răspun- 
.dere din comuna Iclănzel (si 
nu numai ei) manifestă un 

de neînțeles dezinteres față de modul 
cum se desfășoară acțiunile culturale 
și se folosesc spațiile intr-un alt că
min cultural din raza comunei : cel 
din satul Căpuș. Unul din cele mal 
mari „așezăminte culturale" din co
mună și din județ, pentru a cărui 
construcție — o sală de spectacole 
cu 400 de locuri, o mare scenă si 
alte spatii anexe — s-au investit, la 
vremea respectivă, bani grei. Dar 
care, iată, in cursul trecutei ierni a 
stat, aproape fără excepție, ferecat 
•cu 2—3 lacăte 1 De ce ? ..Pentru că 
— așa cum preciza secretarul ad
junct cu probleme de propagandă al 
comitetului comunal de partid — 
sala are, prin neaprovizionarea cu 
lemne, temperatura de afară, pereții 
sînt lgrasiați, iar cind plouă afară, 
plouă și in sala de spectacole...". 
Așa stlnd lucrurile, ce ar mal fi. de 
adăugat ? Doar o întrebare : Să ne 
mirăm atunci că, la Căpuș, singurele 
activități culturale au fost și sînt 
cele pe care elevii școlii le-au pre
zentat, în anumite ocazii, îp sălile 
de curs ? Nu. Ceea ce ne miră este 
insă alt lucru ; cum de. în toamnă, 
cînd comitetul județean de cultură 
și educație socialistă a efectuat con
troale vizind reparația așezămintelor 
de cultură și modul do aprovizionare 
a acestora cu combustibil, nu a tre
cut și pe aici ?

într-o altă comună, învecinată, la 
Band — una din cele mai mari din 
județ, comparabilă, din multe punc
te de vedere, cu Iernutul — discu
țiile cu cei răspunzători de activita
tea culturală ne relevă o viziune în
gustă, săracă asupra a ceea ce ar 
trebui să reprezinte căminul cultu
ral dintr-o comună cu peste 8 000 da 
locuitori.

Situațiile prezentate Impun cu atît 
mai mult necesitatea ca organele ju
dețene să controleze și să îndrume 
mai exigent, și direct, la fața locu
lui, activitatea căminelor culturale.

Este un fapt pozitiv că unele că
mine culturale, in paralel cu 
acțiunile vizind educarea știin

țifică a oamenilor, pun un accent 
deosebit pe diversificarea continuă a 
formațiilor artistice, pe relevarea 
prin actul artistic a unor datini și 
obiceiuri laice pe cale de dispariție. 
O atare preocupare am consemnat 
la _ căminul cultural din comuna 
Iclănzel. Aici, la propunerea unor 
cetățeni virstnici, tovarășa Mărioara 
Cioban, secretar adjunct cu proble
me de propagandă al comitetului de 
partid, a înființat in ultima perioa
dă, in urma sondajelor realizate in 
rindul sătenilor, o formație de dan
suri populare, un grup vocal-folcloric 
de a căror pregătire se ocupă.

PERMANENTELE CREAȚIEI
CORALE ROMANEȘTI

Se ’cunoaște foarte bine 
faptul că activitatea unui 
cor de filarmonică trebuie 
să includă (pe lingă reali
zările vocal-simfonice) si 
un număr considerabil de 
concerte „a căpella". aces
tea constituind rațiunea 
primordială a existenței 
ansamblului. Deși manifes
tările de acest gen s-au 
restrîns. în unele părți 
chiar au dispărut, scena fi
nalei Festivalului național 
„Cîntarea României" a de
monstrat clar că acești in
terpret nu și-au uitat ros
tul și că doresc să men
țină vie flacăra marii tra
diții existente, in acest gen. 
La Cluj-Napoca. de pildă, 
Corneliii Groza, in fruntea 
formației corale a Filarmo
nicii. a realizat o veritabi
lă demonstrație, atit in pri
vința repertoriului, iit și 
din punctul de vedere al 
interpretării. La Timișoara, 
cintîr.d Inima Banatului 
de Cornel Tră.ilescu, Ma
tinală de Felicia Doncea- 
nu. Imn bizantin din sec. 
X—XI de Doru Popovici, 
Noapte de Liviu Comes, 
Terra Mater de Vasile Spă- 
tărelu. Iarna pe uliță de 
Alexandru Pașcanu si Nu
mele patriei de Irina Odă- 
gescu — coriștii bănățeni 
au slujit exemplar scopu
lui. îndrumați cu mult ta
lent de Diodor Nicoară. 
Vechiul ansamblu ieșean 
aflat, de mult timp. sub 
conducerea lui Ion Pavala- 
che. a oferit, la rindul lui, 
surpriza interpretării cu
ceritoare a Doinei Iui Rațiu 
de Gavriil Musicescu. apoi 
a celor Trei imnuri bizan
tine șl a unor lucrări mai 
noi semnate de Vasile Ti
miș și Viorel Munteanu. 
Sub bagheta sigură a diri
jorului Dumitru Buzoianu. 
la Tirgu Mureș, redutabila 
formație corală, ce se min- 
drește cu reputația exce
lentelor interpretări 
muzicii corale celei 
noi. a impresionat, 
mijloacele pe care le stă- 
pinește perfect, prezentînd. 
în primă audiție, concertul 
coral Cavalerii hioerbo- 
rceni de Tiberiu Fatyol. 
La fel. arădenii și craiove- 
nii. continuind frumoasele 
tradiții ce-i caracterizează, 
au interpretat, sub baghe
ta dirijorilor Doru Șerban 
și Alexandru Racu,. pro- 

^grame „a căpella" conți-

ÎN
Galați, uzine moderne zi
dite peste ruine. Un oraș 
nou urcat în lumina pre
zentului peste cenușa răz
boiului. Cind Ion Ifrim era 
adus de mină, de către ta
tăl lui, dintr-o comună a- 
propiată spre școala pro
fesională, lama unul bul
dozer disloca pămîntul șl 
pregătea izvoarele de oțel, 
de fontă.

Multe repere de acest 
fel — tot atitea palpabile, 
trainice semne ale iubirii 
de patrie — are comunis
tul Ion Ifrim. Cîteva din
tre acestea :

S-a căsătorit cind aici 
era zorul cel mare pentru 
punerea în funcțiune a 
furnalului numărul patru. 
Unii i-au spus — mai în 
glumă, mai în serios — că 
n-a ales un moment prea 
potrivit. El le-a răspuns 
că, dimpotrivă, clocotul 
muncii trăite șl primii pași

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii"

Corala bărbătească „Sabin Drăgoi" a Casei municipale de cultura Timișoara 
Foto : Onuț Danciu ,

ale 
mai 
prin

nînd muzică inedită sau cu- exemplară, ca și picturalis- 
noscută. vibrind cu mult li- mul spectaculos s-au topit, 
rism patriotic și avînd ca 
sursă de inspirație inepui
zabilul nostru folclor.

Mi-am amintit toate a- 
ceste remarcabile realizări 
acum, după ce am urmărit, 
in interpretarea coralei Fi
larmonicii „George Enes- 
cu“. două concerte pe care 
le putem considera „eveni
mente". Mai întîi, este 
vorba de cel condus de 
Diodor Nicoară. dirijor ce 
îmbogățește tradiția corală 
bănățeană cu realizări de 
excepție. dar care este 
foarte rar prezent la pupi
trul corurilor academice 
din Capitală. In programul 
său au fost înscrise 16 lu
crări românești, avînd ca 
autori mari maeștri ai ge
nului, incepînd cu Gavriil 
Musicescu și alți înaintași, 
continuind cu Sabin Drăgoi, 
Paul Constantinescu șl 
ajungind la Alexandru Paș- 
canu. Sigismund Todută și 
Doru Popovici. Vasta pale
tă repertorială, pulsind la 
temperatura patriotismu
lui exemplar, avea, in 
plus, un puternic timbru, 
constituit din inspirația de 
factură națională. Cîntecul 
mindrei îndrăgite, jocul în
desat. armonioasele poves
tiri pastorale și monumen
tala Mioriță, cîntecul vechi, 
montat cu virtuozitate

sub bagheta lui Diodor Ni
coară. intr-o formă con- 
certistlcă atrăgătoare, con
stituind. ca și altădată, o 
sărbătoare a cintecului co
ral. Dirijorul, cultivind cu 
îngrijire vocalitațea de 
aleasă ținută, solicită co
riștii. cu adevărat entuziasm, 
pe drumul slujirii expresiei 
rafinate, știind să realize
ze semnificative momente 
pline de echilibru și fru
musețe. Experiența sa îl 
ajută să cunoască perfect 
posibilitățile ansamblului, 
pe care-1 prezintă publicu
lui cu multă bucurie, eta- 
lindu-i lucid calitățile de 
grup și colective. în seara 
concertului de la At.eneu 
am avut convingerea că. în 
consecință, corala Filarmo
nicii și tatentata solistă 
Olga Csdrvasi au vibrat la 
tensiunea marilor realizări.

Cu citva timp înaintea 
concertului dirijat de Dio
dor Nicoară, afișul Filar
monicii a anunțat de mai 
multe ori prezența la pu
pitrul coralei 
grame corale 
Simfonice, a 
rijor Mihai 
Programul ascultat a 
scris partituri de aprecia
bilă dificultate, din peri
oada Renașterii, apoi din 
clasicism, romantism (avîn-

ei. în pro- 
sau vocal- 

tînărului di- 
Diaconescu. 

în-

du-1 ca solist pe basul 
Constantin Petrescu) și 
epoca modernă, un spațiu 
apreciabil fiind ocupat de 
lucrări semnate de către 
compozitorii noștri, din di
ferite generații. Programul 
(realizat in colaborare cu 
pianistul Iosif Ion Prun- 
ner). variat și poetic, a 
avut ca atribute interpre
tative'eroismul, lirismul cu 
conținut basmic și spiritul 
declarativ, imnic. in lucrări 
semnate de Tiberiu Olah. 
Radu Paladi. Tudor Jarda. 
Dan Buciu, 
cu-Țuțuianu 
Winkler. în 
Diacon eseu, 
colaborare cu corala 
larmonicii „George Enes- 
cu". a lansat un compozitor 
coralist de valoare, pe care 
așteptăm să-l vedem pro
gramat cit mai des. Este 
vorba de Valentin Petcu- 
lescu. care a semnat Din 
imnele Moldovei, o piesă 
compusă cu inteligență și 
modernitate in tiparele 
muzicii baroce.

Asemenea manifestări e- 
vidențiază fondul 
de care dispune 
corală românească, 
și audiența sa la 
motive pentru care 
dorit ca ele să 
frecvente in programele in
stituțiilor muzicale.

Irina Odăges- 
și Adalbert 

plus. Mihai 
la prima sa 

Fi-

valoros 
muzica 
precum 
public, 
este de 

fie mai

Anton DOGARU

teatre
iy"i '»■ < .......... . i > • ....... • i ■ „i

Teatrul National (14 71 71, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 10; 
A 12-a noapte — 1S; (sala Amfitea
tru) : Actorul — 10; Campionul — 
18; (sa,a Atelier) : Faleza — 10; Au- 
togral — 15
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 08 75, Ateneul Ilomân) : „Lui Emi- 
nescu-. Concertul grupului de muzi
că nouă „TRAIECT". Conducerea 
muzicală : Sorin Lerescu — 19
• Opera Română (13 lil 57) : Inimă 
de copil — 11; Falstaff (spectacol 
susținut de Opera Romană din Cluj- 
Napoca — 18,30
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Mam’zelle Nitouche — 10,30; Leonard 
— Ifl
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 10.30: Romeo 
și Julieta la sfîrșit de noiembrie — 
16; (sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : 
Cintec despre mine insuml — 10.30: 
Uriașii munților — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30: O femeie drăguță cu

• o floare și ferestre spre nord — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mi-a spus — 11; Bărbatul și... 
femeile. — 19.30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Slugă la doi stăpinl — 10; Acești
nebuni fățarnici — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Scapino — 10: Floarea de

(sala Studio) : Li» un 
10.30; Ct*ail de

• Ansamblul artistic „Rapsodia, 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy 
— 11; De tine dorul mă leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (58 26 55)': 
Vrăjitorul dințOZ,— 10,30: Dialoguri„ 
muzicale cu'-fOrniatiile '„Pro Muzica" 
șl „Asterisc" — 17: 19,30
• Teatru! „Țăndărică" (15 23 77, sala, 
Victoria) : Ileana Sinziana — 11: 
(sala Cosmonauților. 11 12 04) : Car
tea cu jucării — 11,30
• Circul. București (10 41 95): „Stelele 
Cireului din Moscova" — 10; 15.30; 19

cinema

VETRELE
pe „corabia cu doi pasa
geri la bord" vor deveni 
repere îngemănate, ușor de 
ținut minte. (Așa cum, 
fără îndoială, nenumărate 
semne de acest fel au mar
cat viața romanticilor fău
ritori ai cetăților luminii 
ori chimiei. Transfăgără- 
șanului ori magistralelor 
albastre, metroului sau u- 
riașelor sisteme de irigații, 
podurilor peste Dunăre ori 
sculpturii dealurilor în u- 
riașe amfiteatre cu rod 
bogat). Ion Ifrim a tot mă
surat apoi numai astfel 
anii de cind lucrează aici : 
Marlena, fata lui cea 
mare, s-a născut tot Ia o 
punere in funcțiune. Și cea 
mică. Georgiana. Și absol
virea școlii de maiștri, la 
fel s-a potrivit să fie. Toa
te acestea le înfățișează 
tinerilor care vin și încep 
aici întîia dimineață a- 
muncii. Adică, le arată 
cum a înțeles el, maistrul

FIERBINȚI
comunist Ion Ifrim, să-și 
trăiască viața. Cu mulți 
din acești tineri a lucrat 
cot la cot și la înălțimea 
de 95 de metri, cum s-a 
întimplat și la furnalul nu
mărul 6.

— Totul se vede de aici 
altfel, meștere, mai fru
mos, i-a spus o dată Ce
zar Stalcu, pe atunci 
proaspăt în meseria de 
constructor, acum șef de 
echipă cu destule obiective 
în funcțiune la activ.

— Ca să fie și mai fru
mos, tinere, hai să arătăm 
de ce sîntem în stare. Pen
tru că țara ne-o iubim, 
mai întîi și întii, prin tot 
ceea ce facem noi pentru 
ea.

Că asemenea profesiuni 
de credință — sau cum 
mai vrem să le numim — 
au un ecou adine în con
știința celor mai tineri 
este probat și de următo
rul fapt : din cei peste 60

ALE MUNCII
de Începători în meserie, 
care au trecut prin mina 
meșterului, multi dintre ei 
i-au solicitat recomandări 
pentru a fi primiți în rîn- 
dul comuniștilor.

...La furnalul numărul 
șase temperatura șarjei de 
fontă urca, urca ; clipa de 
rod apropiat are ceva unic 
în ea. după cum ceva unic 
trăia și Constantin Bălan.

— Băiatul meu. Paul Oc
tavian. a primit astăzi re
partiție să lucreze tot aici, 
pe platformă.

Momente omenești de e- 
moțle. Ca orice început de 
drum. Paul Octavian este 
al treilea fiu care înteme
iază aici încă o dinastie 
muncitorească : dinastia
Bălan. Pentru că mai este 
cel mic. Lucian, aflat în 
clasa a Xl-a a liceului 
combinatului și deci va 
urma acest drum. Și mai 
este cel mare, Gabriel, care 

* e mecanic tot aici...

cactus — 18: ............
pas de fericire — 
Curtea Veche — 18.39
• Teatrul Ciulești
14 72 34) : Iarna cind 
gurii — 11: Discuție 
18: (sala Ciulești. 18 04 85) : Medalio
nul de argint — 11; Milionarul sărac 
— in
• Teatrul satlric-muzical „C. Tâna-
se “(sala Savoy, 15 56 TO : MI se pare 
că mli-nsor — 18: (sala Victoria,
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19

(sala Majestic, 
au murit cân
tărit martori —

• Uimitoarele aventuri alo mușche
tarilor : LUMINA (14 74 16) — 9; 11: 
13; 15. CULTURAL (83 50 13) — 9: 11;
13, GLORIA (47 46 75) — 9: 11 : 13
• Nu e ușor cu bărbații : LUMINA
— 17: 19, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 
ii: 13; 15: 17: 19
• lacob : STUDIO (59 53 15) — ta:
12.15: 14.30: 18.45: 19, GtUI.ESTI
(17 55 46) — 9: 11,30: 14: i6,30: 19
• B.D. în alertă : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15: 17: 19
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9: 11.15: 13,30: 13.43; 
18; 20
• Program special pentru copil si 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9: 11 : 13: 
15: 17; 19
• Extemporal la dlrigenție : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11: 13: 15: 17: 19
• Copilărie fără basme — 9. Moro- 
mețli — 10.43: 13.30: 16.1-5: 19 : UNION 
(13 49 04)
• Puștiul: LIRA (31 TI 71) — 9: 11: 
13: 15: 17: 19
• Zimhet de soare : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: n: 13 :15: 17: 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX :
POPULAR (35 15 17) — 15: 17: 19
• Misiune specială: MUNCA (21 50 97)
— 13: 17: ta
• Egreta de fildeș I COSMOS (27 54 93)
— 9; 11: 13

14:

t
11,30
11,35

12,40

Telex
Lumea copiilor • Telefllmoteca 
de ghiozdan (color). „Risul lese 
pe cărare". Producție a studiouri
lor sovietice. Premieră TV. Ulti
mul episod
Din cununa cînteculul românesc. 
Muzică populară (color)
Album duminical (partial color) 
închiderea programului

13.00
15,00 _ _
19.00 Telejurnal
19,25 Cîntarea României (color) • Orna-

giul țării conducătorului Iubit. 
Emisiune realizată In colaborare 
cu Ministerul de Interne

20.25 Film artistic (color). „O poveste 
de dragoste"

21,50 Telejurnal

LUNI, 18 APRILIE
20.00 Telejurnal
20.25 Stllnta pentru totl (color). Răs

pundem întrebărilor dumneavoas
tră 1 Astăzi despre : Omul în spa
țiul cosmic

21.10 Tezaur folcloric (color)
21.35 Secvențe siriene • Documentar 

(color)
21,50 Telejurnal

cestea și-i firesc senti
mentul de mindrie pentru 
toate cite s-au zidit in a- 
cești ani, în grădina tării). 
Dar să ne întoarcem 
piii lui Constantin 
Cel mare a mers și 
lo, unde tatăl Iui a 
— la Șantierul naval 
Galați. Era 
auzise de 
cargou — si nu știa 

ridicarea acestei < înseamnă. L-a
mină, i-a arătat mineralie
rele „Suceava", '

— Și cargou ? a întrebat 
băiatul.

— Păi, e tot așa, o navă, 
dar 

ce-ți

Comunistul Constantin 
Bălan și-a adus toți fiii, 
de îndată ce pentru aceș
tia și, in egală măsură, 
pentru el, începeau între
bările pentru calea de ur
mat în viață. Să 
înalță mîinile lui, 
podobesc chipul 
mîinile lui. (O 
paranteză. Să ne închi
puim, fie și numai. pentru 
o clipă, 
pedagogii, de cultivare a 
dragostei de patrie, la sca
ră națională. Milioane de 
oameni ar avea ce arăta 
urmașilor lor. Ar avea cu 
ce se mîndri în fața viito
rului. Ei lasă celor care 
vin din urmă o țară tină- 
ră, cu împliniri fără pre
cedent. Cu sate și orașe în 
haină nouă. Cu o zestre e- 
conomică competitivă. Cu 
afirmarea din plin a po
tențialului științei și cul
turii. Mîini harnice au lu
crat și au inălțat toate a-

vadă ce 
cum îm- 
țării și 
succintă

la co- 
Bălan. 
dinco- 
lucrat 

din 
mic atunci, 

un cuvînt — 
ce 

luat de
.Victoria'*.

„Galați" de exemplu, 
a plecat în cursă. Dar 
spun numele astea ?

—• Sînt așa... nume 
nate din toată țara.

— Da, fiule, așa e. Nume 
„adunate din toată țara", 
pe care le scriem cu mun
că oriunde am fi noi.

De ani buni, comunistul 
Constantin Bălan scrie nu

adu-

dinastii 
ștafeta 
proprii 

— dra- 
dîrze-

mele României cu munca 
sa in vatra de metal a Ga- 
lațiului și a țării. Acum, 
alături de umărul lui. lu
crează încă doi din fiii lui. 
Curînd, curind va veni și 
al treilea fecior. Sigur că 
ne aflăm aici la momentul 
de început al unei 
muncitorești. Unde 
valorilor perene 
clasei muncitoare 
gostea de muncă.
nia în fața obstacole
lor, cinstea și spiritul re
voluționar — se transmite 
cu grija deplină pentru tot 
ceea ce este de preț și tre
buie păstrat, dus mai de
parte. din generație in ge
nerație.

Dar mai presus de toate 
acestea se află viguroasă, 
mereu tînără dragostea de 
patrie, care se adaugă a- 
cestui tezaur, de asemenea 
din generație în generație.

Ilie TANAS ACHE
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Vizita oficiala a lowrăsnM 
Mae Ceausescu, împreuna ca tovarășa

Elena Ceara in Australia
COMUNICAT 
cu privire Ia vizita oficială 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste România, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Australia

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE SIRIENE

Domnului HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

DAMASC
Cu. ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene, îmi 

este deosebit de plăcut să vă transmit, in numele poporului român și al meu 
personal, călduroase felicitări, impreună cu cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală.

Doresc să exprim ferma convingere că relațiile tradiționale de priete
nie și colaborare rodnică dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare 
continuă, in spiritul celor convenite cu prilejul intîlnirilor noastre de la 
București și Damasc.

Folosesc acest prilej pentru a adresa poporului sirian prieten urări de 
progres, pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMA

(Urmare din pag. I)
recunoscute p,e plan internațional, 
pentru trecerea la negocieri în ve
derea reglementării pașnice a pro
blemelor dintre cele două state.

România și Australia condamnă 
politica rasistă și de apartheid a 
autorităților din Africa de Sud și cer 
să se pună capăt de urgentă tuturor 
manifestărilor acestei politici.

Cele două țări sprijină negocierile 
în problema Kampuchiei și s.e pro
nunță pentru realizarea unei largi 
reconcilieri naționale între toate for
țele kampuchlene. pentru retragerea 
trupelor Străine și încetarea oricărui 
amestec din afară, creîndu-se astfel 
condiții propice ca poporul kampu- 
chian să-și hotărască singur viitorul.

România $i Australia au apreciat 
progresele realizate în direcția solu
ționării situației din Afganistan pe 
cale politică, a începerii retragerii 
trupelor străine, pentru asigurarea 
independenței, suveranității și neali
nierii Afganistanului.

România și Australia consideră că 
lichidarea subdezvoltării și reduce
rea decalajelor dintre țările bogate

La Galeriile de artă ale statului Australia 

de Vest și portul Fremantle
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat, simbâtă dimi
neața, Galeriile de artă. ale statului 
Australia de Vest și portul Fremantle.

La vizită au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, Silviu Curticeanu, 
loan Totu.

înalții oaspeți au fost însoțiți de 
n viceprim-minisțrul guvernului Aut- 
., tfajiei de Vest, pavi'd; Pârker.'de'alte 
■ oficialități.
ji Jn drum spre CetițțuUgulțjțra). ,dqn 
|| Perth, unde se află galeriile deartă, 
coloana oficială de mașini a străbă
tut principalele artere ale capitalei 
statului Australia de Vest. întemeiat 
la 12 august 1829, la patru decenii 
după statornicirea primei colonii bri
tanice în Sydney Cove, orașul de pe 
rîul Swan — Perth — se afirmă ca o 
mare metropolă ,în anii ’60 ai seco

VIAȚA ECONOMICO - SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
GORJ: Fapte ale hărniciei 

minerești
Minerii de la Mătăsari — cea mai 

puternică ..uzină subterană” din tî- 
nărul bazin carbonifer al Văii Jiu
lui printr-o exemplară mobili
zare. au îndeplinit si depășit rit
mic sarcinile ce le revin, ridicînd 
la 10 000 tone cantitatea de lignit 
energetic extrasă suplimentar de la 
începutul anului și pînă în pre
zent. ..Progresele pe care le-am ob
ținut în organizarea muncii in sub
teran. in folosirea cu indici su
periori a combinelor de înaintare 
și a complexelor mecanizate de tă- 

> iere. susținere si transport, ne-a 
spus minerul Constantin Pirvoi, 
șeful brigăzii de producție din a- 
batajul frontal 42—9, asigură con
diții ca în perioada premergătoa
re zilei de 1 Mai să intensificăm 
ritmul extracției, să asigurăm eco
nomiei naționale noi cantități su
plimentare de cărbune. Ortacii din 
brigada noastră, care numai în luna 
martie au extras 12 000 tone lignit, 
mențin cu toții un ritm su
perior de lucru, realizind zilnic un 
randament de peste 25 tone căr
bune pe post. Sîntem angajați în- 
tr-o însuflețită întrecere cu cele
lalte formații de producție, pentru 
că ne-am propus ca in cinstea Zi
lei muncii să dublăm cantitatea de 
cărbune extrasă peste sarcinile de 
plan“.\(Dumitru Prună).

BORZEȘTI : Premierâ 
tehnică

De pe banda de montai a între
prinderii de utilaj chimic Borzești, 
unitate fruntași în întrecerea so
cialistă pe țară, au fost expediate 
beneficiarului — combinatul pe
trochimic de pe aceeași platformă

vremea
Răcirea vremii, semnalată în ultime

le zile in țara noastră — declară spe
cialiștii Institutului de meteorologie și 
hidrologie — constituie un fenomen 
deosebit de rar pentru această peri
oadă a anului. între cele mai accen
tuate scăderi de temperatură înregis
trate de-a lungul anilor în luna apri
lie se numără cele din intervalul 13—14 
aprilie 1528 șl 18—19 aprilie 1929. Cum 
se explică actuala aberație meteorolo
gică ?

începînd de joi, 14 aprilie, în regiu
nile vestice, centrale șl de nord ale 
tării a pătruns un front atmosferic, 
determinînd ploi care au avut caracter 
de aversă și, pe alocuri, de lapovlță 
și ninsoare. Aria precipitațiilor a cu
prins, apoi, majoritatea regiunilor ță

și cele sărace constituie o condiție 
esențială pentru menținerea păcii și 
securității internaționale. Cele două 
state apreciază că realizarea acestor 
obiective presupune intensificarea 
acțiunilor în cadrul O.N.U. și-in alte 
foruri internaționale. Ele sînt ani
mate de dorința de a acționa în 
acest sens.

România și Australia consideră ne
cesar să se acționeze pentru întări
rea rolului Organizației Națiunilor 
Unite în viața internațională, pentru 
creșterea contribuției acesteia la asi
gurarea păcii și securității, la dez
voltarea cooperării între statele 
membre.

Convorbirile au evidențiat dorința 
comună de intensificare a colaboră
rii dintre România si Australia oe 
arena internațională. în cadrul 
O.N.U. și al instituțiilor sale specia
lizate. in scopul sporirii contribuției 
lor la reglementarea problemelor 
majore ale lumii contemporane, pen
tru promovarea păcii, securității si 
cooperării internaționale.

A fost exprimată deplina satisfac
ție pentru convorbirile avute cu pri
lejul vizitei, care reprezintă o valo

lului nostru, o dată cu descoperirea 
bogatelor zăcăminte minerale care se 
află pe teritoriul statului Australia 
de Vest.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost în- 
tîmpinați, cu deosebit respect, de 
Elisabeth Ann Churcher, directoarea 
galeriilor de artă. Răspunzindu-se 
invitației, a fost vizitat acest impor
tant așezămint de cultură al statu
lui Australia de Ve'st. ce cuprinde 
un mare număr de valoroase'lucrări 
de arta — pictură, desen; sculptură. 
.- 45e la GentruP’*euttura1”,'ffifr"Pgî'thj 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu s-au îndrep
tat spre portul Fremantle, situat la 
19 kilometri de capitală, la vărsa
rea riului Swan in Oceanul Indian, 
localitatea fiind cea mai veche așe
zare de pe coasta de vest a Aus
traliei.

industrială a văii Trotușului — 
două instalații moderne pentru 
stoarcerea și presarea cauciucului 
sintetic. Realizate în premieră, 
după o concepție originală, aceste 
instalații, care pînă de curind erau 
aduse din import, reprezintă pro
duse de virf in domeniul construc
țiilor de utilaje tehnologice pentru 
industria chimică și petrochimică. 
Referindu-se la caracteristicile 
tehnico-funcționale ale acestora, in
ginerul Constantin Uzum’. directo
rul unității, preciza : „Sînt utilaje 
de mare complexitate și tehnici
tate. dotate cu sisteme de filtrare 
și ungere, automate. Față de utila
jele ce se importau pînă acum, 
acestea prezintă o serie de avan
taje, între care consumul de ener
gie mai redus și un randament 
sporit”. (Gheorghe Baltă).

HUNEDOARA : Produse 
pentru export de calitate, 

livrate ritmic
în toate unitățile economice 

hunedorene există o puternică an
gajare muncitorească pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor de 
plan, în condițiile realizării unor 
produse de calitate superioară. O 
deosebită atenție acordă organiza
țiile de partid și colectivele de oa
meni ai muncii înfăptuirii preve
derilor de plan la export, care. în 
luna trecută, au fost îndeplinite si 
depășite de către județul Hunedoa
ra cu 1,9 la sută. Stimulați de be
neficiile suplimentare ce se obțin 
pentru realizarea unor producții 
superioare destinate exportului, și 
în aceste zile, la Combinatul side
rurgic Hunedoara. întreprinderile 
de utilaj minier si de tricotaje Pe
troșani. întreprinderea chimică 
Orăștie. unitățile I.F.E.T. Deva și 
multe altele, se acționează cu mul

rii. In spatele frontului atmosferic s-a 
intensificat un maxim barometric care 
a favorizat circulația aerului rece de 
origine polară spre teritoriul țării 
noastre din sectorul nordic. Precipita
țiile s-au restrîns în regiunile vestice, 
în schimb s-au intensificat începind 
de vineri, 15 aprilie, în estul, sud-estul 
și sudul țării, transformîndu-se în la- 
povlță și ninsoare. în zonele răsărite
ne, ninsorile au fost însoțite de inten
sificări locale ale vîntului, care au 
viscolit zăpada. Regimul termic a fost 
aspru, îndeosebi la valorile maxime 
diurne, care au fost cu 4—11 grade 
mai coborîte decît cele climatice nor
male pentru această perioadă. Vineri, 
15 aprilie, de pildă, la Sita Buzăului 
s-au înregistrat minus 3 grade, depă- 
șindu-se cea mai mică valoare diurnă 
absolută de minus 1 grad, măsurată în 
luna aprilie.

Ce se întrevede pentru perioada ur
mătoare ? în următoarele trei zile vre

roasă contribuție la aprofundarea 
raporturilor dintre cele două țări, in 
interesul poporului român si po
porului australian, al cauzei păcii, 
progresului și cooperării internațio
nale.
Președintele Republi

cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au exprimat calde mul
țumiri guvernatorului general al 
Australiei si doamnei Stephen, po
porului australian pentru primirea 
prietenească de care s-au bucurat 
în timpul vizitei oficial# efectuate 
în Australia.
Președintele Republi

cii Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. a adresat 
guvernatorului general al Australiei, 
Ninian Martin Stephen, și primului- 
ministru. Robert Hawke, invitația de 
a efectua, impreună cu soțiile, vizi
te oficiale in Republica Socialistă 
România. Invitațiile au fost accepta
te cu plăcere, datele vizitelor ur- 
mind a fi convenite ulterior, pe ca
nale diplomatice.

Canberra, 17 aprilie 1988.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
informați cu acest prilej de vice- 
prim-ministrul guvernului statului 
Australia de Vest despre activitatea 
industriali și portuară ce se desfă
șoară aici. A fost relevată dezvol
tarea înregistrată cu precădere in 
anii din urmă; prin construirea de; 
noi dane de încărcare-descărcare, 
dotate cu tehnică modernă de înal
tă productivitate și ■ eficiență. In. 
prezent:--aici pot acoătn- have1 cu -ca
pacități de peste 70 000 tdw. în -i- 

derurgic, o rafinărie, alte impor
tante unități economice.

Pe parcursul vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu ;fti răspuns cu cordialitate 
manifestărilor de simpatie ale lo
cuitorilor capitalei statului Australia 
de Vest.

tă dăruire în vederea funcționării 
ireproșabile a fluxurilor de fa
bricație. realizării unor produse de 
înaltă calitate si a contractelor în
cheiate. fiind hotărite să-și reali
zeze prevederile de plan la export 
și pe luna aprilie. Demn de subli
niat este si faptul că. prin reparti
zarea comenzilor unor formații 
specializate de lucru, crearea de 
noi fluxuri modernizate de fabrica
ție. creșterea fiabilității produselor 
și a utilajelor, un mare număr de 
întreprinderi din județ își lărgesc 
tot mai mult gama produselor ce 
le oferă piețelor externe. (Sabin 
Cerbu).

BUZĂU : Acțiuni 
edilitar-gospodărești

în perioada care a trecut din 
..Luna muncii patriotice pentru 
gospodărirea si intrumusețarea lo
calităților” s-a înregistrat o amplă 
mobilizare a forțelor umane si ma
teriale. Cei peste 150 000 de parti
cipant la acțiunile edilitar-gospo- 
dănești organizate de Consiliul 
popular al județului Buzău au 
plantat 75 000 pomi și arbuști or
namentali. peste 10 000 trandafiri și 
12 km de gard viu. Tot in aceas
tă perioadă, cu participarea ne
mijlocită a cetățenilor au fost re
parate 2 000 poduri si podețe, străzi 
și trotuare pe o lungime de 223 
kilometri, au fost amenajate parcuri 
și zone verzi pe o suprafață de 
circa 70 000 mp. De asemenea, cu 
sprijinul organizațiilor de tineret, 
de femei și sindicat. în stațiunile 
balneoclimaterice Monteoru, Balta 
Albă și Fișici. pe traseele turis
tice din județ s-au inițiat nu
meroase acțiuni de gospodărire și 
înfrumusețare, s-au feamenajat și 
extins zonele de agrement. (Stelian 
Cblper).

mea va fi rece, mai ales noaptea, cu 
deosebire în centrul și nordul țârii, la 
începutul intervalului, apoi se va în
călzi treptat.' Cerul va deveni variabil 
în centrul, vestul și nordul țării, unde, 
izolat, vor mai cădea precipitații, mai 
ales sub formă de ploaie. în celelalte 
zone cerul va fi mai mult no ros și. 
pe alocuri, vor mai cădea precipitații 
slabe, sub formă . de ploaie, lapoviță 
și ninsoare. Temperaturile minime, în 
centrul și nardul țării, vor fi cuprinse 
între minus 7 și 4 grade, izolat mai 
coborîte ; in restul teritoriului acestea 
vor fi ușor mai ridicate, situîndu-se, 
treptat, între zero și 8 grade. Maxi
mele vor evolua între 4 șl 14 grade, 
fiind mai ridicate în ultimele zile, cînd 
vor ajunge pînă la 22 de grade în re
giunile vestice si sud-vestice. Local, 
în vestul; centrul și nordul țării se vor 
produce brumă și îngheț la.sol, iar în 
partea de răsărit, pe alocuri, ceată.

(Agerpres)

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZIMBABWE

Tovarășului ROBERT GABRIEL MUGABE
Prim-secretar și președinte al Uniunii Naționale Africane 

din Zimbabwe — Frontul Patriotic (F.P.),
Președintele Republicii Zimbabwe

HARARE
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Zimbabwe iml oferă prilejul 

deosebit de plăcut de a vă adresa, in numele Partidului Comunist Român, 
al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, sincere feli
citări, impreună cu cele mai bune urări dumneavoastră, partidului, guver
nului și poporului Zimbabwean prieten.

Sint convins că raporturile tradiționale de prietenie și colaborare rod
nică statornicite intre partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare 
tot mai puternică in viitor in interesul popoarelor român și Zimbabwean, 
al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

Vă doresc multă sănătate și fericire dumneavoastră personal, iar po
porului zimbabwean. prieten pace, prosperitate și progres continuu.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în urmă cu opt ani, în noaptea 
de 17 spre 18 aprilie 1980, poporul 
zimbabwean trăia un moment de 
importantă deosebită al istoriei 
sale naționale : pe stadionul „Ru- 
faro“ din capitala țării, zeci de mii 
de oameni salutau cu entuziasm 
înălțarea drapelului național, care 
vestea apariția pe harta lumii a 
unui nou stat independent — Re
publica Zimbabwe.

Situată in inima Africii austra
le. la sud de fluviul Zambezi, ti- 
năra republică (suprafața — 389 622 
kmp ; populația — circa 7 milioa
ne de locuitori) este moștenitoarea 
uneia dintre cele mai strălucite 
civilizații ce au înflorit pe cuprin
sul continentului, dispunind tot
odată de bogate resurse naturale, 
în subsolul ei se găsesc importan
te zăcăminte de aur, cărbune, fier, 
crom etc, iar peste 60 la sută din 
suprafața teritoriului este acoperi
tă cu păduri de cele mai diferite 
esențe.

în răstimpul scurt care a trecut 
de la proclamarea independentei. 
Zimbabwe a obținut o serie de im
portante succese pe linia realizării 
unor . transformări social-econ.omi- 
ce cu caracter progresist. Sub con
ducerea Uniunii Naționale Africa
ne din Zimbabwe — Frontul Pa
triotic (Z.A.N.U. — F P.) a fost în
făptuită reforma agrară, a luat 
ființă o corporație de stat pentru 
controlul extracției și exportului 
resurselor miniere și s-a trecut la 
realizarea unui vast program de 
construcții industriale. Procesul 
transformărilor ‘înnoitoare a luat o 
deosebită amploare în special in 
ultimul an.

Pornind de la faptul că o condi
ție indispensabilă a consolidării in

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
AZI, LA FOCȘANI. România

european
Pentru sportul vrincean. mai pre

cis pentru cel din municipiul Foc
șani, azi o premieră pe plan rugbis- 
tic: stadionul ..Milcovul” va găzdui 
meciul dintre selecționatele Româ
niei și‘Spaniei — conttnri pentru 
cajnplojiatul,. european F.I.R.A: O 

de larg interejs, m cari?- 
rugbiștii 'hbștri, aflați, se pâre.' în'tr-o' 
revenire 'de formă, vor să demon
streze că victoria și jocul îmbună
tățit de acum două săptămini, de la 
Milano, in fața puternicei reprezen
tative a Italiei, nu au fost intimplă- 
toare.

FOTBAL. Etapa
în divizia A. azi meciurile etapei 

a 23-a. în Capitală, două partide : 
Dinamo (locul 2 în clasament) intil- 
nește. pe propriul teren, pe Victoria 
București (3), iar pe stadionul din 
Giulești. Rapid (13) primește repli
ca echipei Flacăra Moreni (5). La 
Suceava. C.S.M. (17) — A.S.A. Tg. 
Mureș (8); la Cluj-Napoca. Univer
sitatea (12) — F.C. Argeș (15); la

Primele meciuri în semifinalele „Cupei României" 
la handbal feminin

în penultima fază a „Cupei Româ
niei” la handbal feminin au rămas.

franța : Probleme acute în
Deși universitățile franceze nu cunosc astăzi mișcări studențești de 

amploarea celor de acum două decenii, s-au acumulat totuși destule 
nemulțumiri latente ce răbufnesc periodic, sub o tormă sau alta. Des
pre unul din aspectele nemulțumirilor studențești relatează ziarul „LE 
MONDE", intr-un articol intitulat Dificultăți în centrele universitare, zia
rul arată că reducerea subvențiilor acordate de stat invățămîntului în 
acest an, ca și majorarea taxelor pentru căminele studențești au pro
vocat un val de proteste și greve în marile. „cetăți universitare", unde 
existau deja nemulțumiri legate de supraaglomerare, de înrăutățirea con
dițiilor de viață și de studiu.

A face o „grevă a taxelor de 
cazare- pentru a protesta contra 
unei majorări de 13 franci nu este, 
desigur, prea mare lucru. La aceas
ta par să se fi hotărît, totuși, 500 
din cei 1 400 de rezidenți ai orășe
lului universitar din Nanterre. Tre
buie spus că amintita majorare — 
hotărîtă pe neașteptate de către 
centrul administrativ regional 
„CROUS” din Versailles — nu a 
fost decit picătura de apă ce 
a ’ făcut să se reverse paha
rul răbdării. Nu e fievoie să in
siști prea mult pe lingă cei ce 
locuiesc în capătul „campus“-ului 
universitar din Nanterre pentru a 
le cunoaște nemulțumirile. Lista 
revendicărilor lor e lungă. Fără 
îndoială, nu mai sîntem in 1967— 
1968, cind orășelul universitar din 
Nanterre era teatrul unor lupte de 
anvergură. Sîntem, desigur, depar
te de acele ore fierbinți. însă pro
blemele de azi referitoare la con
dițiile de cazare au fost puse încă 
de atunci intr-o „carte albă” a Fe
derației rezidenților universitari din 
Franța. „Calitatea construcțiilor 
este dezastruoasa și ne putem ex
prima temerea că orășelele univer
sitare, prevăzute pentru 20 d.e ani, 
nu vor putea împlini termenul con
tractual”. Acum, după două de
cenii, această temere pare justifi
cată cu prisosință.

„Totul se degradează In cămine
le noastre”, spune Frederic. unul 
din inițiatorii mișcării de îm
potrivire. Construite în pripă în 
1965, spre a se face față exploziei 
numărului de studenți in regiunea 
pariziană, căminele din Nanterre 
n-au rezistat uzurii. Cele patru clă
diri. cu patru sau nouă etaje, avind 
1 400 de camere de cite 10 metri 
pătrați fiecare și instalații sanitare 
minime, ar fi greu să devină un

dependenței și a contracarării ac
țiunilor agresive declanșate de ra
siștii sud-africani o constituie în
tărirea unității naționale. Congre
sul extraordinar al Z.A.N.U. — F.P., 
desfășurat in această lună, a rati
ficat acordul semnat la 22 decem
brie 1987 cu privire la unificarea 
acestei formațiuni politice cu 
Z.A.P.U. Realizarea partidului 
unic, care și-a propus drept obiec
tiv ..edificarea unpi stat socialist 
in Zimbabwe”, reprezintă un eve
niment de importanță excepțională 
în viața politică a țârii.

Poporul român, care nutrește o 
caldă prietenie l'ață de popoarele 
Africii, față de toate popoarele 
care au pășit pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare, urmărește cu 
viu interes și simpatie înfăptuirile 
poporului zimbabwean. Solidarita
tea militantă a României cu cauza 
acestui popor și-a găsit o elocven
tă ilustrare atit în anii grei ai 
luptei de eliberare națională, cind 
țara noastră a acordat un larg 
sprijin — politic, diplomatic, mo
ral și material —, cit și după aceea. 
România a recunoscut chiar din 
primul -moment Republica Zim
babwe, ziezvoltînd in noile condiții 
legături de strînsă colaborare cu 
tinărul stat. Momente de cea mai 
mare importanță in evoluția ascen
dentă a relațiilor bilaterale le-au 
constituit intîlnirile, la București 
și Harare, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu conducătorii 

‘zimbabweani, acordurile si înțele
gerile încheiate cu aceste prile
juri, care au creat o bază trainică 
pentru amplificarea continuă a a- 
cestor raporturi, in interesul am
belor țări și popoare, al cauzei pă
cii și înțelegerii internaționale.

- Spania, în campionatul 
de rugbi

Antrenorul principal al reprezen
tativei noastre. Theodor Rădulescu 
— mulțumit de evoluția elevilor săi 
în partida amintită — are în in
tenție de a folosi același ,,1Ș“ parei! 
a evoluat’ pe stadionul milanez': Piti' 
— Boldur. Lungu. Tofan, Vărzaru — 
Ignat. I'țețtga — Rădulescu,, (Durpi-i 
trăș’, Murariu — Caragea, Vereș — 
Leonte. Munteanu, Dumitrescu.

Partida va fi condusă de arbitrul 
sovietic Al. Grumbinas și va începe 
la ora 15.

în deschidere, de la ora 13, finala 
Cupei F.R.R.: Contactoare Buzău — 
Știința Cemin Baia Mare.

a 23-a a diviziei A
Galați. Oțelul (4) — Petrolul Plo
iești (18); la Craiova. Universitatea 
(6) — S.C. Bacău (11); la Timișoara, 
Politehnica (14) — F.C. Olt (9); la 
Hunedoara. Corvinul (7) — F.C.M. 
Brașov (10). Cel de-al nouălea meci 
al etapei a avut loc miercuri, 13 a- 
prilie: Steâua (1) — Sportul stu
dențesc (14). Scor 3—0 pentru 
Steaua. Toate meciurile programate 
astăzi încep la ora 17.

după cum se știe, următoarele echi
pe: Știința Bacău, Chimistul Rimnicu

loc de calm și de confort. Dar 
astăzi nu se mai ridică exigente de 
acest gen.

, Infiltrațiile în betonul „obosit” 
rod clădirile incetul cu încetul și 
fac să apară derizorii zugrăvelile 
aplicate din cînd în cînd si care 

DIN PRESA INTERNAȚIONALA
mai degrabă ascund mizeria. Iar in 
ce privește viața culturală — una 
din menirile inițiale ale căminelor 
universitare — aceasta, din cauza 
lipsei de mijloace, a ajuns de o 
platitudine inspăimintătoare...

Survenită în acest context, ma
jorarea taxelor a cristalizat nemul
țumiri latente. După majorările din 
septembrie 1987. cind taxele au spo
rit de la 522 la 548 franci pe lună, 
creșterea la 561 franci de la începu
tul lunii ianuarie 1988 a fost re
simțită. în cazul cel mai bun. ca o 
gafă, iar in cel mai rău — ca o 
provocare. De la începutul anului, 
cele trei asociații reprezentate in 
consiliul căminelor s-au mobilizat 
spre a-și alerta membrii și a-i con
vinge pe cit mai multi dintre ei 
să nu plătească centrului regional 
taxele pe luna februarie. în pre
zent, circa 500 de studenți au văr
sat banii pentru taxe „colectivului 
de grevă”, care i-a depus intr-un 
cont blocat. Greviștii inteleg să de
nunțe și motivele majorării. în fața 
unei reduceri cu pește 2 milioane 
de franci (adică de peste 16 la sută) 
a subvențiilor pentru funcționarea 
căminelor in 1988, centrul regional 
din Versailles, ca gestionar riguros, 
a hotărît să-și echilibreze bugetul 
sporind contribuția beneficiarilor. 
Pentru aceștia, chestiunea este să-i 
convingă pe autorii hotăririi și pe 
reprezentanții puterii publice de

Primul-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Con
stantin Dăscălescu, a trimis o tele
gramă președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe Siriene,

Poporul sirian marchează astăzi 
împlinirea a 42 de ani de ia memo
rabila zi de 17 aprilie 1946,, cind, 
sub presiunea luptei de eliberare, 
ultimii soldați străini părăseau te
ritoriul tării. Acest act a consacrat 
dobindirea independentei depline 
a Siriei.

Redevenit stăpin ne propriile-i 
destine, poporul sirian s-a angajat 
cu toată hotărirea pe calea lichi
dării grelei moșteniri a trecutului 
de dominație colonială, a dezvol
tării econom ico-socia le. reușind 
să înregistreze in perioada ce a 
urmat proclamării independentei o 
serie de realizări notabile. Au fost 
puse bazele unei industrii proprii, 
s-a trecut, la valorificarea bogății
lor naturale, s-au dezvoltat invă- 
țămnjtul si cultura. Adevărata re
naștere a Siriei a început însă o 
dată cu revoluția din 8 martie 1963, 
declanșată de Partidul Baag Arab 
Socialist, și mai ales după mișca
rea de redresare inițiată de pre
ședintele Hafez Al-Assad (noiem
brie 1970). în cele aproape două 
decenii care au trecut de la ulti
mul eveniment. Siria a cunoscut 
o impetuoasă dezvoltare. Regiuni 
întregi aflate altădată intr-o sta
re de înapoiere au devenit centre 
ale unei puternice activități pro
ductive. S-au construit zeci de fa
brici și uzine, au fost electrificate 
mii de. sate, s-a trecut la moderni
zarea agriculturii. Astfel, alături 
de marele baraj de pe Eufrat, care 
ajută la irigarea unei suprafețe de 
140 000 de hectare, au fost construi
te o serie de baraje mici si mijlo
cii. numărul lor depășind acum 100. 
Concomitent, s-a schimbat complet

Vilcea. Mureșul Tg. Mureș și 
TEROM Iași. Aceste formații vor 
continua „cursa” pentru cîștigarea 
trofeului, susținînd cite două parti
de (tur-retur). Astfel, azi. la Bacău. 
Știința intilnește pe Chimistul, iar

*
HANDBAL. Simbătă la Paris, la 

palatul sporturilor de la Bercy, în 
prezența a 7 000 de spectatori, echi
pa Bucureștiplui a intretut cu sco-. 
ful de 28—21, (13—13) selecționata 
orașului Berlin, intr-un meci contind 
toețițru cbu*i.petiția internațională ,de 
haiidțfal' rhaitcUlin. turneul capitale
lor. Handbaliștii români au prestat 
un joc excelent avînd ca principali 
realizatori pe Berbece (10), Dumitru 
(5). Stingă (4).

BASCHET. Sala Floreasca e găz
duit aseară tradiționalul derbi al 
campionatului republican masculin 
de baschet, intre echipele bucurește- 
ne Dinamo și Steaua. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 94—79 (40—47) 
în favoarea jucătorilor dinamoviști. 
Astăzi de la ora 11, in aceeași sală, 
are loc meciul revanșă.

AUTOMOBILISM. La Galați are 
Ioc azi prima cursă de viteză pe cir
cuit in campionatul de automobi
lism. întrecerea reunește nutomo- 
biliști din toată țara, care se vor 
întrece pe grupe : A, Cl, C2 și E.

BOX. în cadrul campionatelor in
ternaționale de box ale Franței, ce 
se desfășoară la St. Nazalre. la ca
tegoria cocoș, sovieticul Albert Ka- 
zandian l-a învins la puncte pe ve- 
nezueleanul Jfesus Torres, iar Jose 
Hernandez (Venezuela) a cîștigat,

invățămintul 
faptul că studenții nu mai sînt 
dispuși să accepte orice și cu orice 
preț.

Nu se poate spune că autoritățile 
de resort au fost luate prin sur
prindere. Situația din Nanterre este 
cit se poate de reprezentativă pen
tru climatul și dificultățile exis
tente de ani de zile intr-un mare 
număr de orașe universitare din 
regiunea pariziană, ca si din pro
vincie. Decalajul dintre ofertă și 
cerere este tot mai evident : între 
1977 și 1987, în timp ce numărul 
studenților a sporit cu 20 la sută, 
construcția de cămine a bătut pasul 
pe loc.

Disparitățile regionale nu sint 
deloc neglijabile. Regiunea pari

ziană (Paris. Versailles, Creteil) 
este, de departe, cea mai slab echi
pată sub acest aspect, avînd cu 
ceva pesle 9 000 de camere de că
min pentru peste 400 000 de stu
denți. Dar cea mai mare parte a 
orașelor universitare nu stau nici 
ele cu mult mai bine : 4 850 camere 
pentru 83 000 de studenți la Lyon, 
5 300 camere pentru 60 000 studenți 
la Bordeaux. 6 500 camere pentru 
63 000 studenți la Toulon.

„Raportul Domenach” asupra 
condițiilor de viată ale studenților 
a ridicat limpede problema : „Este 
clar că ritmul asigurării de noi 
locuri in cămine nu este suficient 
pentru a ameliora procentul de 
acoperire a nevoilor”. Va trebui ca 
statul să decidă să inverseze ten
dința bugetară din ultimii ani. în 
medie, subvențiile nu reprezintă 
mai mult de 26 la sută din costul 
de funcționare a celor 200 de că
mine administrate de centrul re
gional Versailles. După o amelio
rare sensibilă intre 1980 și 1986 — 
timp în care subvențiile s-au dublat 
— situația s-a degradat brusc in 
ultimii doi ani : in bugetele pe 1987 
și 1988. subvențiile au scăzut cu 
peste 40 milioane, adică cu aproape 
18 la sută. Impresionantă degra
dare 1

Nu numai studenții, ci și cadrele 
universitare franceze cunosc se
rioase dificultăți. în această pri- 

Mahmoud Al-Zouabi. cu prilejul zi
lei naționale, prin care ii adresează 
călduroase felicitări. impreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și 
succes deplin în activitate.

Înfățișarea multor localități ale 
țării, și in primul rind a Damas
cului. Astăzi, cu noile sale clădiri 
din beton și sticlă, cu bulevardele 
sale largi, cu modernul său aero
port internațional, capitala siriană 
este unul dintre cele mai atrăgă
toare și mai frumoăse orașe ale 
Orientului Mijlociu.

Realizările obținute de poporul 
sirian pe calea făuririi unei vieți 
noi sint urmărite cu interes si 
simpatie de poporul român, care 
nutrește sentimente de profundă 
prietenie față de popoarele arabe, 
sprijinind înfăptuirea aspirațiilor 
lor de progres si bunăstare. între 
România si Siria s-au statornicit, 
după cum se știe, relații de strin- 
xă prietenie, care cunosc o conti
nuă dezvoltare. Un rol determinant 
în această evoluție pozitivă au 
avut intilnirile. de la Damasc si 
București dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Hafez Al-Assad, încheiate de fie
care dată cu acorduri si înțelegeri 
care au deschis ample perspective 
conlucrării dintre cele două țări. 
Printre exemplele cele mai semni
ficative ale acestei rodnice coope
rări se numără marea rafinărie de 
la Banias. uzina de triplusuperfos- 
fați de la Homs. fabrica de ciment 
de la Sheik Said, ca si lucrările 
de hidroameliorații de pe valea 
Eufratului.

Intensificarea pe mai departe a 
colaborării multilaterale româno- 
șiriene corespunde pe deplin inte
reselor celor două țări, consti
tuind. totodată, o importantă con
tribuție la cauza păcii si înțelegerii 
internaționale.

joi, 21 aprilie, la Iași are loc primii 
meci dintre TEROM și Mureșul. 
Partidele retur, peste o săptămină la 
Rimnicu Vilcea și, respectiv, Tg. 
Mureș.

★

tot la puncte, meciul cu Zbigniew 
Koprowski (Polonia). în finala cate
goriei mijlocie se vor intilni Ha- 
moudi Maimoun (Franța) și Andrei 
Kumiavka (.U.R.S.S). Primul a dis
pus la p.uncțe de tunisianul Raouf 
Harbi, iar cel de-al doilea l-a între
cut -pe francezul Fabrice Tiozzo.

ȘAH. Primul turneu pentru „Cupa 
mondială" la șah, ce se desfășoară 
la Bruxelles, a continuat cu runda 
a 11-a, in care Beliavski a cîștigat 
la Winants, Nunn l-a învins pe Tal, 
Portlsch pe Timman, Korcinoi a 
pierdut la Sax. iar partidele Nikolicl
— Karpov, Speelman — Andersson 
s-au încheiat remiză. In clasament 
conduce fostul campion mondial A- 
natoli Karpov (U.R.S.S.), cu 7,5 
puncte, urmat de Beliavșki (U.R.S.S.)
— 7 puncte, Portisch (Ungaria) — 
6,5 puncte.' etc.

FOTBAL. • La Mulhouse (Fran
ța), in preliminariile campionatului 
european de fotbal pentru juniori 
selecționata Franței a întrecut cu 
scorul de 2—1 (1—1) echipa R.F. 
Germania). • Rezultate înregistrate 
în sferturile de finală ale „Cupei 
U.R.S.S.” la fotbal : Jalghiris Vil
nius — Neftci Baku 2—1 ; Dnepr 
Dnepropetrovsk — Dinamo Tbilisi 
2—1 ; Torpedo Moscova -- Spartak 
Moscova 1—0 : Metallist Harkov —• 
Rotor Volgograd 1—0.

universitar
vintă. semnificativ este și articolul 
„Raportul Durry dezvăluie degra
darea situației cadrelor universi
tare”. publicat de același ziar.

Realizat la cererea ministrului 
cercetării si invățămîntului supe
rior. Jaques Valades. de către un 
grup de cadre universitare prezidat 
de Georges Durry. raportul amin
tit înfățișează situația materială și 
profesională „alarmantă” a univer
sitarilor francezi. Iată cum vede 
ziarul „Le Monde” dimensiunile și 
acuitatea acestei probleme :

Starea de lucruri, scrie ziarul, 
depășește cu mult simplele reven
dicări de breaslă ale celor 11 750 
profesori, 17 770 conferențiari și 
11 340 asistenți ce alcătuiesc comu
nitatea universitarilor franpezi. A 
ridica problema situației lor în
seamnă a-ți pune întrebări privind 
capacitatea universității ca institu
ție de a se renova și dezvolta. Pînă 
în anul 2000, universitățile vor tre
bui să procedeze la masive recru
tări de cadre — o renovare a jumă
tate din numărul profesorilor, spu
ne raportul Durry — datorită ieși
rilor la pensie și perspectivei de 
sporire a numărului de studenți. 
Dar ce se constată in prezent ? La 
numeroase discipline, mai cu seamă 
la cele unde domnește o concurentă 
exterioară puternică (științe, infor
matică și electronică, economie și 
administrație). Universității ii vine 
din ce în ce mai greu — spune 
raportul Durry — „să găsească 
pentru angajare candidați de Va
loare sau chiar candidați pur și 
simplu”. „In aceasta, continuă ra
portul. nu este nimic surprinzător. 
Este chiar inevitabil, dacă se are 
in vedere degradarea persistentă. în 
unele privințe vertiginoasă, a si
tuației cadrelor universitare in ra
port cu alte categorii sociale de 
niveluri comparabile”. Tocmai de 
investigarea minuțioasă a acestei 
degradări se ocupă raportul, amin
tind de mediocritatea condițiilor de 
muncă ale cadrelor universitare : 
Clădiri supraaglomerate și uneori în 
stare proastă, absenta sau insufi
ciența echipamentelor, sărăcia cres- 
cîndă a mijloacelor de documen
tare. reducerea constantă a perso
nalului administrativ și tehnic.



NOUL ITINERAR DE PAS Șl COLABORARE Al PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

PENTRU 0 SOLUȚIONARE DEMOCRATICA, IN INTERESUL 
TUTUROR STATELOR, A PROBLEMELOR MAJORE 

CE CONFRUNTĂ OMENIREA
Intervenția reprezentantului român 

la Conferința Uniunii Interparlamentare

0 puternică expresie a politicii externe 
Pe largă deschidere, dinamică si cnnstructivă 

a României socialiste
Presa de peste hotare continuă să reflecte pe larg vizitele oficiale 

întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în țări din Asia și zona Pacificului - expresie strălucită a 
politicii României de extindere continuă a raporturilor sale de colabo
rare pașnică, reciproc avantajoasă cu toate statele lumii, în interesul 
cauzei păcii și cooperării internaționale.

Agenții de presă, ziare, posturi de radio și televiziune din diferite

țări relevă importanța dialogurilor la cel mai înalt nivel, purtate în Re
publica Indonezia și in Australia, subliniind că documentele și înțele
gerile convenite conferă o bază trainică dezvoltării raporturilor cu ță
rile vizitate.

Sînt puse, totodată, în evidență pozițiile constructive, inițiativele șl 
acțiunile șefului statului român pentru soluționarea echitabilă-a proble
melor majore ale lumii contemporane.

Presa din Australia subliniază 
semnificația deosebită a convorbi
rilor la nivel inalt româno-austra- 
liene menite să confere noi dimen
siuni conlucrării multilaterale din
tre cele două țări și popoare.

Diferite ziare publică, totodată, 
articole consacrate României. Ast
fel. cotidianul ..THE WEST AUS
TRALIAN" evidențiază. în artico
lul intitulat „România — tară a 
păcii", că președintele 
Nicolae Ceaușescu este cunoscut 
nu numai ca remarcabil conducă
tor al tării sale, ci și ca un stră
lucit promotor al luptei pentru 
dezvoltare a întregii lumi, pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale. Șeful statului 
român — scrie ziarul — a avut, 
în cei 23 de ani de cind conduce 
destinele României, peste 500 de 
întilniri cu șefi de stat și de gu
vern. cu care prilej au fost sem
nate tratate de prietenie și colabo
rare, declarații solemne. decla
rații comune, comunicate comu
ne, documente de cooperare eco
nomică, tehnică, științifică și cul
turală. Toate acestea au con
tribuit la stabilirea si dezvoltarea 
relațiilor bilaterale ale României Pe 
plan politic, economic, tehnico-ști- 
intific si cultural, la afirmarea. în 
același timp, a inițiativelor de pate 
ale acestei țări pe arena interna
țională — subliniază ziarul austra
lian.

„Căii, de ample si profunde 
transformări în toate domeniile, pe 
care a pășit România în anii post
belici. și cu deosebire după 1965 
— se arată în articol — ii cores
punde o politică externă dinami
că. de pace si conlucrare interna
țională. Sub impulsul si cu con
tribuția directă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, România și-a 
extins continuu colaborarea cu toa
te statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială, de mărime, po
tential sau grad de dezvoltare. 
Dacă in anul 1965 România avea 
relații diplomatice cu '67 de state, 
astăzi ea intretine relații diploma
tice si economice cu Ț55 dț; țări".

Potrivit concepției românești — 
evidențiază ziarul — astăzi, mai 
mult ca oricind, se impune cu ne
cesitate o nouă gîndire, o nouă a- 
bordare a problemelor păcii și răz
boiului, apare logică, profund re
alistă teza formulată de președin
tele Nicolae Ceaușescu potrivit că
reia problema fundamentală a e- 
pocii noastre o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmare, în primul rînd la 
dezarmare nucleară, apărarea 
dreptului fundamental al popoa
relor, al oamenilor la viață, la 
pace, la existență liberă și demnă. 
Această teză este evidențiată, de 
asemenea. în programul complex 
și cuprinzător românesc de dezar
mare — program care cuprinde și 
alte măsuri de mare însemnătate 
în abordarea acestei problematici.

Sub titlul „Strategia dezvoltării 
României", același ziar sublinia
ză că „anul 1965, cînd președin
tele Nicolae Ceaușescu a fost 
ales să conducă destinele Româ
niei, a marcat începutul unei 
epoci de un dinamism, fără prece
dent. Intr-o perioadă relativ scur
tă, România a reușit să se trans
forme, in principal pe baza efor
tului propriu, dintr-o țară slab 
dezvoltată, cu o economie predo
minant agrară, într-o țară indus- 
trial-agrară, cu o industrie moder
nă, organizată după cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii con
temporane".

„In strategia dezvoltării social- 
economice a României, știința se

situează la loc de cinste și con
stituie un generator de progres" 
— relevă „The West Australian" în 
articolul intitulat „Știința — fac
tor de progres".

„Orientarea pe termen lung, în
crederea în forța științei, a creati
vității și productivității muncii — 
se arată în articol — au daț po
sibilitatea României să atingă ni
veluri superioare în ceea ce pri
vește structura, calitatea, dezvol
tarea intensivă a țării și creșterea 
bunăstării sociale, progresul multi
lateral al întregii țări.

Legăturile funcționale dintre 
factorii implicați în generalizarea 
progresului științific și tehnic în 
toate domeniile vieții social-eco- 
nomice din România încep cu în- 
vătămîntul. cercetarea și concepția 
și continuă cu aplicațiile în prac
tică, toate coordonate și îndrumate 
strălucit printr-un sistem coerent 
si clar, respectiv prin Consiliul 
Național al Științei și Invățămin- 
tului, condus de către academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu,

reliefate principalele momente ale 
vizitei in Australia, a fost pusă in 
evidentă politica externă activă de 
pace și amplă colaborare . interna
țională a României.

In relatarea sa despre vizită, 
agenția CHINA NOUA informează 
’că, în toastul rostit la dejunul ofe
rit în onoarea sa de primul-minis- 
tru al Australiei, președintele 
României s-a pronunțat pentru 
dreptul fiecărui popor de a-si ho
tărî liber calea dezvoltării, pentru 
respectarea principiilor deplinei 
egalități, independenței si suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reci
proc în relațiile dintre state.

Agenția pune, de asemenea, in 
evidentă relațiile bune între între
prinderi din tara noastră si din 
Australia în ceea ce privește livra
rea de cărbune cocsificabil în 
schimbul produselor industriale ro- 
țnânești și faptul că s-a convenit 
să se realizeze, pe această bază, 
acorduri de lungă durată, oină în 
anul 2000, care să asigure stabili-

RELATĂRI Șl COMENTARII ALE MULOACELOR 
DE INFORMARE DE PESTE HOTARE

prim viceprim-ministru al gu
vernului.

Academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu — scrie în continuare 
ziarul — a adus o contribuție 
deosebită la progresul științei 
românești, prin activitatea per- 
sohală de cercetare și conduce
re desfășurată in domeniul chi
miei, care a furnizat noi mode
le de organizare a cercetării știin
țifice în România. în special prin 
aportul propriu în domeniul chi
miei macromoleculare. In calitate 
de președinte al Comitetului Na
țional Român „Oamenii de știință 
șl pacea", doamna Elena Ceaușescu 
este un promotor activ al coope
rării strînse cu alte organizații ale 
oamenilor de știință de pe glob, 
pentru apărarea păcii, pentru 
dezarmare și eliminarea pericolu
lui unei catastrofe nucleare, astfel 
incit știința, învătămîntul și cul
tura să slujească cauzei progresu
lui si civilizației umane. Cooperă
rii și bunei înțelegeri între popoa
re, arată ziarul.

„The West Australian" a publi
cat. de asemenea, portretele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu.

La rîndul său. ziarul „THE COU
RIER MAIL", care apare la Bris
bane. capitala statului Queens
land, a subliniat personalitatea 
șefului statului român, prezenta 
dinamică, vie a României în via
ța internațională, activitatea perse
verentă a tării noastre pentru dez
voltarea relațiilor sale externe, pe 
baza noilor principii de drept in
ternational. preocuparea si efortu
rile permanente de a contribui la 
rezolvarea problemelor centrale 
ce preocupă omenirea contempora
nă în spiritul conviețuirii pașnice. 
Toate acestea, se arată, au fost 
de natură să sporească intereșul 
și considerația opiniei publice mon
diale fată de politica externă pe 
care o promovează cu realism și 
consecvență România, președintele 
Nicolae Ceaușescu.

în ample comentarii, difuzate de 
POSTURILE DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE AUSTRALIENE, au fost

tate și dezvoltare amplă colabo
rării existente.

Agenția sovietică T.A.S.S. notează 
că. președintele Nicolae Ceaușescu 
a avut convorbiri cu primul-minis- 
tru australian Robert Hawke și cu 
guvernatorul general al Australiei. 
Ninian Stephen, în cursul. cărora a 
fost manifestată convingerea că 
vizita conducătorului României va 
deschidg perspectiva unei dezvol
tări și mai intense a relațiilor din
tre cele două țări.

Agenția japoneză KYODO ă sub
liniat că pe agenda convorbirilor 
cu oficialitățile australiene s-au 
situat pțobfeme ale relațiilor erii- 
nomice, cu precădere comerciale, 
dintre cele două țări, relațiile Est- 
Vest și problematica dezarmării.

Despre vizita oficială efectuată de 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Australia, au rela
tat, de asemenea, ziarul polonez 
„ZYCIE WARSZAWY", agenția 
austriacă de presă A.P.A.. agenția 
egipteană MENA șl alte mijloace de 
informare in masă din diferite țări, 
subliniind semnificațiile acestui -e- 
veniment in contextul mai larg al 
politicii României de extindere con
tinuă a relațiilor de colaborare 
pașpică, reciproc avantajoasă, cu 
toate țările lumii. în interesul cau
zei generale a păcii și colaborării 
internaționale.

Totodată, mijloacele de informa
re în masă de peste hotare au 
continuat, să reflecte vizita ofi
cială de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Re
publica Indonezia.

Astfel, intr-una din relatările 
sale, agenția T.A.S.S. scrie că în co
municatul cu privire la vizită se 
evidențiază că România și Indo
nezia consideră oprirea cursei înar
mărilor și trecerea hotărîtă la de
zarmare. în primul rînd la dezar
mare nucleară, problema funda
mentală a epocii noastre. Președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Suharto s-au pronunțat pentru 
elaborarea. în cadrul O.N.U., și în
făptuirea în practică a unui pro

gram complex de dezarmare. In 
legătură cu aceasta, conducătorii 
celor două țări au salutat semna
rea tratatului sovieto-american pri
vind lichidarea rachetelor cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune, 
apreciindu-1 ca un eveniment de 
importanță istorică. De asemenea, 
a fost relevată necesitatea realiză
rii de noi acorduri în direcția re
ducerii cu 50 la sută a armelor nu
cleare strategice, a opririi expe
riențelor nuclbare, a renunțării Ia 
militarizarea Cosmosului, a interzi
cerii și lichidării armelor chimice, 
a altor arme de distrugere in 
masă.

Necesitatea realizării de noi acor
duri în direcția reducerii cu 50 la 
sută a armamentelor nucleare stra
tegice și a eliminării totale a ar
melor nucleare. renunțării la 
militarizarea Cosmosului, interzi
cerii și distrugerii armelor chimice 
— relevate în comunicat — este 
pusă în lumină și de agenția 
CHINA NOUA.

Președinții celor două țări s-au 
pronunțat pentru soluționarea pe 
cale politică, prin negocieri, a si
tuației din Kampuchia, pentru rea
lizarea unei largi reconcilieri 
naționale între toate forțele și asi
gurarea independenței, suveranită
ții și caracterului de țară nealiniată 
ale Kampuchiei, adaugă agenția.

Agenția egipteană MENA sub
liniază pasajul din comunicat pri
vind necesitatea unei soluționări 
globale, juste și durabile a proble
melor din Orientul Mijlociu, pen
tru instaurarea unei păci trainice 
în această regiune, prin organiza
rea unei conferințe internaționale, 
sub egida O.N.U., cu participarea 
tuturor părților interesate, inclusiv 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei si Israelul, precum si a 
membrilor permanent! ai Consi
liului de Securitate al O.N.U.

Agenția A.D.N. din R.D. Găr- 
trianâ pune în evidență schimbul 
de opinii dintre președintele Româ- 
rrteț jșCpreșețiinteie indoneziei în 
legătură cu principalele aspecte 
ale vieții politice internaționale. In 
problema dezarmării, se arată, cei 
doi conducători au discutat despre 
măsurile concrete ce ar putea fi 
luate, în continuare, in domeniile 
dezarmării nucleare și al arma
mentelor convenționale in Europa 
și în întreaga lume.

Președintele României, ' 
Nicolae Ceaușescu, șl președintele 
Indoneziei, Suharto, au examinat 
probleme legate de promovarea re
lațiilor bilaterale. în special în 
domeniul economic, față de care 
ambele țări manifestă interes, re- 
levîndu-se existența unor reale po
sibilități de natură să ducă la ex
tinderea colaborării, corespunzător 
intereselor celor două popoare, 
evidențiază agenția iugoslavă TA- 
NIUG.

In cursul convorbirilor Ia nivel 
înalt rpmâno-indoneziene au fost 
examinate aspecte ale relațiilor bi
laterale și probleme internaționale, 
relatează agenția D.P.A. din R. F. 
Germania.

POSTURILE DE RADIO ANGO
LEZE au informat, de asemenea, 
despre vizita în Indonezia, subli
niind poziția constructivă a Româ
niei eu privij-e la necesitatea rea
lizării dezarmării și a folosirii 
fondurilor eliberate în urma dimi
nuării cheltuielilor militare în ve
derea progresului economic și so
cial al țărilor în curs de dezvol
tare.

(Agerpres)

CIUDAD DE GUATEMALA 16 
(Agerpres). — în capitala Guatema- 
lei au continuat lucrările celei de-a 
79-a Conferințe a Uniunii Interpar
lamentare.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor generale, reprezentantul grupu
lui parlamentar român a arătat că 
analiza situației politice, economice 
și sociale din lume pune cu putere in 
evidență imperativul intensificării 
acțiunilor parlamentelor, guvernelor, 
popoarelor, ale tuturor forțelor 
realiste pentru a se determina o 
abordare și soluționare nouă, demo
cratică, in interesul și cu participarea 
tuturor statelor, a problemelor car
dinale ale epocii contemporane, a 
problemei fundamentale a zilelor 
noastre — oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea hotărîtă la măsuri con
crete de dezarmare,. îndeosebi nu
cleară, dar și convențională, apă
rarea dreptului suprem al oamenilor 
la viață, la pace, la existență liberă, 
independentă și demnă. Acționind 
cu perseverență în vederea realizării 
acestor obiective, România acordă o 
atenție deosebită situației din Europa 
— a arătat vorbitorul. Prin glasul 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
poporul român a adresat statelor 
membre ale N.A.T.O. și celor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia,

Statelor Unite ale Americii și' Uniu
nii Sovietice chemarea de a renunța 
la perfecționarea și dezvoltarea unor 
noi arme nucleare în Europa.

In continuare vorbitorul a ilustrat 
programul complex de dezarmare 
propus de România, concepția, .consi
derentele și inițiativele președintelui 
Nicolae Ceausescu privind necesita
tea înlăturării focarelor de tensiune 
din diferite regiuni ale lumii și a 
reglementării tuturor controverselor 
internaționale exclusiv prin mijloa
ce pașnice, pe calea dialogului po
litie, necesitatea edificării unei noi 
ordini economice internaționale.

A fost prezentată inițiativa grupu
lui român privind organizarea unei 
întilniri a parlamentarilor din țările 
din Balca-ni consacrate promovării 
unei largi colaborări, transformării 
acestei regiuni într-o zonă a păcii și 
bunei vecinătăți, fără arme nucleare 
și chimice, fără baze militare străine.

România consideră că rezolvarea 
justă și durabilă a problemelor cu 
care este confruntată in prezent 
omenirea, a tuturor problemelor epo
cii contemporane impune partici
parea activă. egală în drepturi, a 
tuturor statelor, indiferent de mări
me sau orînduirea lor socială — a 
arătat în încheiere vorbitorul.

Este necesară intensificarea eforturilor pentru 
edificarea noii ordini economice mondiale

GENEVA 16 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările celei de-a 
43-a sesiuni anuale a Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru Europa.

Intervenind în cadrul dezbaterilor, 
reprezentantul țării noastre a sub
liniat politica consecventă promovată 
de România vizînd intensificarea 
participării la diviziunea internațio
nală a muncii, dezvoltarea schimbu
rilor comerciale și cooperării econo
mice și tehnico-științifice cu toate 
statele, indiferent de sistemul lor 
social-politic.

Vorbitorul s-a referit apoi la pozi
ția României cu privire la criza eco
nomică mondială, Ja persistenta unor 
grave probleme nerezolvate si nece
sitatea intensificării eforturilor pen
tru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale. A fost 
subliniată, do asemenea, urgența so
luționării globale a problemei dato
riilor externe ale țărilor în curs de 
dezvoltare și au fost prezentate 
propunerile formulate de România

privind căile unei asemenea re
zolvări.

Referindu-se la creșterea aportului 
C.E.E./O.N.U. la promovarea schim
burilor comerciale dintre țările mem
bre, reprezentantul român a subliniat 
necesitatea ca eforturile să fie con
centrate în direcția convenirii de căi 
și mijloace pentru eliminarea barie
relor de orice natură din calea co
merțului internațional. Totodată, o 
atenție mai mare ar trebui să fie 
acordată extinderii cooperării indus
triale. Dificultățile cu care sînt con
fruntate țările în curs de dezvoltare 
din Europa în desfășurarea relațiilor 
economice cu țările dezvoltate fac 
necesară — a subliniat reprezentan
tul țării noastre — identificarea de 
cătr.e C.E.E./O.N.U. a unor măsuri 
practice pe care statele dezvoltate 
ar trebui să le pună in aplicare in 
vederea asigurării unui tratament 
mai favorabil țărilor în curs de dez
voltare, atît în domeniul comerțului, 
cit și în cel al cooperării economice, 
financiare și industriale.

O nouă mărturie a cooperării 
fructuoase între România și Turcia 
Punerea in funcțiune a instalației de aglomerare a minereurilor 

de fier de la Combinatul metalurgic Karabuk

Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate 

asupra situației din 
teritoriile arabe ocupate

Statele Unite au votat 
împotriva proiectului 

de rezoluție prezentat 
de un qrup de țări nealiniate

NAȚIUNILE UNITE 16 (Ager- 
pres). — Statele Unite au opus vetoul 
lor unui proiect de rezoluție pre
zentat in Consiliul de Securitate de 
un grup de țări nealiniate, care con
damnă „politica si practicile Israe
lului" în teritoriile arabe ocupate. 
In favoarea proiectului s-au pro
nunțat toate celelalte 14 state mem
bre ale Consiliului de Securitate, 
dar documentul nu a putut fi apro
bat ca urmare a votului negativ al 
S.U.A.

Proiectul de rezoluție — prezentat 
de Algeria, Argentina, Iugoslavia. 
Nepal, Senegal si Zambia — con
damna, între altele, uoiderea și ră
nirea unor cetățeni palestinieni lip
siți de apărare, conținind, totodată, 
cererea de a se anula ordinul de 
expulzare.

Proiectul de rezoluție subliniază, de 
asemenea, necesitatea de a se realiza 
de urgență, sub auspiciile Națiunilor 
Unite, o soluționare cuprinzătoare, 
justă și durabilă a conflictului ara- 
bo-israelian. a cărui parte integrantă 
este problema palestiniană.

AMMAN 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
a avut convorbiri, la Aqaba, cu re
gele Hussein al Iordaniei, Agenția 
MENA. informează că cei doi șefi 
de stat au luat în dezbatere evoluția 
situației din Orientul Mijlociu, in
clusiv revolta populației palestiniene 
din teritoriile arabe ocupate si răz
boiul dintre Iran si Irak. Convorbi
rile s-au inscris în cadrul consultă
rilor periodice dintre cele două țări.

MANAMA 16 (Agerpres). — La 
Manama au avut loc convorbiri în
tre emirul Bahrainului, șeicul Issa 
Bin Salman Al-Khalifa. și președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat.

în cadrul discuțiilor au fost e- 
xaminate ultimele evoluții pe plan 
palestinian, cu precădere situația din 
teritoriile arabe ocupate de Israel 
si mișcarea de protest palestiniană, 
informează agențiile de prbsă.

Un act criminal 
căruia i-a căzut victimă 
comandantul-șef adjunct 

ai forțelor revoluției 
palestiniene

TUNIS 16 (Agerpres). — în noap
tea de vineri spre simbătă, Khalil 
Al-Wazir (Abu Jihad), comandant- 
șef adjunct al forțelor revoluției pa
lestiniene, membru al C.C. al mișcă
rii „Al Fatah", a fost asasinat, la 1 
locuința sa din Tunis, de către un 
comando de opt persoane înarmate 
— informează agenția KUNA. citind 
o decUu-ație a mișcării.

Actul criminal a fost comis de per
soane neidentificate.

ANKARA 16 (Agerpres). — Rea- 
lizîndu-se consecvent obiectivele 
stabilite cu prilejul convorbirilor și 
înțelegerilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România. și 
Kenan Evren, președintele Repu
blicii Turcia. in orașul Karabuk, 
din provincia Zonguldag,. a avut 
loc punerea in funcțiune a instala
ției de aglomerare a minereurilor 
de fier de la 
gic Karabuk, 
rare de către 
nești și firme 
fost realizată 
tehnologice, livrărilor de echipa-

Combinatul metalur- 
construită in coope- 
intreprinderi româ- 

turcești. Instalația a 
pe baza proiectelor

si?" 
mente și asistenței tehnice româ
nești.

l-a festivitatea de punere in func
țiune au participat : Cemil Cicek, 
ministru de stat, Șaim Cotur, gu
vernatorul provinciei Zonguldag, și 
alte persoane oficiale.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Ankara. In cuvintul său, 
ministrul de stat Cemil Cicek a dat 
o deosebită apreciere cooperării ro- 
mâno-turce, subliniind rolul deter
minant al convorbirilor și înțelege
rilor la nivel inalt pentru ampli
ficarea relațiilor economice dintre 
România și Turcia.

Negocierile sovieto - americane de la Geneva
Pregătirea proiectului de Tratat privind reducerea 
cu 50 Ia sută a armamentelor strategice ofensive

GENEVA 16 (Agerpres). — în ca
drul negocierilor sovieto-americane 
privind armamentele nucleare și 
cosmice, a continuat, în cursul 
acestei săptămîni, pregătirea proiec
tului Tratatului privind reducerea 
cu 50 la sută a armamentelor stra
tegice ofensive și documentelor 
anexă, relatează agenția T.A.S.S.

In grupul care se ocupă de ar
mamentele cosmice, delegația so

vietică a continuat să promoveze 
teza referitoare la respectarea tra
tatului cu privire la apărarea anti- 
rachetă așa cum a fost semnat el 
în anul 1972 și neieșirea din tratat 
pe o perioadă de timp convenită.

Delegația sovietică a propus un 
proiect de protocol referitor la con
trolul asupra îndeplinirii angaja
mentelor asumate.

„Dezarmarea — problemă vitală 
a întregii omeniri"

„S. U. A. trebuie să 
înceteze acțiunile care 
încalcă independența 
Republicii Panama" 
Declarație a Biroului 

de coordonare al mișcării 
țărilor nealiniate

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— Biroul de coordonare al mișcării 
țărilor nealiniate a cerut S.U.A.. in
tr-un comunicat dat publicității la 
Națiunile Unite, „să revoce imediat 
măsurile politice si economice" im 
puse împotriva Republicii Panama si 
„să înceteze orice acțiune care în
calcă independenta, suveranitatea si 
integritatea teritorială" a acestei țări,;

Arătînd că Statele Unite trebuie să 
respecte tratatele asupra Canalului 
Panama si zonei adiacente, biroul 
exprimă, totodată, grava îngrijorare 
fată de „desfășurarea crescindă de 
forțe militare nord-americane" m 
Panama fără autorizația guvernului 
acestei țări.

Subliniind că „neintervenția si 
neamestecul in problemele interne 
ale statelor sînt principii fundamen
tale ale mișcării de nealiniere", co
municatul reafirmă „dreptul inalie
nabil al poporului panamez în ale
gerea propriului său sistem politic, 
economic și social".

ÎNTREVEDERE, La Beijing a 
avut loc o întrevedere între secre
tarul general al C.C. al P.Q. Chi
nez, Zhao Ziyang, și președintele 
Filipinelor, Corazon Aquino, aflat 
intr-o vizită oficială în R.P. Chi
neză. Au fost abordate aspecte ale 
relațiilor bilaterale și ale situației 
internaționale.

CONVORBIRI. Intre o delegație 
a R.S. Vietnam, condusă de Ngu
yen Van Linh. secretar general al 
C.C. al P.C. din Vietnam, și dele
gația indiană condusă de primul- 
ministru, Rajiv Gandhi, aflat în
tr-o scurtă vizită în orașul Ho Și 
Min. au avut loc convorbiri. Părțile 
au examinat probleme ale'colabo
rării v’etnamezo-indiene și situația 
actuală din zona Asiei și Pacificu
lui, din regiunea Asiei de sud-est.

APEL. în mesajul adresat Comi
siei economice O.N.U. pentru Afri
ca (E.C.A.) ale cărei lucrări ăe des
fășoară la Niamey, secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a apreciat eforturile sta
telor africane de a ieși din actuala 
criză economică. El a chemat ță
rile africane să aplice „Programul 
de acțiuni al O.N.U. pentru refa
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cerea economiei statelor africane 
in perioada 1986—1990".

ACUZAȚIE. Comisarul Națiuni
lor Unite pentru Namibia, Bernt 
Carlsson, a acuzat Republica Sud- 
Africană că încearcă să exploate
ze cît mai mult posibil bogățiile 
naturale ale Namibiei. In cadrul 
unei conferințe de presă desfășu
rate la Gaberone. el a reafirmat că 
singura autoritate administrativă 
legală asupra acestui teritoriu este 
Consiliul O.N.U. pentru Namibia.

SESIUNE. La sediul din New 
York al Națiunilor Unite s-au în
cheiat lucrările sesiunii Comisiei 
O.N.U. pentru companiile transna
ționale. A fost adoptată o rezolu
ție care se pronunță pentru în
cheierea cît mai grabnică a codu
lui privind activitatea corporațiilor 
transnaționale. Alte documente a- 
probate se referă la rolul acestui 
organism în dezvoltarea unor for
me alternative sau noi pentru co
operarea economică internațională 
și la necesitatea încetării sprijinu
lui acordat de unele corporații e- 
conomiei R.S.A.

PACTUL ANDIN. Prin adoptarea 
„Declarației de la Lima", în capi

tala peruană au luat sfîrșit lucră
rile reuniunii miniștrilor agricultu
rii din țările Pactului ANDIN — 
Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și 
Venezuela. Documentul, care con
stituie un program de acțiune în 
acest domeniu, consemnează că 
dezvoltarea producției agricole este 
vitală pentru apărarea proceselor 
de transformări democratice în re
giune.

NUMĂRUL ȘOMERILOR din 
Marea Britanie se menține la un 
nivel ridicat — 2,5 milioane de per
soane (9 la sută din forța de mun
că) aflîndu-se in căutarea unei 
slujbe. Pe de altă parte, surse ofi
ciale au declarat că în februarie 
ș-a constatat o scădere a producti
vității muncii și o tendință de creș
tere a inflației. Astfel, producția 
industrială a scăzut cu 3,2 la sută 
in martie, nivelul cel mai mare 
după 1979.

VIZITA. Primul-ministru Indian, 
Rajiv Gandhi, va efectua luna vi
itoare o vizită oficială în R.P. Chi
neză.

F.A.O. (Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agri
cultură) a hotărit convocarea săp- 
tămîna viitoare la Kingston (Ja
maica) a unei Întilniri pentru a 
dezbate situația dificilă în ce pri
vește fondul forestier creată în 
unele țări din America Latină ca 
urmare a exploatării neraționale a 
pădurilor tropicale. Directorul ge
neral al F.A.O., Edouard Saouma,

a atras atenția că, dacă nu se vor 
lua măsuri urgente pentru oprirea 
tăierii pădurilor tropicale, conse
cințele pot fi deosebit de grave. 
Datele prezentate de experții F.A.O. 
atestă că anual în America Latină 
și unele țări din bazinul Mării Ca
raibilor se distrug circa 7 milioane 
hectare de pădure tropicală, fără 
să se ia măsuri corespunzătoare în 
vederea reîmpăduririi terenurilor 
rămase descoperite.

DECLARAȚIE. Ministrul relați
ilor externe al Argentinei, Dante 
Caputo, referindu-se la situația 
critică din Africa australă și la 
amestecul regimului rasist sud- 
african în Angola, a subliniat că 
țara sa condamnă ferm orice formă 
de ingerință străină în treburile 
interne ale altor state. în declara
ții făcute presei la Luanda, unde 
se află în vizită, el a reafirmat 
sprijinul Argentinei fată de accesul 
la independentă al Namibiei con
form Rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate, denunțînd, totodată, 
sistemul de apartheid practicat de 
regimul minoritar de la Pretoriă.

COOPERAREA ITALO-ARGEN- 
TINIANA și principalele probleme 
ce frămîntă continentul lătino- 
american s-au aflat în centrul con
vorbirilor desfășurate între minis
trul afacerilor externe al Italiei, 
Giulio Andreotti, și vicepreședin
tele Republicii Argentina, Victor 
Martinez, aflat într-o vizită ofi
cialăTa Roma.

Secretarul genera! al O.N.U. despre obiectivele apropiatei 
sesiuni speciale a Adunării Generale in problemele reducerii 

arsenalelor militare
PRAGA 16 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat agenției cehoslovace 
de presă „Orbis". secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
a arătat că apropiata sesiune spe
cială a Adunării Generale a Națiu
nilor Unite consacrată dezarmării va 
avea sarcina elaborării unor măsuri 
concrete și practice privind procesul 
dezarmării și va analiza rolul jucat 
de O.N.U. în acest domeniu, rol care 
trebuie întărit și extins.

Secretarul general al O.N.U. a a-

tras atentia că dezarmarea reprezin
tă o problemă de interes vital pen
tru întreaga comunitate mondială, 
ea este multidimensională si face 
parte integrantă din problemele mai 
ample ale păcii și războiului, ale 
dezvoltării economice și sociale și 
ale numeroaselor aspecte ale securi
tății. De aceea, a spus el. trebuie 
desfășurate eforturi convergente pen
tru găsirea unei soluții Ia problemele 
cu care se va confrunta omenirea 
in deceniul următor și după aceea.

Campanie împotriva amplasării de arme 
nucleare în Europa

OSLO 16 (Agerpres). — Mișcarea 
norvegiană pentru pace a lansat o 
campanie națională împotriva ampla
sării de arme nucleare în Europa si 
împotriva intrării navelor cu arma

ment nuclear la bord în porturile 
norvegiene. Campania include strîn- 
gerea de semnături in sprijinul re
vendicărilor formulate, ca si alte ac
țiuni in favoarea păcii și dezarmării.

Rezoluția parlamentului danez și reacția
N.A.T.O.

COPENHAGA 16 (Agerpres). — 
Parlamentul Danemarcei (Folketin- 
gul) s-a pronunțat împotriva intrării 
în porturile țării a navelor cu arme 
nucleare la bord, informează agen
țiile D.P.A. și EFE. Rezoluția in 
acest sens a fost propusă de Parti
dul Social-Democrat, formațiune de 
opoziție.

BRUXELLES 16 (Agerpres). — 
N.A.T.O. a reacționat vehement la 
rezoluția adoptată de parlamentul 
danez cu privire la interzicerea 
accesului navelor militare avînd 
arme nucleare la bord în porturile 
țării, relatează agenția A.D.N. Secre
tarul general al organizației, lordul

Carrington, a amenințat că această 
decizie ar putea avea „consecințe 
foarte serioase". El a anuntat pen
tru săptămina viitoare o ședință 
specială pe această temă a Consi
liului N.A.T.O.

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvint al Departamen
tului de Stat al S.U.A.. Charles Red
man, a declarat, la Washington, că. 
in cazul cind Danemarca va aplica 
decizia Folketingului de a nu permi
te intrarea navelor cu arme nuclea
re la bord în porturile tării, acest 
lucru va avea „consecințe deosebit 
de serioase" asupra colaborării mi
litare danezo-americane.

NICARAGUA

Convorbiri Intre guvern 
și forțele „contras"

MANAGUA 16 (Agerpres). — La 
Managua au început convorbirile in
tre delegațiile guvernului sandinist 
și forțelor „contras" consacrate con
certării unei încetări definitive a fo
cului in Nicaragua — informează a- 
genția A.D.N.

Delegațiile sînt conduse de minis
trul nicaraguan al apărării, generalul 
Humberto Ortega, si de liderul „con
tras", Adolfo Calero.

CONFLICTUL 
DINTRE IRAN ȘI IRAK 
Orașe din cele două țări — 

ținta unor noi 
bombardamente

TEHERAN 16 (Agerpres). — Șase 
rachete iraniene au fost trase vi
neri asupra unor centre militare și 
economice din orașele irakiene Bas
ra, Ali-Gharbi și Khanaqin — infor
mează agenția IRNA. Totodată, ar
tileria grea iraniană a deschis focul 
asupra unor poziții irakiene.

BAGDAD 16 (Agerpres). — Aviația 
irakiană a bombardat, la 15 aprilie, 
nouă localități din Iran, intre care 
Hamadan și Dezful — relevă un co
municat militar publicat la Bagdad, 
citat de agenția I.N.A. In același 
timp, formațiuni de avioane și eli
coptere irakiene au atacat poziții 
iraniene în mai multe zone ale fron
tului.
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