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TERMINAREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR 
DIN PRIMA EPOCĂ 

concentrează acum toate forțele 
unităților agricole
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau, Luis Cabrai, și-a încheiat 

vizita în țara noastră
Ceremonia

în numeroase județe situate în . sudul și vestul țării s-a 
încheiat semănatul culturilor din prima epocă, al florii- 
soarelui, precum și plantatul cartofilor timpurii. Ploile din 
ultimele zile, care au venit după o perioadă caracterizată 
prin temperaturi ridicate, sînt folositoare pentru semănă
turile de toamnă, favorizează încolțirea și răsărirea cultu
rilor de primăvară.

Am intrat în a doua decadă a lunii aprilie și, în unele 
județe, mai sînt de însămînțat suprafețe însemnate cu cul
turi din prima epocă și floarea-soarelui. Lucrările se vor 
aglomera, întrucît, din săptămîna câre vine, pe măsură ce 
temperatura solului va crește, toate forțele din agricultură 
vor fi concentrate la semănatul porumbului. Iată de ce. 
așa cum a recomandat comandamentul central, trebuie să 
fie luate toate măsurile pentru a se încheia, în scurt timp, 
in toate județele, semănatul culturilor din prima epocă și 
al t'lorii-soarelui.

Ținînd seama de cerința încheierii grabnice a însămîn- 
țării culturilor din prima epocă, de suprafețele mari care 
urmează să fie semănate cu porumb, este necesar ca, in 
continuare, organele și organizațiile de partid, comanda
mentele locale, consiliile populare și conducerile unită
ților agricole să acționeze cu și mai multă energie pentru 
organizarea temeinică a întregii activități, punind accentul 
pe folosirea din plin a mijloacelor tehnice, pe participarea 
la muncă a tuturor locuitorilor satelor.

plecării
Simbătă. 10 aprilie, s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie în
treprinsă in țara noastră, la invita
ția președintelui Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Guineeă- 
Bissau, tovarășul Luis Cabrai.

întîlnirile și convorbirile pe care 
le-au avut cei doi șefi de stat la 
București deschid, prin importanța 
lor și a documentelor semnate cu a- 
cest prilej, o etapă nouă în dezvol
tarea conlucrării rodnice și multila
terale dintre partidele și țările 
noastre. în folosul ambelor popoare, 
al promovării relațiilor internațio
nale noi, al realizării unei păci trai
nice, a unei lumi mai drepte și mai 
bune.

în această vizită. președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau a fost însoțit de to
varășii Victor Saude Maria, membru 
al Consiliului Executiv al P.A.I.G.C., 
comisar de stat pentru afacerile ex
terne, Ignacio Semedo. director ge
neral al cooperării internaționale, 
Lorena Santos, director general al 
geologiei și minelor. Luiz Candido, 
director al serviciilor de statistică și 
economie agricolă, de alte persoane 
oficiale.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, unde erau arbo
rate drapelele de stat ale celor două 
țări. Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Luis Cabrai. Pe mari 
pancarte erau înscrise urările : „Să 
șe dezvolte continuu relațiile de 
prietenie și solidaritate dintre' Re
publica Socialistă România și Repu
blica Guineea-Bissau, în interesul 
ambelor noastre popoare, al păcii și 
colaborării internaționale", „Trăias
că pacea, prietenia și colaborarea 
între toate popoarele lumii".

înaltul oaspete a venit la aeroport 
împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La sosire, comandantul gărzii de 
onoare a prezentat raportul, după 
care au fost intonate, imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Româ-
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niă și Republicii Guineea-Bissau. 
în semn de salut au fost trase 21 salve 
de artilerie.

Cei doi șefi de stat au trecut apoi 
în revistă garda de onoare.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Guineea-Bissau, tovară
șul Luis Cabrai, și-a luat rămas 
bun de la tovarășii Manea M-ănes- 
cu, Emil Bobu, Gheorghe Cioară, 
Paul Niculescu, Ion Pățan, Gheorghe 
Rădulescu, Ștefan Andrei, Ion Ioniță,

George Macovescu, ministrul afaceri-, 
lor externe, precum și de la celelalte 
personalități române.

înaltul oaspete a salutat, de ase
menea, pe șefii misiunilor diploma
tice veniți la aeroport.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Luis Cabrai sînt aclamați cu însu
flețire de numeroși locuitori ai Ca
pitalei prezenți la ceremonia ple
cării.

La scara avionului, președintele
T

Republicii Socfahsfe România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și pre
ședintele Consiliului de Slat al Re
publicii Guineea-Bissau, tovarășul^ 
Luis Cabrai, și-au luat un călduros 
rămas bun. Cei doi șefi de stat și-aii 
strîns mîinile, cu , cordialitate, s-au 
îmbrățișat cu prietenie.

La ora 8.50. aeronava cu care că
lătorește președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Guineea-Bissau 
a decolat. (Agerpres)
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Statuia luminii
Sus, la Lotru, pe 

piepturi de munte, 
urmele iernii se mai 
păstrează încă, nemiș
cate ca niște oglinzi 
albe, răsfringînd soa- 

1 rele. Drumul spre hi
drocentrală — drjim 

. pe care l-am făcut, 
prin ani, de mai mul
te ori, încă de pe vre
mea cind se tipăreau 
cu tenacitate în trupul 
muntelui desenele cu
tezătoarelor proiecte 
hidroenergetice, ' încă 
de pe vremea cînd 
vinele subțiri de apă 
erau îndemnate spre 
un alt destin, învâ- 
țînd tihna lacurilor de 
acumulare și bărbă
tescul drum în sus al 
barajului — este a- 
cum, la mijlocul pri
măverii ce încă nu 

| și-a spus numele in 
| frunze, liniștit. Neîn

treruptul. febrilul 
du-te-vino al mașini
lor uriașe, intiiul 
semn că ai intrat in
tr-un imens șantier al 
efortului, nu-ți mai 
vine în întîmpinare de 
cum părăsești defileul 
Oltului. Pe cureaua 
de asfalt, spălată de 
scurtele ploi ale pri
măverii, nu se mai 
pot citi urmele mas
todonților pe patru 
roți.

Emoția întilnirilor 
eu Lotrul, cu oamenii 
lui iși are deja un se
diu statornic în amin
tiri. Curajoasele in
cursiuni pe neprimi
toarele stinci ale mun
telui ori înaintarea, 
centimetru cu centi
metru, în eroica în
cleștare a nașterii ga
leriei de fugă sînt și 
pentru oamenii Lotru
lui amintiri. Desigur, 
arrjintiri care domină 
biografia unei' vieți, 
care justifică o viață.

...Străbat din nou 
tunelul ce coboară, 
prin munte, pînă la 
inima hidrocentralei, 
la sala turbinelor. 
Doar cu cîteva clipe 
in urmă, un tînăr in
giner (subliniindu-și 
explicațiile cu tradi
ționalul bastonaș de 
care nu se despart 
profesorii de geogra
fie) prezentase în fața

unei hărți, cu simpli
tate, situația actuală 
a Lotrului : „Aici este 
lacul de acumulare în 
care au fost captate 
izvoarele mai multor 
munți" ; „Au fost ne
cesare lacuri interme
diare de acumulare" ; 
„Viteza de cădere a 
apei spre paletele tur
binei crește in con
ducta forțată și se li
niștește in galeriile de 
fugă...".

Ne-am obișnuit une
ori ca, infățișînd rea
lizări impresionante, 
să adecvăm și vocea 
și expresia la dimen
siunea celor prezenta
te. Nimic din toate a-
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cestea în vocea tînă- 
rului inginer. Nu știa 
el oare că oamenii au 
scris o adevărată epo
pee, că au foșt aici, 
la Lotru, zile și nopți 
de un dramatism 
greu imaginabil, că 
pentru a putea spune, 
la capătul unor ani 
de indescriptibilă în
cordare, „omul a fost 
mai tare ca muntele" 
sau „omul a învins 
muntele" s-au conto
pit întru aceeași voin
ță gîndirea oâmenilor 
de știință, a specia
liștilor care au con
ceput proiectul lucră
rilor cu dăruirea e- 
xemplară a construc
torilor de pe Lotru ? 
Trebuia să asculți cu 
multă, cu foarte mul
tă atenție vocea celui 
ce dădea explicații în 
fața unei hărți pe 
care totul a devenit 
atît de simplu, at.it de 
limpede, pentru a 
desluși, din cind in 
cind. urmele emoției 
și mindriei. Există, 
mai presus de toate, 
la cei ce se știu cti
tori de opere durabile 
un pilduitor sentiment 
al modestiei. Ei știu 
— și cit de folositor 
ar fi să devină pretu
tindeni molipsitoare o 
asemenea convingere

— că orice operă a- 
devărată trebuie să 
se prezinte singură, 
să vorbească prin 
dreptul ei la valoare, 
la durată.

...Străbat. așadar, 
tunelul ce coboâră 
spre sala turbinelor, 
reconstituind pentru 
această nouă întfinire 
momente la care am 
fost martor altădată, 
în zilele cînd fiecare 
metru de tunel săpat 
în trupul muntelui a- 
ducea în ochii mine- 
"rilor lumina încre
derii, îi apropia de 
sărbătoarea izbinzii. 
Fiindcă au fost la Lo
tru multe sărbători 
ale izbînzii.

Jos, în sala turbine
lor e liniște. Pe un 
postament, o parte a 
uneia din cele trei 
turbine, demontată, 
primește îngrijirile de 
rigoare după milioa
nele de rotații în 
urma cărora apa a de
venit lumină. Cele
lalte două turbine, ni 
se spune (și o con
firmă pupitrul de co
mandă), funcționează 
normal.

E multă liniște în 
sala turbinelor. la 
Lotru. Doar undeva, 
in adine, paletele se 
alungă neîntrerupt, 
primind in plin pro
vocarea năvalnică a 
apelor. De aici. din 
această sală a liniștii, 
in care bănuita di
mensiune a turbine
lor păstrează simbolic 
dimensiunea efortu
lui de gîndire și mun
că incorporate in com
plexul hidroenergetic 
de pe Lotru, porneș
te pe arterele de 
înaltă tensiune, lu
mina, Ca un mesaj al 
Lotrului, ca un mesaj 
al omului.

La revenirea din , 
sala turbinelor, după 
urcușul prin lungul 
tunel ce duce la su
prafață, îmi port pri
virile pe colina mun
telui. Pomii incă n-au 
izbucnit în frunze, 
Iarba dă însă semne 
certe de primăvară.

(Continuare 
în pag. a II-a)

Leopold Sedar Senghor, 
va face o vizită oficială
de prietenie in România

președintelui Republi- 
România. Nicolae 

și a tovarășei Elena 
președintele Republicii

La invitația
cii Socialiste
Ceaușescu,
Ceaușescu,
Senegal, Leopold Sedar Senghor, im-

preună
Senghor
de priețfenie în. România. în ultima 
decadă a lunii- aprilie 1976.

cu doamna Colette Sedar 
vor efectua o vizită oficială

Prin creșterea producti
vității muncii. Rafinori> ?> pe- 
trochimiștii de pe platforma indus
trială de la Brazi înscriu pe panou
rile de onoare rezultate deosebite in 
muncă. Astfel, in primul trimestru al 
acestui an s-au obținut peste plan 
produse . petroliere și petrochimice 
in valoare de aproape 24 milioane 
lei. Folosindu-se cu înaltă eficiență 
instalațiile, s-a reușit ca la indica
torul productivității muncii să se ob
țină un plus de 4 666 lei pe fiecare 
angajat, in parte. S-au evidențiat in 
mod deosebit operatorii, maiștrii și 
inginerii de la instalația de cracare 
catalitică, de la secțiile de cocsare 
și atelierele de întreținere. (C. Că
prarii).

30 de zile avans. Munci* 
torii. inginerii și tehnicienii de Ia 
șantierul de construcții industriale 
din Bistrița au realizat în acest an 
peste sarcinile de plan lucrări de in
vestiții în valoare de 6 milioane lei. 
Aplicarea în producție a unor solu
ții tehnice moderne, buna organizare 
a muncii, aprovizionarea ritmică cu 
materiale, întărirea disciplinei, utili
zarea la întreaga capacitate a utila
jelor și mașinilor au permis ca fie
care formație de lucru de pe șantier 
să obțină, in medie, o productivitate 
cu 10 la sută mai mare decît cea pla
nificată. Astfel, s-a asigurat devan
sarea cu 30 de zile a stadiilor fizice 
la noile obiective industriale ce se 
construiesc în orașul Bistrița. (Ion 
Anghel).

La export — mașina- 
unealtă cu nr. 10 000. Hanli- 
cui colectiv al întreprinderii meca
nice din Roman a livrat la export 
mașina-unealtă cu nr. 10 000. Este 
vorba de un strung carusel cu dia
metrul de prelucrare de 1 600 mm 
destinat unei firme din Statele Unite

ale Americii. Produsele fabricate la 
întreprinderea mecanică Roman sint 
exportate în prezent in 32 de țări 
din patru continente. De asemenea, 
ele au participat la 168 de tîrguri și 
expoziții internaționale și au cîștigat 
3 medalii de aur. (Ion Manea).

pentru întîmpinarea zilei de 1 Mai 
și a aniversării partidului mobilizea
ză colectivele de muncă din indus
tria buzoiană.. care obțin succese tot 
mai importante. Aplicind ample pro
grame de . reducere a cheltuielilor 
materiale, muncitorii și specialiștii 
din întreprinderile de utilaj tehnolo
gic, de sirmă și produse din sîrmă, 
din filatura de lină, din fabrica de 
confecții și din întreprinderea de 
regenerare a uleiurilor minerale, pre
cum și din schela de extracție Berea, 
au realizat pînă acum economii în 
valoare de peste 20 milioane lei. 
(Mihai Bâzu).

Metal pentru 7 000 de 
tractoare Cu realizarile obținute 
în această lună, cind au produs, in 
medie, cite 160 tone de fontă peste 
prevederile de plan ale fiecărei zile, 
furnaliștii de la Hunedoara și Călan 
și-au îndeplinit și depășit angajamen
tele asumate in întîmpinarea zilei de 
1 Mai și a aniversării a 55 de ani de 
la crearea partidului. Prin utilizarea 
la parametri ridicați a agregatelor și 
instalațiilor din dotare, colectivele 
unităților siderurgice hunedorene au 
elaborat o cantitate suplimentară de 
fontă echivalentă cu metalul necesar 
pentru fabricarea a peste 7 000 de 
tractoare și au livrat peste sarcinile 
stabilite mai mult de 30 000 tone 
aglomerat feros autofondant și cocs 
metalurgic. (Agerpres).

Sîntem cu toții fiii 
acestui pămînt românesc

Marele și limpedele ade
văr al patriei, trăit de fiecare 
dintre fiii acestor pămînturi 
— subliniat și lăudat de toți 
cei care, de pe alte meridia
ne. privesc cu obiectivitate 
și bună credință eforturile 
noastre — se exprimă cel 
mai pregnant in înțelepciu
nea și consecvența cu care 
politica Partidului Comunist 
Român a dat și dă rezolvare 
problemei naționale, rezolva
re al cărei fundament constă 
în deplina egalitate in înda
toriri și in drepturi a tuturor 
cetățenilor — români, ger
mani. maghiari, de alte na
ționalități — în deplina li
bertate cu care toți muncesc 
și trăiesc, iși cultivă limbă, 
tradițiile, cultura, pe fondul 
dezvoltării spiritualității co
mune tuturor celor care a- 
parțin acestui pămînt romă- - 
nesc, spiritualitate a cărei 
trăsătură esențială este iubi
rea față de România natală.

Aceste adevăruri, expri- 
mind o realitate pe care toți 
cetățenii României, înfăp
tuind politica Partidului Co
munist Român, au cucerit-o. 
au făurit-o .în cadrul efortu
lui general de înflorire ma
terială și spirituală a patriei 
socialiste, sînt. azi. elemente 
firești ale vieții noastre, ele 
ne definesc esențial și dau 
măsura noii civilizații pe 
care, intr-un efort comun, o 
făurim pe aceste pămînturi. 
Argumente ? Ele sinț prezen 
te pe întreg cuprinsul țării. 
Și. pentru a le evoca, -n-aș 
aduce. în primul rind. exem
ple care țin de statistică, deși

cători de unități centrale, 
activiști politici sau activiști 
culturali, cetățenii României 
socialiste sint apreciată nu 
după naționalitatea căreia ii 
aparțin, nu după limba ma
ternă, ci după meritele lor 
reale, după capacitățile și 
contribuția lor Ia efortul co
mun de înflorire a patriei

cestea sînt realități defini
torii pentru societatea noas
tră, realități firești, cuprin
se organic în Programul 
partidului de dezvoltare 
multilaterală a țării — rea
lități cunoscute și recunos
cute în întreaga lume, sub
liniate frecvent de presa de 
peste _ hotare. Un singur

Egalitatea în îndatoriri și în drepturi, condițiile deplinei afirmări 
sînt elemente firești ale vieții noastre
Cetățenii României socialiste sînt apreciați nu după naționalitatea 
căreia ii aparțin, ci după contribuția lor la efortul comun de în
florire a patriei
Sîntem cu toții creatori de artă români, indiferent de limba in

sînt’ excepțional de grăi
toare (de pildă, faptul 
că — vorbind numai de 
naționalitatea germană — 
aproape 60 000 de copii și elevi 
învață în peste 700 de unități 
și secții școlare și liceale in 
limba germană, că presa in 
această limbă atinge, zilnic, 
un tiraj de peste 100 000 de

care ne exprimâm

exemplare, că editurile spe
cializate tipăresc, anual, zeci 
și zeci de titluri in limba 
germană, că in zdne de tra
diție ființează prestigioase 
instituții artistice care se ex
primă in limba germană), ci 
aș evoca, cu precădere, fap
tul esențial că pretutindeni 
în țară, in Capitală sau in 
cele mai îndepărtate cătune, 
nici o discriminare nu împie
dică cetățenii de oripe națio
nalitate să muncească, să se 
realizeze ca oameni, să ocu
pe poziția profesională, poli
tică. socială corespunzătoare 
meritelor lor. Muncitori, in
gineri. tehnicieni, directori 
de Întreprinderi sau condu

de Wilhelm BERGER
comune, după măsura in care 
— trăind, muncind, gindind 
și simțind potrivit aticii și 
echității socialiste — se dă
ruie . bunului '.mers al trebu
rilor țării, iși integrează in
teresul individual marelui 
interes obștesc, de însemnă
tate istorică, al făuririi socia
lismului și comunismului pe 
pămîntul României. Ce poate 
fi mai grăitor. în acest sens, 
decit. faptul că peste 3 000 
de cetățeni de naționalitate 
germană sînt chemați să în
deplinească îndatoriri civice 
de mare răspundere, ca depn- 
tați în organele alese ale pu
terii de stat ?

Dar, așa cum spuneam, a-

exemplu (dintre atitea alte
le) desprins din ziarul vest- 
german „Die Welt". care 
arată că „...românii de ori
gine germană nu s-au bucu
rat niciodată de atitea drep
turi ca azi, iar un șef de 
stat român nu s-a ocupat 
niciodată atît de dezintere
sat de păstrarea și ocroti
rea specificului etnic cum se 
ocupă Nicolae Ceaușescu". 
Așadar, marele, înălțătorul 
adevăr al patriei rezidă în 
condiția implicării, cu depli- 

■ ne drepturi și obligații, in 
treburile obștești, rezidă in 
„stațutul spiritual*'  — civic, 
politic, social-cultural — ai

tuturor cetățenilor României 
socialiste, indiferent de na
ționalitate. Aceasta înseam
nă realizarea, concretă, la noi 
in țară, a unei condiții mo
rale către care au năzuit 
prin veacuri cele mai lumi
nate minți, cele mai nobile 
simțiri ale fiilor păminlului 
românesc, condiție Către 
care — e bine să amintim 
— pe multe meridiane se 
năzuiește ca la un vis greu 
de realizat. Acest nobil sta
tut presupune nu numai a 
trăi și a munci in libertate, 
dar și a gindi și simți in
tr-o generoasă atmosferă 
spirituală, în care imnlrii'ii 
pe toate planurile a indivi
dului nu i se pune nici o 
opreliște, în care a depune 
eforturi pentru binele pa
triei comune constituie o 
măsură firească a civismului 
și omeniei.

Poate că n-ar trebui să 
stăruim asupra acestor ade
văruri atît de adine implan
tate in conștiința noasiră, 
cunoscute, trăite de toți ce
tățenii României — de la 
purtătorii cravatelor roșii 
cu tricolor, care cresc ar
monios, împletindu-și cînte- 
cele materne cu acelea de 
slăvire a pămîntului natal, a 
gloriei poporului, pînă la 
vîrștnicii care-și amintesc a- 
marul trecutelor orînduiri. 
Dar ne-o impun erorile de 
gîndire ale acelora care, 
nu îndeajuns de pătrunși de 
marele adevăr al patriei, 
seduși de mirajul unei con-

(Continuare in pag. a IlI-a)

I-am văzut. pe cei mai mici 
cetățeni — pionierii — ascul- 
tind intr-o tăcută smerenie e- 
vocări ale unor lupte legen
dare : i-am văzut pătrunși de 
adîncă recunoștință pentru cei 
care, prin jertfa supremă in 
lupta pentru independența țării 
și poporului nostru, au prefigu
rat viața de azi a patriei.

Firesc deci ca acești mici en
tuziaști, stăpîniți de setea ne
potolită a cercetătorului, să 
pornească într-o temerară ex
pediție pionierească pe care 
și-au intitulat-o „Pe urmele 
dorobanților", străbătînd locu
rile pe unde odinioară cei de 
un leat cu Peneș Curcanul s-au 
acoperit de glorie, luptind și 
jertfindu-se pentru indepen
dența României. Ca și doro
banții, pionierii și-au pornit 
drumul din vetrele natale și au 
ajuns, în ritmul unei tinerești 
și solemne excursii, dincolo de 
Dunăre, în Bulgaria prietenă, 
acolo unde dorobanții au în
fruntat și au biruit, în apriga 
bătălie pentru neatirnare, oști
rea lui Osman Pașa... Nu mai 
sînt de mult la vîrsta entuzias
mului juvenil, dar trebuie să 
mărturisesc că timp de citeva 
zile, pe pămîntul Bulgariei, am 
trăit, alături de „expediționari", 
ca tovarăș de drum onorat de 
invitația lor. clipe de adîncă 
emoție și reculegere. I-am 
văzut la Poradim, pătrunzînd 
cu respect în camera în care, 
cu un secol în urmă, a fost in
stalat comandamentul arma
tei române. La Grivița au pri
vit îndelung cîmpul bătăliilor, 
locul vechilor redute la asaltul 
cărora au căzut dorobanții ma
iorului Ene, vinătorii căpitanu
lui Valter Mărăcineanu, cei din 
regimentele de linie, de roșiori, 
de artilerie și călărași. I-am 
văzut cum își apleacă lujerele 
tinere ale trupurilor ca să pună 
flori pe mormîntul celor ce o- 

-dilinesc, cinstiți de-un. întreg 
popor pentru jertfa lor supre
mă. Și i-am văzut săpînd voi
nicește, spre a sădi, în preaj
ma mormintelor, goruni tineri 
aduși din vatra Iui Avram Ian- 
Cu. Pentru ca~ așa cum spunea 
•eleva Carmen Marinescu, „prin 
șoapta frunzelor să se audă in 
orice clipă glasul patriei ce 
nu-și uită fiii căzuți departe 
de meleagul străbun în lupta 
pentru independență...**.  La 
Plevna, sub imensa cupolă de 
piatră a mausoleului, cei 150 de 
copii, intr-un moment solemn 
și înălțător, unindu-și glasurile, 
încărcate de. emoție în „Irijaul 
eroilor", au depus lingă oțiia- 
rul ostașilor români o mare co
roană de garoafe roșii. împodo
bită cu panglică tricoloră, și au 
lăsat pe criptele de granit 
pumni de țarină adusă de lingă 
apa Neajlovului...

Pe întregul traseu, dincolo de 
evocarea unor * momente grave 

i și înălțătoare ale istoriei, pă
trunse de ei-in semnificația lor 
majoră. am înregistrat, cum 
este firesc, entuziasm, exube
ranță. cîntece, jocuri, voie bună, 
intr-un cuvînt atribute ale co
pilăriei libere și fericite. I-am 
privit, i-am ascultat, i-am în
țeles. Dar ceea ce este de sub
liniat in mod deosebit este 
faptul că cei mai. mici cetățeni 
ai țării au participat la o lec
ție de adevărat patriotism, la 
care, prin trăirile și sentimente
le ce le-au încălzit inimile, au 
obținut nota maximă.
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Adunări in pregătirea Congresului educației politice si culturii socialiste UN CEAI
MUNCA POUTICO-EDUCATIVĂ
sprijin de nădejde al activității productive

7..în sala de apel a minei Lonea a 
fost afișat tabloul rezultatelor obți
nute anul trecut de brigăzile de mi
neri, în cadrul prestigioasei iniția
tive „Brigada de producție și edu
cație socialistă", care s-a extins de 
acum în mai toate minele din Va
lea Jiului. Adevărată oglindă a mun
cii productive și educative, care ie
rarhizează brigăzile în funcție direc
tă de punctajul obținut la fiecare din 
obiectivele stabilite, tabloul a stirnit 
vii comentarii, a creat un bun pri
lej de dezbateri și analize în mai 
fiecare formație de lucru.

...în fața plenului „Judecății onoa- 
rei minerești", minerul Vasile Lica 
plecase fruntea. Cu răbdare și tact, 
cu afecțiune, colectivul — alcătuit 
din ortaci de muncă — îi demon
strase convingător, prin argumentul 
faptelor și calculelor concrete, greu
tățile pe care le crease, atît forma
ției de lucru, cit și familiei sale, prin 
răul obicei al „nemotivatelor" de la 
postul său din abataj. Ca de obicei, 
au fost momente de atentă sensibili
zare a conștiinței muncitorești, dar 
mai ales de lucidă și profundă auto
analiză, sintetizată, în ultimă instan
ță, în cîteva cuvinte pline de conți
nut : „Nu voi mai crea asemenea 
greutăți nici colectivului, nici fami
liei. îmi dau cuvîntul 1“

Exemplele despre asemenea forme 
educative — conturate cu claritate în 
dezbaterile plenarei cu activul, pe 
teme ideologice, a Comitetului mu
nicipal de partid Petroșani — ar pu
tea fi continuate. Comuniștii din Va

lea Jiului se străduiesc să rezolve cît 
mai eficient problematica complexă a 
activității educative puse în slujba 
obținerii unor rezultate superioare în 
producție, în slujba formării omului 
nou, cu o conștiință înaintată.

în plenară s-a subliniat faptul că 
inițiativa pornită cu ani în urmă de 
brigada lui Ion Cojocaru, de la mina 
Lonea, de a organiza o „brigadă de

portamentului său în familie și so
cietate. Aș aminti că anul trecut am 
reușit, printre altele, să stabilizăm în 
brigada noastră zece tovarăși, pe trei 
dintre aceștia i-am orientat spre 
cursurile de calificare, iar alți 6 au 
fost convinși și ajutați să-și com
pleteze studiile elementare". în vir
tutea spiritului de responsabilitate co-> 
lectivă și de întrajutorare, la indem-

Plenara cu activul a Comitetului municipal 
de partid Petroșani

producție și educație socialistă", a fost 
extinsă. în momentul de față. 161 
de brigăzi din Valea Jiului, poartă 
această denumire, afirmîndu-se ca 
autentici promotori ai responsabili
tății individuale și colective în rea
lizarea sarcinilor economice, ai dra
gostei față de muncă și grijii față 
de avutul obștesc, ai spiritului de 
întrajutorare tovărășească, de ordine 
și disciplină. ,.Ne-am străduit ca. pe 
parcurs, să îmbunătățim această for
mă foarte eficace de educație mun
citorească, socialistă, spunea în ple
nară minerul șef de brigadă Ion. Co- 
jocaru. Am lărgit aria obiectivelor 
care vizează acum atît elementele 
esențiale ale preocupărilor și mun
cii minerului, cît și cele ale com-

nul organizației de partid, Ion Cojo
caru a preluat conducerea unei noi 
formații, care avea greutăți în mun
că, rămineri în urmă. „împreună cu 
ortacii din noua brigadă — relata 
vorbitorul — am reușit să facem pro
grese pe calea întăririi ordinii și dis
ciplinei (absențele nemotivate au scă
zut cu peste 50 la sută), să ridicăm 
productivitatea pe post, să realizăm 
și chiar să depășim sarcinile ce ne 
revin. Sintem pe un drum bun, dar 
ne mai izbim de greutăți. Una din
tre acestea o constituie învoirile, încă 
prea multe. Aprobarea lor nu este 
de competența noastră, o dau alții, 
fără a chibzui suficient cît grevează 
ele asupra timpului afectat produc
ției, asupra realizărilor brigăzii. Con-

Din agenda activității 
sociale a sindicatelor

LA FELIX-ORADEA

0 „uzină" a sănătății
în partea de sud-est a stațiunii 

Felix, dominind împrejurimile cu 
cele 9 niveluri ale sale, se află „Com
plexul sanatorial al U.G.S.R.", care 
primește 1 000 de oameni pe serie. Nu 
de mult, în registrele acestui ospita
lier sanatoriu a fost înregistrat cel 
de-al 100 000-lea pacient. Cifră im
presionantă dacă ne gindim că abia 
în iulie a.c. se vor împlini cinci ani 
de cînd și-a deschis porțile această 
„uzină" de sănătate, aflată în buna 
gospodărire a sindicatelor. Funcțio- 
nînd intr-un regim neîntrerupt în 
toate lunile, aici se tratează în medie, 
intr-un an, peste 20 000 de oameni 
ai muncii, aplicîndu-li-se mai bine 
de 1,2 milioane de proceduri medi
cale diferite.

O puternică bază terapeutică mo
derna, medici specialiști in balned- 
logie- șP rădiologie, profesori de ‘Cul
tură fizică medicală, eadrfe’ m'edii 
sanitare stau la dispoziția pacienți- 
lor internați pentru recuperare.

Pentru diversificarea tratamente
lor și folosirea mai eficientă a fac
torilor naturali de la Felix, în func
ție de afecțiunile bolnavilor, Uniunea 
Generală a Sindicatelor din Româ
nia se îngrijește de lărgirea bazei de 
tratament și cazare. Astfel, un pavi
lion cu 500 de locuri, aflat în con
strucție, va fi dat în exploatare în 
cursul trimestrului IV din acest an. 
Tot în acest an vor începe lucrările 
de construire a unui nou pavilion cu
1 000 locuri, cu bază proprie de tra
tament. în acest fel, U.G.S.R. va dis
pune -la Felix, în 1979, de un com
plex sanatorial capabil să găzduiască
2 500 oameni pe serie.

Intrată în funcțiune în cursul anu
lui trecut, baza de tratament în aer 
liber, amplasată în apropierea com

plexului sanatorial U.G.S.R., a deve
nit un punct de mare atracție nu 
numai pentru cei internați, ci și pen
tru vizitatorii ocazionali ai sta
țiunii.

Activitatea desfășurată in cadrul 
complexului pentru tratarea și refa
cerea sănătății oamenilor muncii 
este însoțită de preocuparea pentru 
asigurarea unor condiții de petrece
re plăcută și instructivă a timpului 
liber. Săli de spectacole și lectură, o 
bibliotecă cu peste 13 000 volume, 
sală pentru activități sportive, con
ferințe, excursii realizate cu cele 
două autobuze ale complexului pe 
drumurile turistice ale Bihorului 
sint numai cîteva din numeroasele 
posibilități de reconfortare și re
creare activă puse la dispoziția celor 
sosiți la Felix. (Dumitru Gâță).

LA tulcea Multiple 
și eficiente activități 

social-educative
Preocupindu-se în permanență 

de unirea eforturilor în îndepli
nirea și depășirea planurilor econo
mice, sindicatele din județul Tul
cea acordă în același timp o aten
ție deosebită problemelor privind a- 
sigurarea unor condiții tot mai bune 
de muncă și viață tuturor celor ce 
lucrează in producție.

Protecția muncii, de exemplu, con
stituie — mai ales in lumina recen
telor hotăriri pe. această linie ale 
Consiliului de Miniștri și Consiliu
lui Central al U.G.S.R. — un obiec
tiv de preocupare cotidiană. în lu
nile anterioare, cu ajutorul unor co
lective special constituite, s-a făcut 
o trecere în revistă a locurilor de 
muncă unde se semnalase existența 
unor nocivități sau existau pericole

de accidentare, luindu-se măsuri co
respunzătoare, atenția concentrin- 
du-se cu deosebire spre Combinatul 
metalurgic din Tulcea și Întreprin
derile miniere din județ.

Pe agenda socială a sindicatelor 
tulcene figurează, de asemenea, o 
serie de preocupări privind condi
țiile de trai și odihnă ale oamenilor 
muncii. Este sugestivă, în acest sens, 
creșterea de la an la an a număru
lui de bilete pentru odihnă și trata
ment (al căror cost, după cum se știe, 
este suportat in proporție de 65 la 
sută de către sindicate). Numai în 
1975 au fost distribuite peste 4 600 bi
lete. Ajutoarele materiale acordate (in 
bani, medicamente etc.) unor fami
lii sînt și ele in creștere evidentă : 
70 000 lei în 1974 ; 88 000 lei în 1975 ; 
160 000 lei în 1976. Se remarcă, de a- 
șemenea, grija sindicatelor pentru 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că și viață ale femeilor muncitoare 
(priorități in trimiterea la tratament, . 
dispensare speciale în întreprinderi),, 
ca și grija pentru cei mici.

Pe același plan al atenției se în-■ 
scriu și preocupările periftu activi
tățile cultural-artistice și sportive. în 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Tulcea (dotată cu sală de spectacol 
pentru 800 persoane, cu două săli de 
conferințe de cite 160 locuri, cu 12 
săli destinate diverselor cercuri), in 
sălile din Sulina sau Altîn-Tepe și, 
în general, în toate întreprinderile 
se desfășoară activități culturale re
creative și educative, sindicatele 
punînd la dispoziție în acest sens 
materiale in valoare de 202 000 lei în 
1974, 395 000 în 1975 și 479 000 în 1976. 
Bazelor sportive existente în reședin
ța de județ, in orașele Babadag sau 
Măcin (ca să le numim pe cele mai 
dezvoltate și mai recent amenajate) 
li se va alătura anul acesta un nou 
stadion la Tulcea (4 000 locuri) con
struit din fondurile sindicatelor, cu 
contribuția in muncă a populației. 
(Gh. Mitroi).

jugarea eforturilor educative ale tu
turor factorilor de conducere trebuie 
să ducă și la eliminarea acestei pie
dici".

Numeroși participanți la discuții, 
amintind, la rîndul lor, de urmările 
negative ale absențelor nemotivate și 
învoirilor — perturbarea producției, 
diminuarea randamentelor etc. — au 
adus în discuție și alte neajunsuri 
direct legate de insuficienta muncă 
politico-educativă t fluctuația unor 
muncitori, slaba preocupare pentru 
pregătirea profesională și pentru 
completarea studiilor. „Spre a asi
gura întărirea continuă a disciplinei 
socialiste, trebuie să acționăm , mai 
hotărît prin toate mijloacele de in
fluențare a conștiinței, îneît fiecare 
nou angajat să reușească să-și între
vadă cu claritate locul în colectivi
tatea noastră, rostul său și al fami
liei sale aici, în Valea Jiului — sub
linia Ion Rădulescu. prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Pe- 
trila. Aceasta presupune să facem o 
muncă educativă nemijlocită cu 
omul, luat ca individualitate, ținînd 
seama de particularitățile sale".

în esență, această pledoarie viza 
generalizarea valoroaselor inițiative 
și acțiuni minerești — „Brigada de 
producție și educație socialistă", „Ora 
de dirigenție muncitorească", „Jude
cata onoărei minerești". Pentru că, 
așa cum a reieșit din lucrările ple
narei, experiența cîștigată în acest 
domeniu în multe sectoare ale mi
nelor Vulcan, Petrila, Lupeni, Lonea, 
împreună cu temeinica pregătire și 
desfășurare a adunărilor generale ale 
organizațiilor de bază îneît acestea 
să devină adevărate școli de educa
ție comunistă, cu intensa activitate 
pe linia agitației de la om la om, 
ca și a celei audiovizuale, s-au sol
dat cu rezultate valoroase în înde
plinirea sarcinilor economice ; ele 
sint ilustrate, printre altele, de ex
tragerea suplimentară, anul trecut, a 
peste 127 000 tone cărbune în Valea 
Jiului.

Tovarășii Aurel Birlea, Ștefan 
Popa, Pompiliu Caragea, Aurel Su- 
ciu, Nicolae Haneș au subliniat 
necesitatea ancorării mai puterni
ce a repertoriului brigăzilor artisti
ce de agitație in problematica mun
cii minerilor, a extinderii acțiunilor 
întreprinse în sălile de apel ale mi
nelor — convorbiri, dezbateri, con
sultări. expuneri pe teme de strin
gentă actualitate politică și economi
că. în același timp, în plenară s-a 
insistat asupra organizării unei agi
tații vizuale în deplină concordanță 
cu sarcinile concrete, cu angajamen
tele fiecărui colectiv — în așa fel 
îneît agitația vizuală să-i infor
meze operativ pe mineri asupra sta
diului de înfăptuire a acestora și să 
le atragă atenția asupra deficiențe
lor ce trebuie înlăturate.

Abordind în profunzime proble
mele principale, selectînd cu discet- 
nămînt propunerile prezentate, ple
nara cu activul a Comitetului muni
cipal de partid Petroșani și-a expri
mat Tiotărîriia de â milita activj pen
tru ca întreaga activitate pâlitico- 
educativă să fie pusă în slujba în
deplinirii marilor sarcini economi
ce ce stau in fața oamenilor muncii 
din municipiul Petroșani.

Sabin IONESCU
corespondentul „Scînteii"

SAU O PASTILĂ?
în țara noastră există o tradiție milenară în folosirea plantelor 

pentru prevenirea, vindecarea sau ameliorarea unor suferințe. Această 
experiență transmisă în popor, din generație în generație, a fost cu 
timpul confirmată și îmbogățită de cunoștințe științifice, fitoterapia 
— tratamentul prin plante — devenind o ramură a științelor medicale.

Noi blocuri de locuințe în orașul St. Gheorghe — județul Covasna Foto : S. Cristian

Cu ochii închiși 
la slujba, cu ochii 
deschiși la plata
— Numărul de vagon ?
— Doi-unu-cinci-trei-cinci-trei...
— Cantitatea ?
— Potrivit STAS-ului.
— Calitatea ?
— Idem.
— Bun 1 Atunci poftim certificatul de ca

litate.
Și Vasile Gherman — controlor tehnic de 

calitate în cadrul Centralei de prelucrare a 
deșeurilor metalice, baza Bcrceni — și-a 
frecat mulțumit miinlle, după care și-a re
luat munca :

— Numărul de vagon ?
Și lucrurile au mers ca mai înainte : fără 

să vadă nici marfa căreia îi elibera atesta
tul calității, nici vagonul cu pricina. în lo
cul metalului ce trebuia expediat în vagoa
nele care părăseau baza se aflau — alături 
de fierul cerut — și numeroase alte „ingre
diente" : aluminiu, cupru etc. Pînă și... ma
terial plastic.

Judecătoria sectorului 7. completul 2. în 
fața instanței — Vasile Gherman. Motivul ? 
Neindeplinindu-și îndatoririle de serviciu,

Ce loc ocupă plantele în medicina 
contemporană ? întrebarea o adre
săm prof. dr. docent DUMITRU 
DOBRESCU, decan al Facultății de 
farmacie din București, atît în cali
tatea sa de medic, cit și de farma- 
colog.

— Plantele medicinale conțin anu
mite substanțe denumite „principii 
active", care au efecte specifice asu
pra unor țesuturi, organe sau asupra 
întregului organism, influențînd în 
sens pozitiv starea de sănătate ; prin
cipiile active din plante pot fi pre
luate de noi ca atare sub formă de 
ceaiuri sau alte modalități de admi
nistrare (fineturi, extracte ș.a.) sau 
pot fi incluse în compoziția diferi
telor medicamente fabricate de 
industria farmaceutică.

Se știe că astăzi locul tradiționalu
lui ceai a fost preluat, la o scară tot 
mai largă, de marile laboratoare far
maceutice, care 
extrag cu maxi
mum de eficien- 
ță( constituenții 
plantei și îi oferă 
populației sub 
formă de diferite 
preparate medi
camentoase. Tehnicile au evoluat 
mult, in sensul că unele plante me
dicinale au devenit materia primă 
de la care se pornește pentru a se 
obține principiile active la scară in
dustrială (exemple : digitalina, papa- 
verina, atropină ș.a.). Paralel cu per
fecționarea tehnicilor de extracție și 
îmbogățire a conținutului terapeutic, 
specialiștii depun eforturi ca în cul
turi să se obțină pe cale agrotehni
că și genetică o serie de plante me
dicinale cu calități superioare celor 
sălbatice (spontane), culese din natură.

— în ce măsură ceaiurile pot în
locui medicamentele propriu-zise, ori 
sint de preferat acestora ?

— Există boli în care nu se reco
mandă medicamente, repaosul și die
ta alimentară constituind tratamen
tul adecvat (unele tulburări digestive, 
hepatită cronică, unele forme de dia
bet), în asemenea cazuri, ceaiurile 
gastrice, hepatice ș.a. pot contribui 
la ameliorarea stării de sănătate. Sint 
însă situații cînd pacientul nu are 
voie să consume cantități prea mari 
de lichide (hipertensivii, bolnavii car
diaci în, general) și în aceste cazuri 
un medicament de sinteză, în doze 
egale cu fracțiuni de gram (un com
primat de 0.25—0,50 g) ajută mai mult 
decît ceaiurile — acestea fiind uneori, 
chiar contraindicate.

în general, flora bogată a țării 
noastre (peste 3 600 plante sponta
ne — jumătate din plantele existente 
în Europa !) oferă o gamă largă (circa 
500) de plante ce se utilizează în prac
tica medicală și in cea populară, em
pirică. 150 specii sint folosite în 
medicina științifică, iar un număr 
mult mai mare în medicina populară, 
în prezent, aproape o treime din 
produsele industriei de medicamente 
au la bază principii active extrase 
din „plante.............

Avem plante speciale sau amestec 
de plante pentru ameliorarea bolilor 
aparatului respirator (plante cu ac-' 
țiune emolțentă sau pentru tratarea 
tusei spastice și convulsive), plante 
cu acțiune calmantă și hepatotropă, 
pentru unele boli digestive, afecțiuni 
gastrice și intestinale acute, afec
țiuni cronice ale stomacului și duo
denului, pentru gastrite hipoacide,

afecțiuni ale ficatului și ale bilei, cu 
acțiune diuretică, sedative (cu efecte 
asupra sistemului nervos), plante 
care pot fi folosite ca produse diete
tice, datorită aportului lor crescut în 
vitamine ș.a.

Nu trebuie să se aștepte însă 
de la ceaiuri vindecări „mira
culoase" ale unor boli grave, pentru 
care uneori nici actualele medicamen
te de sinteză nu au dat rezultate. Nu 
este indicată absolutizarea în sensul 
înlocuirii totale a medicamentelor 
prin ceaiuri. Plantele medicinale, 
prin conținutul lor natural de sub
stanță biologică activă, nu pot depăși 
produsele farmaceutice în ceea ce 
privește acțiunea mai puternică 
și imediată a acestora. în general, 
pentru fiecare caz de boală tre
buie să se ■ formuleze un diagnostic 
și să se stabilească o schemă de tra
tament adecvată. Fitoterapia poate 

fi luată in consi
derare in funcție 
de particularități
le fiecărui caz, 
alături de celelal
te mijloace tera
peutice.

Plantele me
dicinale folosite sub formă de 
ceaiuri (infuzii, decocturi, mace- 
rații șa.) sînt de o reală valoa
re, dar nu le putem acorda calități 
mai mari decît au ele în realitate ; 
un anumit tip de infecții (exemple : 
angina streptococică sau de alt tip) 
nu se vor trata corect numai cu gar
gară de mușețel, aceasta fiind doar 
un auxiliar în tratament, paralel cu 
administrarea antibioticului indicat 
de medic. Alături de dietă sau re
paus, ceaiurile simple sau amestecu
rile de plante constituie o medicație 
adecvată în suferințe care nu afec
tează grav funcțiile unui organ sau 
ale organismului, în general, ori în 
boli care nu prezintă pericol de cro- 
nicizare. Pacientul nu trebuie, prin 
urmare, să absolutizeze tratamentul 
prin ceai, renunțind la medicația spe
cifică ; chiar dacă suferinzii iși 
transmit experiența bună obținută 
prin consumarea unui anumit ceai 
sau a unor plante, nu înseamnă că 
acestea dau aceleași rezultate și la 
alte persoane. Un ceai gastric nu poa
te constitui singurul tratament al ul
cerului gastro-duodenal, de pildă, dar 
împreună cu o dietă, medicație și 
regim de odihnă adecvate stadiului 
bolii concură la vindecare.

— Cum explicați faptul că, în ul
timul timp, se constată o preferință 
pentru ceaiurile medicinale, în cele 
mai multe țări ?

— După mine, există două expli
cații. Una ar consta în faptul că, da
torită condițiilor vieții moderne, 
ritmului alert și încordării nervoase 
(suprasolicitării), apar destul de frec
vent tulburări funcționale minime 
(digestive, ale ficatului, sistemului 
nervos ș.a.) care sînt in general in
fluențate în bine de plantele me
dicinale. A doua explicație ar fi 
dată de faptul că medicamentele mo
derne de sinteză Sînt din ce în ce mai 
active, dar, în același timp, produc 
tot mai adesea efecte nedorite, ad
verse (prin consum mare), pe cînd 
plantele medicinale sint mai bine to
lerate de organism.

Convorbire consemnata de
Elena MANTU

(Urmare din pag. I)

Cîteva case, casele unui sat 
de munte, păzesc, într-o in
timitate ancestrală parcă, 
acest colț de țară. Pe un
deva, pe dedesubt, neauzi
tă, apa aleargă prin con
ducte spre întîlnirea. cu 
noul ei destin.

Munții Lotrului s-au su
pus, după imperturbabile 
milenii, voinței omului de 
a scrie o nouă geografie. 
Voineasa arată acum ca o 
stațiune de odihnă. în nu
meroase alte părți prind 
viață proiectele de trans
formare a acestor locuri, 
de o rară frumusețe, în spa
ții turistice. în paralel cu 
eforturile constructorilor de 
a spori zestrea hidroenerge
tică a țării cu noi obiective.

Dar epopeea Lotrului nu 
a ajuns la ultima pagină. 
Ne aflăm încă în „miezul 
de foc" al scrierii ei. Așa 
cum ne încredințează di
rectorul grupului de șantie
re Lotru, inginerul Dan 
Predoiu, cu care, ca ur
mare a unei inspirate ini
țiative prilejuite de o ma

nifestare tradițională, Vîlcea 
artistică, am avut. împreună 
cu mai mulți scriitori, o vie 
discuție în legătură cu o 
mai activă prezență a oa
menilor de artă în viața 
șantierului de pe Lotru, a 
cărui biografie se află la 
cotele maturității. Peste

ment spiritual tot atît de 
durabil ca monumentul 
înălțat, aici, în inima mun
ților cărora li s-a propus o 
nouă geografie. în discuția 
avută, inginerul Predoiu 
s-a arătat a fi nu numai un 
destoinic organizator al ac
tivității șantierului, ci și un

Statuia luminii
doar cîțiva ani, construc
torii d? aici își vor fi în
cheiat misiunea.

S-au scris despre Lotru 
sute, dacă nu mii de repor
taje. S-au surprins pe pe
liculă unele momente de 
seamă din biografia sa. Au 
apărut cîteva cărți. S-au 
publicat inspirate poeme. 
Și totuși, Lotrul, această 
impresionantă școală a 
muncii și creației, ca și ati- 
tea alte șantiere ale socia
lismului, își așteaptă crea
torii prin a căror operă să 
ni se propună un monu-

om care știe să viseze. Am 
reținut proiectul pentru o 
statuie, propus — sau mai 
degrabă imaginat — de el ; 
o statuie dedicată minerilor 
de pe șantierele hidroener
getice, celor ce străpung 
adîncurile munților, săpînd 
tunelurile prin care apele 
tumultuoase urmează să 
pornească în călătoria spre 
noul lor destin. în viziunea 
sa, minerul nu ar trebui în
fățișat neapărat într-o ati
tudine încordată, însoțit de 
eternul pikhamer, ci, dim
potrivă, într-un moment de

relaxare. Așezat pe un bo
lovan de granit, odihnin- 
du-se după efort, ținînd 
intr.-o mină casca de miner 
din care să se scurgă pi
cături de sudoare ca sim
bol al efortului care abia 
s-a încheiat. în fundal să 
se afle o turbină a cărei 
siluetă să sugereze că din 
sudoarea minerului își ia 
energia.

Un proiect al unei statui 
într-adevăr omenești, sim
ple, emoționante. După cum 
simple și omenești, și eroi
ce în același timp, sînt fap
tele celor ce au zidit și zi
desc la Lotru o nepie
ritoare cetate a luminii, 
ca atîtea altele ce îm
podobesc noua hartă a 
țării. Acest posibil pro
iect de statuie conține în 
sine un patetic și convingă
tor îndemn pentru cel ce 
va decide să afle echiva
lențe în cuvinte, în sunete 
sau culoarea epopeii ce s-a 
scris și se scrie pe Lotru 
sau in alte părți din țară. 
Epopee a muncii care chea
mă, firesc, epopeea artei.
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eliberînd certificate de calitate fictive, a 
produs avutului obștesc o pagubă de 17 526 
lei, valoarea transportului tur-retur a cinci 
vagoane pline pe ruta București-Hunedoara. 
Sumă pe care, firește, printr-o decizie a' 
conducerii unității, a fost chemat s-o plă
tească din propriul buzunar. Sumă pe care 
V. G. a contestat-o sub pretext că benefi
ciarul — combinatul siderurgic — ar fi... 
superexigent ! Firește, s-au administrat 
probe, s-au audiat martori ; decizia între
prinderii a rămas însă valabilă.

„Superexigența" beneficiarului s-a dove
dit a fi de fapt lipsa de exigență profe
sională a însuși controlorului de calitate.

Și totuși au intrat 
în „hora"

— Sintem nevinovați, onorată instanță. 
Noi nici măcar n-am fost in horă, de ce 
să fim condamnați ? !

într-unul din satele comunei Budești-Il- 
fov se încinsese, potrivit obiceiului, hora. 
La un moment dat, în iureșul dansului, 
simțindu-se călcată pe picior, una dintre 
fete, E. S., îi spune vecinei sale — Georgeta 
Velcea — să fie ceva mai atentă („jocul e 
joc, dar trebuie să mai te $i uiți unde

calci"). „Ofensată", G. V. va mai repeta 
de citeva ori — intenționat 1 — greșeala 
anterioară. Văzind că e rost de gîlceavă. E.S. 
iese din horă și pleacă împreună cu mama 
sa spre casă. Gest care o „jignește" și mai 
mult pe Georgeta Velcea. împreună cu doi 
prieteni recrutați ad-hoc — Vasile și Ilie 
Negoișteanu — ea le iese in tale selor louă 
femei și le insultă. Văzînd că nu 1 se „răs
punde", se înfurie și-i incită pe cei doi în
soțitori să le bată (ulterior, bătrîna St. E. 
a fost internată în spital pentru 15 zile).

— Noi nici măcar nu am fost în horă...
Pentru faptele lor huliganice, pe lingă 

sancțiunea aplicată Georgetei Velcea, in
stanța i-a condamnat pe V. și I. Negoiștea
nu la cîte 4 000 lei amendă penală. Nu 
pentru că nu au intrat în horă, ci pentru 
că au „cîntat" în strună.

Schimbare de rol 
într-o istorioara 

cusuta cu ata alba
— ...deodată insă, dincolo de poarta fa

bricii, unul dă s-o ia mai repede la picior. 
„Are ceva pe suflet", îmi zic și mă iau

după el. Să tot fi mers 10—20 de metri clnd 
individul se oprește și ridică de jos un ba
lot cu materiale, aruncat peste gardul fa
bricii. „Asta era !“ — gindesc — „se grăbea 
să nu ia altcineva prada". Și mă duc la 
individ : „încotro, nenișorule ?“ .

în gara Arad, Florea Marian — oaznic la 
întreprinderea „Victoria" Timișoara — po
vestește eu lux de amănunte cum l-a „mi
rosit" el pe unul care, la ieșirea din «chimb, 
profitînd de faptul că era întuneric, a în
cercat să se înfrupte din avutul obștesc. 
Interlocutorul său însă, un milițian din ca
drul Inspectoratului județean Arad, nu pare 
deloc convins :

— Bun ; cum a fost cu hoțul prins de 
dumneata la Timișoara am priceput. Ce 
caută însă balotul aici... la Arad ?

La care Florea Marian, neputind furniza 
un răspuns plauzibil, a fost cercetat și tri
mis în judecată. S-a constatat astfel că în
treaga istorioară povestită îi aparține, dar 
în calitate de... infractor. Instanța l-a con
damnat la un an închisoare.

Cercetînd cauza, am descoperit cu sur
prindere că fostul paznic nu este la prima 
faptă de acest gen. în urmă cu cîțiva ani, 
el a mai fost condamnat tot pentru sustra
gere din avutul obștesc. Atunci cum de a 
fost angajat și menținut într-o astfel de 
funcție care impune, prin însăși natura ei, 
o cinste ireproșabilă 7 Așteptăm răspunsul 
cuvenit.

Din caietul 
grefierului

A

„Curca și cei ?2 de pui de curcă i-am 
luat cu noi în atelierul mobil nu cu gindul 
tă ni-i însușim pe nedrept — așa cum gre
șit se spune in rechizitoriu — ci pentru că 
aceștia fiind proprietate personală și silo
zul în curtea căruia i-am găsit ciugulind 
fiind proprietate obștească, ne-am gîndit 
că, luîndu-i cu noi la Timișoara, prevenim 
o pagubă în avutul obștesc. Și dacă i-am 
despărțit unul de altul, impărțindu-i intre 
noi in mod egal, am făcut-o nu din alte 
motive, ci din acelea că, odată ajunși la 
destinație, nimeni nu a vrut să-și asume 
răspunderea pentru ei toți".

(Tribunalul județean Timiș, dosar 
penal 776/1976, fragment din „apărarea" 
inculpat ilor).

,„..in ceea ce privește lampa cu picior, 
menționată la poziția 83 din inventarul de
pus la dosar, ca să mă șicaneze, la împăr
țirea bunurilor comune piritul mi-a ce- 
dat-o nu cu becul cu care o primisem in 
dar de la mama, de 220 V, ci cu unul schim
bat, de 110 V, pe care cum l-am băgat in 
priză, cum s-a și ars".

(Fragment din motivele de recurs ale 
Silviei C., .Tribunalul județean Ilfov).

Titus ANDREI
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DIVERS
O caldă
strîngere 
de mină

După accidentul suferit 
P. Ciobanu, diagnosticul a 
clar și trist : mina dreaptă 
bule amputată. Nu mai era 
o speranță de salvare, 
nici una ? Medicii 
Stancu și Petru Coșei, de 
spitalul din Qrșova, au vrut si 
incerce imposibilul. După un în
delungat tratament, după 
multe și dificile operații, 
doi medici au reușit să 
amputarea brațului. „Acum — 
ne spune P. Ciobanu — mina 
îmi este complet refăcută, e 
bună de muncă, o pot folosi la 
fel ca și înainte de accident. 
Este mina cu care vă scriu aces
te rinduri, care se vor 
deșt, dar sincer omagiu 
cei doi doctori. O caldă 
re de mină".

de 
fost 
tre- 
nici 

Chiar 
Gheorghe 

la

mai 
cei 

evite

un mo- 
pentru 

stringe-

Pantofii 
din piciorul 
sting

De cum și-a încasat drepturi
le bănești, loan Verginoschi, 
tractorist în Trușești, județul 
Botoșani, s-a dus să se cinsteas
că. Tirziu din seară, plecînd spre 
casă pe trei cărări, a nimerit — 
el știe cum — în casa unui ce
tățean din Botoșani. Găsind ușa 
deschisă, I. V. a intrat înăuntru, 
ca la el acasă, și-a scos din pi
cioare cizmele de cauciuc și s-a 
pregătit să se culce. Tot ca la 
el acasă. Speriată de musafirul 
nepoftit. gazda a început să 
strige după ajutor prin vecini. 
Musafirul, care nu venise cu 
gînd să fure, a rupt-o la fugă. 
Dar, nemaigăsindu-și pe întu
neric cizmele, a luat, la nime
reală, pantofii gazdei. Dar nu 
o pereche, pentru că un pantof 
era maro și altul negru. Ba, 
colac peste pupăză, amîndoi 
erau pentru piciorul stîng. Cum 
tot cu stingul călcase și-n casa 
omului...

Sacul...
pune

Cu cîteva luni în urmă con
semnam in rubrica noastra fap
tul că o gospodină din Ploiești, 
pumpărind i o piine de la 
chioșc din localitate, a 
surpriza să găsească in ea 
ac de cusut. Acum, tot o 
ieșteancă, Maria Chiru, ne 
zează :

— întâmplarea cu acul a fost 
un fleac. Eu am găsit intr-o 
piine un petic de sac.

Am expediat sesizarea femeii 
pe adresa edililor ploieșteni, cu 
întrebarea : pe cind in miezul 
moale și pufos al piinii un sac 
intreg ?

un 
avut 
un... 
plo- 
sesi-

Nu-i dăm 
numele

De la complexul comercial 
„Mercur" din orașul Zalău dis
păreau mereu diferite confecții, 
mai cu seamă din lină. Cazuri
le s-au repetat pină deunăzi, 
cind a fost prinsă asupra fap
tului... făptașa. O femeie din- 
tr-o comună din același județ, 
în timp ce se jura că era „prima 
greșeală" din viața ei, că „n-o 
să mai fac cît oi trăi", că „n-am 
mai fost de cînd sînt în acest 
magazin", de acasă de la ea 1 
s-a adus grămada de lucruri 
pe care le furase din magazinul 
în care... nu mai fusese nicio
dată. Judecată după procedura 
de urgență, a fost condamnată. 
Dacă nu i-am dat numele am 
făcut-o pentru că e încă tîpă- 
ră (are timp să se îndrepte), dar 

amai ales pentru că e mamă 
doi copii...

în pauza 
unui meci 
de fotbal

Tlmplarul Vasile Olah, de 
J.J.l.L. ,/ ■' ........
a urcat deunăzi pe trei _____
pînă la etajul al dgilea al unui 
vechi imobil din strada Ștefan 
cel Mare din localitate, pentru 
a viziona la televizorul colegu
lui său de muncă Gh. Turca- 
șiu un meci de fotbal. Cit timp 
a ținut transmisia primei repri
ze, Olah a ținut-o și el cu paha
rul. Ieșind in pauză să se ră
corească o țiră, n-a mai apucat 
să vadă continuarea partidei. 
Sprijinindu-se de balustradă, 
și-a pierdut echilibrul, a căzut 
și a decedat pe loc.

la
„1 Mai" din Satu-Mare, 

i cărări

I I s-a pregătit
I primirea
i
I
I

De la o vreme dispăreau tot 
felul de materiale din magazia 
•Șantierului naval din Drobeta 
Turnu-Severin. Toate sustrage
rile se efectuau pe întuneric, 
într-o singură noapte fuseseră 
scoase materiale din magazie în 
valoare de peste 18 000 lei 1 Pri
mele cercetări au dus la conclu
zia că făptașul se folosea de o 
cheie potrivită. Pornindu-se de 
la ipoteza că acesta își va mai 
face apariția, i s-a pregătit o pri
mire pe potrivă. Tot la un miez 
de noapte. Tocmai in clipa în 
care Constantin Mitu încerca să 
se strecoare In magazie, a fost 
prins. După atitea operații în 
timpul nopții, acum i se pregă
tește dosarul la lumina zilei.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" I

I
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Însămînțarea florii-soarelui
TIMIȘ. Ritmul de lucru a sporit 

prin redistribuirea utilajelor
Datorită măsurilor organizatorice și 

tehnice întreprinse de comandamen
tele locale, in județul Timiș a fost 
recuperată, în cea mai mare parte, 
rămînerea in urmă la semănatul flo
rii-soarelui, cauzată de desprimăvă- 
rarea tîrzie. Această lucrare s-a în
cheiat în întreprinderile agricole de 
stat și se apropie de sfirșit în coo
perativele agricole de producție. ..Se 
va lucra și în cursul zilei de dumi
nică, 11 aprilie — ne spunea ing. 
Nagy Zoltan, director adjunct al di
recției agricole județene. Am luat 
măsuri de ajutorare a unităților ră
mase în urmă, cum sînt cele din raza 
de activitate a S.M.A. Săcălaz, Sa- 
coșu-Turcesc, Tormac, cu semănători 
și instalații de erbicidat, aduse din 
stațiunile care au încheiat semăna
tul. De altfel, redistribuirea semănă
torilor și altor utilaje între S.M.A. și 
între secțiile de mecanizare din ca
drul acelorași stațiuni. în vederea 
realizării peste tot a unei viteze de 
lucru ridicate, impusă de necesitatea 
recuperării grabnice a rămînerilor în 
urmă, a fost calea principală care 
ne-a permis să semănăm cu floarea- 
soarelui pină în seara zilei de vineri 
J' 206 hectare, reprezentînd 80 la sută 

i plan. Apreciem că. pină dumi- 
r. că seara se va încheia semănatul; 
acestei culturi".

Firește, măsurile amintite, luate la 
indicația biroului comitetului jude
țean de partid, s-au soldat cu bune 
rezultate, dar ele trebuie duse pină 
la capăt. Spunem aceasta deoarece 
la o altă plantă — și anume, la cî- 
nepa de fibră, din cele 7 000 de hec
tare planificate pină acum nu s-a 

însămînțat decît o treime. O cauză o 
constituie și neasigurarea la timp a 
semințelor de către Trustul cînepii, 
ultimele cantități sosind abia în 
cursul zilei de vineri. Dar tot atît de 
adevărat este și faptul că nu peste 
tot se urmărește cu răspundere buna 
folosire a utilajelor și, ca urmare, nu 
se realizează viteza de lucru stabi
lită. Iată de ce se impune ca spe
cialiști de la organele agricole jude
țene aflați pe teren și cei din unități 
să urmărească, zi de zi. executarea 
volumului de lucrări (stabilit, astfel 
incît fiecare cultură să fie insămîn- 
țată îp epoca optimă.

Trebuie acționat ferm in fiecare 
unitate agriyolă pentru a se încheia 
semănatul tuturor culturilor din pri
ma epocă și a florii-soarelui. astfel 
ca de săptâmîna viitoare, pe măsura 
creșterii temperaturii solului, să se 
treacă cu toate forțele la semănatul 
porumbului, care ocupă o suprafață 
de peste 165 000 hectare. Utilizarea 
din plin a mijloacelor mecanice exis
tente (peste 1 400 de semănători 
SPC-6) asigură condiții ca semănatul 
porumbului să se încheie in toate u- 
nitățile de stat și cooperatiste din 
județ in limitele timpului optim. în 
prezent, o mare parte din forțe sint 
concentrate la pregătirea terenului. 
După cum ne-am convins Ia fața lo
cului, peste tot există o grijă sporită 
pentru asigurarea unui bun pat ger
minativ. Un număr de 800 grape cu 
discuri au fost prevăzute cu nivela
toare, astfel că. practic, în toate uni
tățile, concomitent cu discuitul, se 
face și nivelarea terenului. Peste 
3 000 de tractoare lucrează în schim

buri prelungite, iar 180, conduse de 
mecanici din ateliere — în schimburi 
duble. Sînt citeva măsuri care dau 
certitudinea că semănatul porumbu
lui se va executa în perioada optimă

CONSTANȚA. In cooperativele agricole: 
Timpul este înaintat, lucrările - întârziate

La întreprinderea agricolă de stat 
Pietreni, județul Constanța, în două 
zile s-au însămînțat, cu 15 semănă
tori, 300 ha de fioarea-soarelui. Ne 
încadrăm exact în viteza zilnică 
planificată — ne spune directorul 
unității, inginer Septimiu Tilicea, pe 
care l-am găsit în cimp, controlînd, 
alături de unul din șefii de fermă, 
calitatea lucrării. Terenul a fost bine 
pregătit din timp cu grapa și discu
rile, pe 300 ha s-a efectuat în 
prealabil erbicidarea, iar pe restul 
suprafeței pînă . la 700 de hectare, 
care a fost jalonată pentru a se ob
ține rinduri perfect drepte, se exe
cută erbicidarea concomitent cu în- 
sămînțătul. Pentru a avea garanția 
răsăririi uniforme a plantelor, să- 
mînța a fost încă o dată selectată, 
înainte de incorporarea in sol. Prin 
măsurile luate — continuă ideea in
terlocutorul nostru — vrem să ree
dităm și să depășim rezultatele anu
lui trecut, cînd am obținut la aceas
tă cultură cea mai mare producție 
pe județ în teren neirigat, depășin- 
du-ne substanțial planul. Ritmul în 
care se lucrează asigură încheierea 
acestei lucrări în 4—5 zile bune de 
lucru, conform graficului.

La I.A.S. Ciocirlia, unitate care a 
început în aceeași zi însămînțatul 
florii-soarelui pe cele 800 de ha, se
mănătorilor SPC 6 li s-au adăugat 

și la un nivel calitativ superior ani
lor precedenți.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteli1

încă 2 secțiuni, care fac să crească 
productivitatea pe mașină cu cite 
4 ha pe zi. Rezultate la fel de 
bune s-au obținut la însămințatul 
acestei culturi și în I.A.S. Peștera, 
Amzacea, Negru Vodă și Hirșova, 
astfel că pină In seara zilei de 9 
aprilie în sectorul de stat se însă- 
mințase jumătate din suprafața pla
nificată de 12 500 ha.

Cu atît mai inexplicabil este rit
mul de lucru la însămînțarea aces
tei culturi în cooperativele agricole 
de producție, care cultivă în acest 
an o suprafață de 40 000 ha. în pri
ma zi cînd a început această lucrare 
nu au fost înșămințate decît 
495 ha. Or, înșiși specialiștii di
recției agricole județene și cei din 
unitățile în care se lucrează din plin 
la semănat recunosc că în ultimele 
3—4 zile temperatura în sol a atins 
8—9 grade, cu tendință de creștere 
în toate zonele județului. Ca atare, 
orice reținere înseamnă de fapt în- 
tirzierea acestei lucrări și depășirea 
perioadei optime, care poate avea 
repercusiuni nu numai asupra înca
drării în timp a semănatului aces
tei culturi, dar și Ia însămințatul ce
lor peste 100 000 ha de porumb pre
văzute a fi cultivate în acest an.

George MIHAESCU
corespondentul „Scinteil"

Cronica zilei
La 10 aprilie a.c. a părăsit țara 

noastră Enrique Laroza, ambasadorul 
Republicii Peru, care ți-a încheiat 
misiunea în Republica Socialistă 
România.

★
în legătură cu apropiatul Congres 

al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, membri ai Ambasadei R. S. 
Cehoslovace la București s-au intîlnit 
cu oameni ai muncii din întreprin
deri industriale din Rm. Vîlcea și Ga
lați, cu activiști ai Comitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R., cu militari 
din garnizoana București, în cadrul 
cărora au vorbit despre importanța 
congresului, despre pregătirile și 
realizările cu care partidul și întregul 
popor cehoslovac întîmpină acest im
portant eveniment,

*
Sîmbătă dimineața a părăsit Capi

tala delegația Consiliului japonez 
împotriva bombelor atomice și cu hi
drogen — Gensuikyo, condusă de 
Judo Hirota, director executiv al 
Consiliului, director permanent al 
Consiliului japonez al păcii, care a 
făcut o vizită de prietenie în țara 
noastră, în perioada 6—10 aprilie, la 
invitația Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii.

Delegația a fost primită la Consi
liul Național al Frontului Unității So
cialiste, la Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii și la Asociația de 
prietenie româno-japoneză, a vizitat 
obiective economice și social-cultura- 
le din Capitală și din județul Pra
hova.

★
Vineri. 9 aprilie, s-a înapoiat în Ca

pitală delegația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, condusă de 
acad. Dumitru Dumitrescu, membru 
al Biroului C.N.A.P., care la invitația 
Comitetului sovietic al păcii a făcut o 
vizită de prietenie în U.R.S.S., în pe
rioada 2—9 aprilie.

★
La Cîmpulung Moldovenesc s-au 

încheiat simbătă lucrările consfătui
rii pe țară cu tema „Recoltarea, pre
lucrarea și valorificarea superioară 
a resurselor pădurii".

(Agerpres)

Excelenței. Sale KHIEU SAMPHAN
Șeful statului Cambodgia Democrată, 

Președintele Prezidiului de Stat

Cu ocazia desemnării dumneavoastră în calitate de președinte 
al Prezidiului de Stat al Cambodgiei Democrate, am deosebita plăcere de a 
vă transmite din partea poporului român și a mea personal cele mai 
călduroase felicitări, precum și urări sincere de succes deplin în înalta 
dumneavoastră funcție de șef al statului, în activitatea dedicată progresului 
și prosperității poporului prieten cambodgian.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate 
frățească existente între Republica Socialistă România și Cambodgia. Democrată 
se vor dezvolta și întări continuu, în toate domeniile de activitate, în interesul 
popoarelor român și cambodgian, al cauzei păcii, progresului și înțelegerii 
internaționale. i

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Părăsind frumoasa dumneavoastră țară, după ce am făcut o vizită plăcută 
și am semnat acorduri care cu siguranță vor servi interesele popoarelor 
noastre, vă rugăm, tovarășe președinte, să primiți și să transmiteți poporului 
român prieten, Comitetului Central al Partidului Comunist Român și 
Consiliului de Stat expresia profundei noastre mulțumiri pentru primirea 
călduroasă și prietenească ce ne-a fost rezervată pe timpul șederii noastre 
în România.

Dorim în mod sincer să se dezvolte mai mult legăturile de prietenie, 
cooperare și solidaritate ale popoarelor noastre, ale partidelor și guvernelor, 
în folosul păcii și al progresului.

Cu înaltă stimă și considerați»
LUIS CABRAL

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau

Excelenței Sale Domnului MANEA MANESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Am primit căldurosul mesaj de felicitări pe care Excelența Voastră a 
binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia sărbătorii naționale a țării mele și vă 
rog să primiți mulțumirile mele vii, precum și urări de sănătate și fericire 
personală și de prosperitate pentru România prietenă.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Primul ministru al Greciei

Șantierul naval din Drobeta Turnu- rin, din cadrul Trustului de con- 
Severin a beneficiat și beneficiază, strucții industriale Craiova. în pri-
în continuare, de importanțe fonduri njul jrim&stfli am reușit să realizăm
de investiții pentru dezvoltarea și 
modernizarea capacităților de pro
ducție — lucrări prevăzute să se e- 
xecute în trei etape, pe parcursul 
unor ani. La ora actuală se află în 
plină desfășurare lucrările din ulti
ma etapă. E un fapt pozitiv, întru- 
cit — o perioadă de timp — ca ur
mare a unei insuficiente colaborări 
între beneficiar, 
proiectant și con- ________________
structor, pe acest 
șantier lucrările 
de investiții erau 
mult rămase in 
urmă. Această si
tuație cu totul 
necorespunzătoare 
a făcut, de altfel, 
obiectul a două 
articole critice a- 
părute anul tre
cut în ziarul 
„Scînteia". în ul
timul articol, de 
acum aproape 7 
luni, era consem
nat angajamentul 
factorilor de răs
pundere de pe a- 
cest șantier privind soluționarea, fn 
cel mai scurt timp, a tuturor pro- 
l -nelor de care depindea în mod 
I -îtor accelerarea ritmului de exe-

e a lucrărilor.
Care este în prezent stadiul lu

crărilor de investiții ? O primă con
statare : pretutindeni, la fiecare loc 
de muncă, domnesc ordinea și dis
ciplina, activitatea este bine organiza
tă. A doua constatare, la fel de îm
bucurătoare: în perioada care a tre
cut, deși timpul a fost nefavorabil, 
totuși, la toate fronturile de lucru, la 
toate obiectivele, lucrările au avansat 
substanțial, vizibil. în mod firesc, în
trebăm :

— Stadiul fizic de execuție a in
vestițiilor din această ultimă etapă 
se încadrează în 
zute în grafice ?

Acum nu mai 
țe, acestea au fost 
preciza ing. Ștefan 
fierului nr. 9 Drobeta Turnu-Seve-

termenele prevă-

vorbim de restan- 
lichidate — ne 

Prună, șeful șan-

(Urmare din pag. I)
diții de viață pe care, cel mai ade
sea, nu o cunosc decit superficial, 
comit grava greșeală — în primul 
rînd față de propria lor ființă, de 
familia, de străbunii și de tradițiile 
lor, legate prin toate fibrele de acest 
pămint — de a se strămuta in altă 
țară.

Cit de grave sînt consecințele aces
tei erori o spun în primul rînd fap
tele, o spune trista realitate semna
lată chiar de opinia publică din ță
rile unde acești oameni cred a fi 
găsit o „soluție de viață" tn emigra
re. Iată ce scrie, despre situația a- 
cestora, ziarul vest-german „Deutsche 
Zeitung" din 12 decembrie 1975, sub 
titlul „Cînd umanitatea devine un 
argument fals. Emigrarea nu este o 
soluție optimă" : „Nici una din nume
roasele anchete ale ministerelor (din 
țara respectivă, n.n.) n-a analizat si
tuația celor care au emigrat. Noii 
cetățeni găsesc cu greu locuințe și 
locuri de muncă. Sînt rare cazurile 
cind rudele, care au fost motivul ce
rerii de emigrare, ii adăpostesc și-i 
sprijină. La greutățile de limbă se 
adaugă altele legate de integrarea 
socială, legalizarea certificatelor și 
diplomelor. Grija față de oameni se 
termină la poarta lagărului" (subl. 
ns.).

Este o relatare care nu mai nece
sită comentarii, argumentări concrete, 
exemplificări. Dar, fiind vorba de o 
dramă pe care, din rătăcire, o trăiesc 
concetățeni ai noștri, avem îndatori
rea să-i ajutăm să înțeleagă realita
tea, să le reamintim marele adevăr al 
patriei, al locului în care te-ai născut 

peste 31 la sulă din valoarea lucră
rilor planificate pentru acest an.; Ca 
atare, la ora actuală, aproape la toa
te obiectivele de construcții lucrăm 
în avans.

Ne oprim în continuarea investi
gațiilor noastre la numeroase puncte 
de lucru. Afirmațiile șefului de șanti
er se confirmă punct cu punct. Bu

0 cerință principală, un obiectiv precis

RESPECTAREA TERMENELOR
Din activitatea constructorilor noilor capacități 

de la Șantierul din Drobeta Turnu-Severin

năoară, notăm că la hala corp nave 
lucrările sînt în avans cu 20 de zile 
față de grafice. Și, după ritmul înalt 
in care se muncește în prezent, în
țelegem că formațiile de lucru de 
aici sint hotărite să păstreze și chiar 
să mărească acest avans. • Maistrul 
Ion Tudosie ne spunea :

— Ne-am organizat judicios mun
ca, toate lucrările se execută în a- 
cord global. Utilajele sint mai bine 
folosite, zilnic se planifică și se ur
mărește, pe baza unei evidențe ri
guroase, gradul de încărcare a mij
loacelor tehnice de care dispunem. 
Cît privește timpul de lucru, acesta 
este folosit din 
sporit.

Din discuțiile 
Roman Valerică 
fierar-betoniștii 
Aristotel Bardac, Dumitru Lădaru și 
alți constructori de la acest obiec
tiv, lucrători cu o îndelungată ex
periență pe șantierele țării, reținem 

plin, cu randament

avute cu lăcătușii 
și Dumitru Popescu, 
Constantin Apostol,

și de care ești legat pentru totdeauna 
profund, prin cele mai trainice fibre 
sufletești.

Din acest îndemn al conștiinței, 
îmi fac datoria de a sublinia — ca 
artist român de expresie germană, 
ca fiu și cetățean al României : aici 
trăiesc, aici visez și creez, aici în 
România este patria mea. Patria mea.

Sîntem cu toții fiii 
acestui pămint românesc
ca și a celorlalți artiști șl scriitori 
români, de limbă sau expresie româ
nă, de limbă ori expresie germană, 
sau artiști români de limbă ori ex
presie maghiară. Sîntem cu toată fiin
ța integrați materialității, ca și spiri
tualității acestui pămînt, istoriei sale, 
culturii sale, idealurilor străvechi, 
preluate și luminate superior de gîn- 
dul și fapta comunistă. Sîntem — ca 
toți cetățenii României, indiferent de 
naționalitate — cuprinși în realitatea 
acestor locuri. Muncim și creăm îm
preună, îmbogățind patrimoniul na
țional unitar și indivizibil al culturii 
țării noastre. România socialistă. A- 
semeni tuturor concetățenilor mei, 
mă simt atom din structura unui po- 

angajamentul lor de ,a nu precppeți 
nici un efort pentru a face din luna 
aprilie o lună record în producție. 
Amplificind, ip continuare, ritmul de 
execuție a lucrărilor de investiții, și 
sînt ferm deciși să intîmpine ani
versarea partidului și ziua de 1 Mai 
cu noi succese, cu realizări de presti
giu in producție.

Ne oprim și la celelalte obiective 
productive. Aceeași răspundere, a- 
ceeași angajare în muncă. Și, fi

resc, efectele practice, concrete nu 
întîrzie. Iată încă un exemplu. La 
hala de armare — una din lucră
rile complexe, de mare amploare — 
graficele consemnează un avans sub
stanțial : aproape un trimestru. Dar, 
după cum ne spuneau constructorii 
care execută acest obiectiv, există 
posibilități pentru majorarea avansu
lui de pînă acum. Faptele dovedesc 
cu prisosință că in activitatea de 
pe acest șantier s-a produs, intr-a
devăr, un reviriment. Concludent 
este, în acest sens, și indicele de 
utilizare a timpului de lucru din pri
mul trimestru al anului : 97 la sută, 
cu trei procente mai mare față de 
aceeași perioadă a anului trecut. Ing. 
Stelică Sălceanu, șeful lotului, cel 
care coordonează direct lucrările de 
pe șantier, ne relata :

— De la bun început \vreau să pre
cizez că la toate obiectivele de in
vestiții din această etapă s-a pre
văzut, încă din faza de proiectare, 

por cu mari virtuți, cu bogate tra
diții, cu strălucite perspective...

De la 18 ani am fost primit — fără 
vreo discriminare — în cadrul primei 
filarmonici a țării, sub cupola Ate
neului Român, unde am cîntat — am 
învățat să cînt — sub bagheta unor 
maeștri de prestigiu ai României — 
George Enescu, Theodor Rogalski, Al- 

fred Alessandrescu... De Ia ei am în
vățat nu numai muzică, ci și menirea 
artistului patriot, Îndatorirea lui față 
de tradiția vetrei natale, față de vi
itorul ei. în acest spirit mi-am scris 
cărțile despre istoria muzicii. Din el 
a izvorît substanța filozofică, melo
dică și armonică a celor 11 simfonii, a 
celor 12 cvartete de coarde, a simfo? 
niei „Luceafărul", cantatei „Dintre 
sute de catarge", simfoniei „Muzica 
solemnă", oratoriului „Ștefan Furtu
nă", cantatei „Păcii", pe care le-am 
simțit „suflet din sufletul" României. 
Iar dacă unele rezultate ale creației 
mele s-au învrednicit de recunoaștere 
internațională (trei premii, la Monte 
Carlo, Liege, Bruxelles), pe toate 

rm grad superior de industrializare 
a lucrărilor. In ceea ce ne privește, 
ne-am preocupat și ne preocupăm 
în mai mare măsură de îmbunătă- 
țirea programării producției pe for
mații de lucru, obiecte și lucrări, pe 
zile, decade și luni. în acest fel, 
fiecare constructor in parte cunoaște 
sarcinile de plan ce le are de reali
zat pină la cele mai mici detalii, ter
menele in care trebuie să se înca
dreze fiecare lucrare și obiectiv.

După cum
vede, hotărîtor se 
dovedește a fi pe 
acest șantier, pen
tru respectarea și 
devansarea ter
menelor de execu
ție a investițiilor, 
efortul propriu 
al constructorilor. 
Ordinea, discipli
na. buna organi
zare a muncii și 
cunoașterea pre
cisă a sarcinilor 
zilnice de plan au 
devenit acum o 
permanență in ac
tivitatea șantie
rului. Deci, sc 
poate ! Și se 

atunci cind efortu-

se

poate mai ales 
rile constructorului sint corelate cu 
cele ale beneficiarului și proiectan
tului, cei trei factori direct răs
punzători de bunul mers al lucrări
lor de investiții. Or, și din acest 
punct de vedere, pe șantierul din 
Drobeta Turnu-Severin lucrurile s-au 
schimbat în bine. în prezent, con
structorul, beneficiarul și proiectan
tul colaborează fructuos, operativ, la 
fața locului, pe baza unor planuri 
comune de acțiune. Este un bun 
cîștigat. Tocmai de aceea, o atare 
colaborare se impune a fi menți
nută și în continuare, astfel încit să 
fie preîntîmpinate chiar și cele mai 
mici neajunsuri care ar putea să a- 
pară în activitatea șantierului, pen
tru ca termenele de punere in func
țiune să fie respectate și chiar de
vansate.

Virgil TATARU 
Ilie ȘTEFAN

le-am adus ca prinos de recunoștință 
patriei, care ne-a dăruit totul.

Am evocat mai înainte prezența 
atîtor concetățeni de naționalitate 
germană aflați la conducerea treburi
lor politice, economice, social-cultura- 
le ale țării. Evoc, din propria-mi ex
periență, faptul că de mulți ani sint 
învestit cu răspunderi în conducerea 
activității Uniunii compozitorilor 
.României, că prezidez concursul de 
interpretare studențească de .la Bra
șov. Că, tot aici, nu de mult, am par
ticipat la elogierea a cinci secole de 
muzică în inima Țării Birsei, unde, 
laolaltă, compozitori români si sași 
și-au împletit, prin partiturile lor, 
glasul, sensibilitatea și conștiința, în 
ideea afirmării unei culturi muzicale 
izvorite din spiritualitatea patriei — 
creație pe care ei o continuă azi, fn 
deplină armonie, întru lauda prezen
tului socialist.

Notez aceste gînduri izvorite din- 
tr-un profund sentiment de mlndrie 
patriotică, dar și din îndatorirea ce
tățenească de a contribui la spulbe
rarea erorii a cărei victimă cad cei 
care, uitînd marele și hotărîtoru) 
adevăr al vetrei natale, tși pericli
tează cursul firesc al existentei, 
atrași de „chemări" ușuratice. Cu 
acest gind mărturisesc, pătruns și de 
îndatorirea întru omenie la care ne 
obligă însuși sufletul acestor pămîn- 
turi : România este patria noastră. 
Aici trăim. Aici creăm. Aici, unde 
ne-am născut, în sînul marii familii 
alcătuite din cele peste 21 milioane 
de fii ai acestui pămînt, care, cu 
grele jertfe, și-au apărat, prin secole, 
ființa și independența.
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Gimnasta româncă Teodora Ungureanu 
pe primul loc în „Turneul campionilor"

în celebra arenă „Wembley" din 
Londra s-au disputat sîmbătă între
cerile marii competiții internaționa
le de gimnastică „Turneul campioni
lor". Un remarcabil succes a repur
tat gimnasta româncă Teodora Un
gureanu. care s-a clasat pe primul 
loc cu 38,55 puncte. Teodora Ungu
reanu, în vîrstă de 15 ani, este elevă

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
GIMNASTICA

în sala Dinamo a luat sfîrșit sîm
bătă seara dubla întîlnire internațio
nală de gimnastică dintre echipele 
feminine și masculine ale României 
și R.P.D. Coreene. în ambele me
ciuri, victoria a revenit gazdelor ; la 
feminin, scorul a fost de 389,25—385,40 
puncte, iar la masculin de 570,45— 
569,30 puncte. în clasamentul indi
vidual compus la feminin*  pe primul 
loc s-a clasat Anca Grigoraș cu 78,85 
puncte. La masculin, primul loc a 
revenit la egalitate gimnaștilor Ste
fan Gall și Kin Son-gin cu cite 115,75 
puncte.

TENIS
în sferturile de finală ale turneu

lui internațional de tenis de la 
Houston s-au înregistrat rezultatele : 
Solomon-Năstase 1—6, 6—4, 6—3 ; 
Rosewall-Dent 6—1, 6—4.

★
Comitetul director al Federației in

ternaționale de tenis (F.I.L.T.), în
trunit la Palma de Mallorca, s-a 
pronunțat in favoarea includerii te
nisului în programul Jocurilor Olim
pice.

RUGBI
Sîmbătă în Capitală în cadrul 

campionatului național de rugbi 
s-au întîlnit echipele bucureștene 
Grivița roșie și Olimpia. Rugbiștii 
de la Grivița au repurtat victoria cu 
scorul de 21—11 (11—6).

CICLISM
Competiția internațională de ci

clism pentru „Cupa F.R.C." a pro
gramat simbătă etapa a 7-a, penul-

tv
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PROGRAMUL I
8,40 Tot Înainte !
9,35 Film serial pentru copii: Daktari, 

10.00 Viața satului.
11.10 Ce știm și ce nu știm despre...
11.40 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13.05 Album duminical.
15.30 Magazin sportiv.
16.30 Drum de glorii. Concurs pentru 

tineret, dedicat aniversării a 100 
de ani de la cucerirea indepen
dentei de stat a României.

17,55 Film serial : „Pinocchio" (HI).
13.50 Reportaj TV.
19.10 Micul ecran... pentru cei mici. 

Imagini desenate și... jucate.
19.30 Telejurnal.
20,00 Baladă pentru acest pămînt. Den- 

sușul cnezilor români.
20,20 Avanpremieră.
20,25 Film artistic : clntecul lui Brian.
21.40 Lumină pentru adevăr — muzică 

ușoară.
22,00 24 de ore • Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00—11,30 Matineu simfonic.
20,00 Eroi îndrăgiți de copii.
20.20 Drumuri pe cinci continente.
20.50 Panoramic editorial.
21.10 Varietăți... varietăți.
21.30 Film serial : Kojak.

LUNI. 12 APRILIE 1971

PROGRAMUL I

16,00 Campionatul mondial de hochei — 
grupa A : Cehoslovacia — Suedia.

16.30 Emisiune tn limba maghiară.
19,00 Satul dintre livezi — reportaj.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Colocvii contemporane.
20.30 Cintec și dans.
20.45 Ancheta socială.
21.20 Roman-folleton : „Forsyte Saga".
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.00 Telex.
17,05 Avanpremieră.
17.10 Vatră folclorică : Mărglnlmea sl- 

biană,
17.35 Film artistic : „Baladă. pentru 

Măriuca".
18.45 Baletul românesc contemporan.
19.10 Delta Dunării — reportaj.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil : Daktari.
20,25 Meridiane literare.
21.15 In lumea canțonetei.
21.35 Telex.
21,40 Noi șl orașul nostru. Reportaj-an- 

chetă.
22,00 Tezaur de cintec românesc.

la Liceul din Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej. Ea a fost urmată în clasament 
de A. Lennon (Anglia) — 37,75
puncte și L. Gorbik (U.R.S.S.) —
37,75 puncte. Turneul masculin a re
venit americanului P. Korman, So
rin Cepoi (România) s-a clasat pe 
locul 5.

tima, care s-a disputat pe circuitul 
din b-dul Leontin Sălăjan. Cel mai 
bun rezultat a fost obținut de ce
hoslovacul Michal Klasa, care a to
talizat 21 puncte. Au urmat în cla
sament polonezul Fr. Ankudowich — 
13 puncte și Petre Dolofan (Steaua) 
— 12 puncte. Astăzi de la ora 10,00 
are loc ultima etapă programată pe 
șoseaua București — Ploiești — Bucu
rești varianta Buftea de-a lungul a 
120 km.

BASCHET
Ieri in campionatul național mas

culin de baschet s-au desfășurat in 
Capitală trei jocuri, încheiate cu ur
mătoarele rezultate : Steaua — Uni
versitatea Cluj-Napoca 109—77 : Ra
pid — I.C.E.D. 83—68 : Politehnica 
București — A.S.A. 86—77,

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE HOCHEI

La Katowice, în campionatul mon
dial de hochei pe gheață (grupa A); 
echipa U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 4—0 (1—0, 1—0, 2—0) formația
R. D. Germane, iar Finlanda cu 5—2 
(0—1, 3—1, 2—0) echipa R. F. Ger
mania.

• LA TIMIȘOARA, clubul în
treprinderii textile a fost gazda 
unui simpozion pe tema „Crearea 
P.C.R. — moment de seamă in is
toria mișcării muncitorești din pa
tria noastră", la care au participat 
un mare număr de țesătoare și fi
latoare. De asemenea, în fața ti
nerilor de la întreprinderea meca
nică a fost prezentată expunerea 
„Programul ideologic al partidului, 
instrument principal in educația 
tinerei generații". La rîndul lor, 
studenții de la Institutul politehnic 
„Traian Vuia" au participat la un 
concurs intitulat „Momente semni
ficative din istoria P.C.R". • ZIUA 
EDITURII „DACIA" la Baia Mare 
a prilejuit o întilnire cu cititorii 
la Librăria nr. 1, cu care prilej 
au fost prezentate cărțile „Conul 
de umbră" de Gheorghe Zanc, „Pa
sărea de lut" de Mircea Oprită și 
„Introducere în teoria aproximării 
soluțiilor ecuațiilor" de Ion Păvă- 
loiu, toți trei din Cluj-Napoca. Tot 
la Baia Mare, in ciclul tematic 
„Ghid de artă contemporană", de
dicat celor mai reprezentativi ar
tiști plastici maramureșeni, orga
nizat de Muzeul județean în sala 
„Iancu de Hunedoara" din Piața 
Libertății nr. 18, s-a deschis expo
ziția de artă plastică a pictorului 
băimărean Mircea Hrișcă. • A- 
GENDA ARGEȘEAN A. în comuna 
Morăre.ști a avut loc simpozionul 
„Valori naționale, valori universale 
in cultura națională", cu participa
rea redactorilor revistei „Argeș" și 
a cadrelor de specialitate de la 
Muzeul județean din Pitești ; Ia 
Pitești s-a deschis festivalul pio
nieresc cu tema „învățăm să trăim 
și să muncim in chip comunist", in 
cadrul căruia se prezintă zilnic pen
tru școlari spectacole artistice, fil
me, se organizează vizite la mu
zee și în întreprinderi. Casa corpu
lui didactic din Pitești a organizat, 
recent, dezbaterea : „Factorii de 
eficiență ai procesului de învăță
mânt și relația profesor-elev in pro
cesul instructiv-educativ". • Cu 
prilejul apropiatei aniversări a 55 
de ani de la crearea P.C.R., șl în 
pregătirea Congresului educației 
politice și culturii socialiste, la 
TEATRUL DE DRAMA ȘI COME
DIE — Constanta a avut loc 
un festival literar-artistic in
titulat „Laudă partidului și pa
triei socialiste", organizat de Fron
tul Unității Socialiste, Uniunea 
scriitorilor. Uniunea compozitori
lor și comitetul județean pen
tru cultură și educație socialistă. 
• La BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ 
„GHEORGHE ASACHI" din Iași 
s-au sărbătorit, recent, 20 de ani de

„Secera și ciocanul" 
la un sfert de veac

Ieri, la Comitetul județean Argeș 
al P.C.R. a avut loc festivitatea de 
sărbătorire a 23 de ani de activitate 
publicistică a ziarului „Secera și 
ciocanul". După cuvîntul rostit cu 
acest prilej, de tovarășul Gheorghe 
Stănculescu, redactorul șef, a vorbit 
tovarășul Ion Dincă, prim-secretar al 
Comitetului județean Argeș al P.C.R. 
Felicitînd călduros colectivul redac
țional, colaboratorii săi și muncitorii 
tipografi, vorbitorul a subliniat că 
pe parcursul celor 25 de ani de 
existență ziarul șî-a îndeplinit cu 
stăruință înalta misiune pe care i-a 
încredințat-o partidul militind eu 
fermitate pentru mobilizarea oameni
lor muncii la dezvoltarea economică 
și socială a județului, la generali
zarea experienței înaintate, pentru 
promovarea noului, a spiritului critic 
combativ, infățișînd totodată prin
cipalele sarcini care stau in acest 
cincinal îi) fața județului la care 
zîartil ește chfirtlât să contribuie; eâ 
și pipă; acum.; cu pasiune, abnegație, 
și devotament'. (Gh, Cîrstea),

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 aprilie. în țară : Vreme rece 
la început apoi în curs de încălzire 
ușoară.. Cerul variabil, cu înnorări mai 
accentuate la începutul intervalului. în 
sudul și estul țării vor mai cădea ploi 
slabe. în rest, averse izolate după- 
amiaza. Vînt potrivit cu intensificări 
de scurtă durată. Temperaturile maxi
me vor fi cuprinse ziua între 8 grade 
și 18 grade, iar minimele, în cursul 
nopții, între minus 4 și plus 6 grade, 
mai coborîte în depresiunile intrâmon- 
tane. La începutul intervalului, pe a- 
locuri. brumă și îngheț slab Ia sol În
deosebi în nordul țării.

continuă activitate a clubului „Prie
tenii muzicii". Numeroși tineri și 
vîrstnici, iubitori de muzică au as
cultat discuri cu fragmente din 
„Oedip" de George Enescu și Sim
fonia a IX-a de Beethoven, prezen
tate de prof. univ. George Pascu, 
inițiatorul clubului, și alți colabo
ratori ai săi de la Conservatorul de 
muzică ieșean. • AGENDA IALO- 
MIȚEANĂ. în județul Ialomița se 
desfășoară ample acțiuni politice și 
cultural-educative, cum ar fi sim
pozioanele „Crearea P.C.R. — mo
ment de cotitură in istoria patriei 
noastre" și „Dunărea, factor istoric 
de unitate etnică și culturală româ
nească" ; dezbaterile „Omul față in 
fată cu normele eticii și echității 
socialiste", „Dovezi ale continuității 
poporului român pe meleaguri ialo- 
mițene" ; concursul de poezie pa
triotică pe tema „Cintare României 
socialiste", o expoziție de carte teh
nică, una de artă plastică contem
porană și alta de artă populară. In 
localitățile Perieți, Grivița și Cuza 
Vodă sînt programate manifestări 
educative complexe Intitulate „Aca
să la navetiști", iar la Ciocănești 
— „Cinstire timplelor cărunte". • 
în JUDEȚUL VÎLCEA s-a desfășu
rat faza zonală a concursului pio
nieresc „Creștem odată cu țara". Tot 
pionierii sînt organizatorii unor ex
poziții de pictură in sala „Artelor" 
din Rimnicu-Vîlcea, cu lucrări a- 
parținind membrilor cercurilor de 
arte plastice din casele pionierilor 
din județ. • CĂMINELE CULTU
RALE ȘI CASELE DE CULTURA 
din județul Vrancea au organizat 
expuneri și consultații pe tema : 
„Participarea conștientă a maselor 
la făurirea șt conducerea societății 
socialiste multilateral dezvoltate". 
De o largă participare a cetățenilor 
se bucură și întîlnirile cu lectorii 
comitetului județean de partid, cu 
care prilej sint prezentate expune
rile „P.C.R. — detașament activ al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale" și „Exigență și răs
pundere in activitatea politico-ideo- 
logică și cultural-educativă de 
masă". • în județul VASLUI s-a 
încheiat faza de masă a Festivalu
lui național al formațiilor artistice 
de amatori. Dintre formațiile parti
cipante — 489 cu peste 7 800 de ar
tiști amatori — s-au remarcat an
samblurile folclorice din Murgeni 
și Văleni, brigăzile artistice de agi
tație ale căminelor culturale Bă- 
cești, Tanacu și Zorleni, formația 
de solzari din Blăgești, cimpoierii 
din comuna Perieni și alții.

Corespondenții „Scînteli"
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Mii trainice relațiilor de prietenie, 
colaborare si solidaritate militantă 
dintre România si Guineea-Bissau

„Sînt necesare acțiuni hotărite 
pentru înfăptuirea unei noi ordini 

economice internaționale"
CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT A C.E.A.O.

Ampla și dinamica activitate poli- 
tico-diplomatică desfășurată de 
România socialistă evidențiază, în 
concordanță cu orientările fun
damentale stabilite de Congresul al 
XI-lea, consecventa preocupare a 
partidului și statului nostru pentru 
întărirea continuă a relațiilor cu ță
rile ce au pășit pe calea dezvoltării 
independente, între care un loc im
portant îl ocupă tinerele state afri
cane. O elocventă ilustrare, în acest 
sens, o constituie vizita întreprinsă 
în țara noastră de președintele Con
siliului de Stat al Republicii Gui- 
neea-Bissau. Luis Cabrai, convorbi
rile avute cu președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Primirea plină de căldură rezerva
tă oaspetelui. înțelegerea și stima re
ciprocă ce au caracterizat schimburi
le de vederi la nivel înalt, documen
tele de mare însemnătate încheia
te. întreaga desfășurare a vizitei au 
reflectat strînsele relații existente 
intre cele două țări. între Partidul 
Comunist Român și Partidul African 
al Independenței din Guineea-Bis- 
sau și Insulele Capului , Verde 
(P.A.I.G.C.). sentimentele de caldă 
prietenie și solidaritate militantă pe 
care le nutresc unul față de celă
lalt cele două popoare, dorința lor 
vie ca legăturile ce le unesc să se 
extindă și să se adincească necon
tenit.

Așa cum este cunoscut, în spiritul 
politicii sale profund și consecvent 
internaționaliste, de solidaritate cu 
lupta antiimperialistă a popoarelor 
subjugate de pretutindeni, pentru li
chidarea colonialismului și neocolo- 
nialismului. România socialistă a 
acordat, i.ncă de la început, întregul 
său sprijin, pe cele mai diferite pla
nuri — politic, diplomatic, moral și 
material — mișcării populare pen
tru eliberarea Guineei-Bissau. Româ
nia a salutat cu bucurie proclama
rea Republicii Guineea-Bissau, sta
bilind din primul moment relații 
diplomatice cu noul stat. Evocînd 
aceste împrejurări, oaspetele a ținut 
să exprime gratitudinea pentru spri
jinul primit, reliefînd, și cu acest 
prilej, ca unul dintre momentele 
cele mai importante ale istoriei ti
nsului stat, semnarea la București, 
in iunie 1972, de către președintele 
Nicolae Ceaușescu și regretatul con
ducător al P.A.I.G.C.. Amilcar Ca
bral, a primului act oficial interna
țional încheiat de reprezentanții le
gitimi ai poporului din Guineea- 
Bissau.

Ducind mai departe aceste va
loroase tradiții, se poate aprecia că 
vizita în România a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau se înscrie ca o con
tribuție de preț la ridicarea legătu
rilor reciproce într-un stadiu nou, 
superior de dezvoltare. Aceste le
gături dispun acum de o trainică 
bază politico-juridică prin Declarația 
solemnă comună, semnată de cei doi 
președinți. Consemnarea principiilor 
iipl, de vocație universală,, ale relații
lor dintre state -- 'respectarea ’iii’- 
dependenței și suveranității naționa
le, egalitatea deplină în drepturi în
tre toate statele, indiferent de mă

Pregătiri pentru 30 aprilie — 
Ziua Victoriei întregului 

popor vietnamez
HANOI 10 (Agerpres). — Ziua de 

30 aprilie 1976 va fi sărbătorită in 
întregul Vietnam ca prima aniver
sare a Zilei Victoriei, care marchea
ză eliberarea completă a Vietnamu
lui de Sud și victoria totală asupra 
agresiunii americane dobindite cu un 
an in urmă.

După cum se subliniază într-o notă 
a Secretariatului C.C. al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam, Ziua 
Victoriei — care în acest an urmează 
imediat după alegerile generale pen- 
tru Adunarea Națională comună a 
întregului Vietnam reunificat — se 
alătură celorlalte sărbători înscrise 
cu roșu în calendarul lunii mai — 
Ziua Internațională a Muncii, ziua 
victoriei de la Dien Bien Phu și ani
versarea zilei de naștere a președin
telui Ho Și Min.

O campanie de masă va fi lansată 
in vederea întăririi eroismului revo
luționar al întregului partid și popor 
și al tuturor forțelor armate pentru 
apărarea puterii poporului, pentru 
combaterea urmărilor războiului, 
pentru îndeplinirea cu succes a pla
nului de stat pe anul 1976.

guineea-bissău

Trecerea unor bunuri 
in patrimoniul național

BISSAU 10 (Agerpres). — Guver
nul Republicii Guineea-Bissau a 
hotărit simbătă confiscarea bunurilor 
obținute prin folosirea în perioada 
<5olonială a „muncii forțate". Aceste 
bunuri vor fi integrate „patrimoniu
lui național".

Un comunicat publicat în această 
problemă arată că guvernul a luat 
măsura respectivă după ce a desco
perit că unii agenți ai administrației 
coloniale construiseră imobile sau 
obținuseră alte bunuri folosind mină 
de lucru prin procedeul „muncii 
forțate**.  

Corul „Cintare brăneșteană" 
din Brănești-Dlmbovița, care în
treprinde un turneu in R. F. 
Germania, bucurîndu-se de uii 
deosebit succes, a fost primit de 
Annemarie Renger, președintele 
Bundestagului, și de alți re
prezentanți ai țării-gazdă. 
Președintele Bundestagului a 
evocat, cu 'acest prilej, dezvolta
rea pozitivă a relațiilor româno— 
vest-germane.. relevind contribu
ția schimburilor cultural-artisti- 
ce pentru cunoașterea și apro
pierea intre popoare.

*
La muzeul regional din orașul 

mexican Querretaro a fost 
inaugurată Săptămina culturii 
românești. Cu acest prilej a 
avut, loc vernisajul expoziției 
..Grafica românească contempo- 
rană“. Sînt organizate seri ale 
filmului, programe din muzica 
românească, conferințe despre 
cultura, știința și arta din țara 
noastră.

rime, nivel de dezvoltare, orinduire 
socială, apartenență sau neaparte- 
nență la alianțele militare, neames
tecul în treburile interne, dreptul 
suveran și inalienabil al fiecărui 
stat de a dispune de bogățiile sale 
naturale, dreptul și în același timp 
îndatorirea de a participa la exami
narea și rezolvarea problemelor in
ternaționale de interes comun — 
conferă acestui document, ca și. ce
lor similare semnate de țara noas
tră cu numeroase alte state ale lu
mii. o valoare remarcabilă nu nu
mai pe plan bilateral, ci și in an
samblul vieții politice mondiale. Sînt 
principii ce se înscriu ca cerințe de 
frontispiciu a întregii dezvoltări 
Contemporane și pentru întronarea 
cărora România a militat și mili
tează cu neabătută consecvență.

Principiile consemnate în Declarația 
solemnă comună și-au găsit nemijlocit 
concretizare chiar în timpul vizi
tei prin semnarea, la nivelul cel mai 
înalt, a Acordului de cooperare eco
nomică, tehnică și industrială pe ter
men lung, ca și prin încheierea al
tor acorduri și înțelegeri de colabo
rare în diferite domenii de activi
tate, menite să contribuie la lărgi
rea și intensificarea conlucrării re
ciproc avantajoase, puternic stimu
late de preocuparea ambelor țări de 
a accelera dezvoltarea lor economică

Dînd o înaltă apreciere rezultate
lor dialogului la nivel înalt de la 
București, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu sublinia : „Am convinge
rea că prietenia și colaborarea dintre 
popoarele și partidele noastre — 
care s-au dezvoltat in condițiile lup
tei de eliberare națională — se vor 
ridica pc o treaptă nouă, vor juca un 
rol important în realizarea progra
melor de dezvoltare economico-soci- 
ală ale ambelor țări, constituind, to
todată, o contribuție activă la lupta 
generală antiimperialistă și anticolo
nialistă, pentru o nouă ordine eco
nomică internațională’* *.

în același spirit, președintele Luis 
Cabrai, subliniind că semnarea aces
tor documente reprezintă „unul din
tre momentele cele mai solemne ale 
vieții poporului din Guineea-Bissau 
după eliberarea națională**,  declara : 
„Sintem convinși că vom întări din 
ce in ce mai mult legăturile sincere 
de prietenie, de cooperare și solida
ritate care unesc poporul nostru de 
poporul prieten român, care unesc 
partidul nostru de Partidul Comu
nist Român, in lupta lungă pe care o 
duc toate popoarele pentru crearea 
unei lumi mai drepte, de pace, egali
tate și progres pentru toate po
poarele.**

Turul de orizont asupra probleme
lor actualității internaționale a scos 
în evidență aprecierile comune ale 
României și Guineei-Bissau privind 
mutațiile profunde ce au loc în lume, 
mutații caracterizate prin creșterea 
rolului și influenței forțelor demo
crației, progresului și păcii, prin a- 
firmarea tot mai puternică a voinței 
popoarelor de a-și hotărî de sine 
stătător căile dezvoltării, deosebit de 
semnificative în acest sens fiind . în
seși procesele revoluționare din A-

agențiile de presă transmit:
Delegația Academiei 

„Ștefan Gheorghiu", tondu-ă 
de tovarășul Leonte Răutu, preșe
dinte al Consiliului de conducere, 
rector al Academiei, a avut întreve
deri la Asociația japoneză de mana
gement, Organizația asiatică pentru 
productivitate și la Centrul japonez 
pentru productivitate. Delegația a vi
zitat universitățile Hitbtsubashi și 
Kobe, precum Și o întreprindere pro
ducătoare de echipamente de control 
numeric. Tovarășul Leonte Răutu a 
avut o, întrevedere cu Tomio Nishi- 
zawa. membru al Prezidiului perma
nent al C.C. al P.C.J.

Președintele Mexicului,
Luis Echeverria Alvarez,, a «avut o 
întrevedere cu Francois Xavier 
Ortoli. președintele Comisiei C.E.E., 
aflat în vizită în această țară pen
tru a examina mecanismele care să 
permită trecerea la aplicarea acor
dului comercial, semnat in iulie 1975, 
intre Mexic și Piața comună.

Liderii sindicatelor mins- 
rilor și funcționarilor din Marea Bri
tanic au respins propunerile guver
nului de a limita la 3 la sută creș
terile de salarii pentru perioada au
gust 1976—august 1977.

Rolul aurului în scădere.
Directorul executiv al "Fondului Mo
netar Internațional (F.M.I.), Johannes 
Witteveen. a anunțat că au .'fost pre
gătite o serie de propuneri vizînd 
eliminarea aurului din rîndul mij
loacelor de plăți internaționale și 
pentru stabilirea unor noi reguli 
ntai flexibile, privind ratele de 
schimb intre monedele țărilor mem
bre. El a adăugat că acest set de pro
puneri va fi prezentat spre aprobare 
celor 128 de membri ai F.M.I. 

frica. Salutind proclamarea ca state 
independente a Mozambicului, An- 
golei, Republicii Capului Verde și 
Republicii Democratice Sao Tome și 
Principe, cei doi președinți și-au re
afirmat solidaritatea cu lupta de eli
berare a popoarelor Zimbabwe și na- 
mibian, au condamnat ferm politica 
rasistă și de apartheid practicate în 
Africa australă, exprimind convin
gerea că nu este departe momentul 
cînd și ultimele vestigii ale colonia
lismului vor fi definitiv eradicate de 
pe continentul, african.

în mod- firesc, o atenție deosebită 
a fost acordată, în timpul convorbi
rilor, problemei de vitală importanță 
a vremurilor noastre pe care o cons
tituie lichidarea decalajelor dintre 
statele industrializate și cele în curs 
de dezvoltare, problemă de a cărei 
rezolvare depinde însuși viitorul o- 
menirii. Concluziile evidențiate în 
cursul dialogului de la București 
privind necesitatea unor acțiuni 
ferme pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice mondi
ale. bazate • pe echitate și egalitate, 
pe dreptul fiecărui popor de a-și ho
tărî de sine stătător destinele, pentru 
crearea condițiilor care să favori
zeze eforturile țărilor în curs de dez
voltare. să asigure progresul general, 
se. înscriu ca. tot atîtea comanda
mente fundamentale ale . lumii în 
care trăim. Și este un motiv de sa
tisfacție de a putea consemna cuvin
tele de malta apreciere ale oaspe
telui la adresa contribuției aduse de 
președintei republicii noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la elabo
rarea conceptului noii ordini, apor
tului său remarcabil la opera de edi
ficare a securității și păcii' în lume.

Convergența de opinii în ce pri
vește celelalte mari probleme ale ac
tualității — înfăptuirea dezarmării, 
în special a celei nucleare, creșterea 
rolului O.N.U. în viața internațio
nală, lichidarea focarelor de tensi
une existente în lume — și-a găsit 
oglindirea firească în sublinierea, ca 
modalitate esențială de soluționare a 
tuturor acestor probleme, a necesi
tății participării din ce in ce mai in
tense a tuturor statelor la viața in
ternațională, un rol deosebit de im
portant revenind țărilor mici și mij
locii, țărilor în curs de dezvoltare, 
țărilor nealiniate, care alcătuiesc ma
joritatea omenirii. '

Prin rezultatele sale rodnice, vizita 
președintelui Consiliului de Ștaț al 
Republicii Guineea-Bissau înscrie o 
pagină de mare însemnătate în cro
nica atît de densă a relațiilor de 
prietenie, și solidaritate militantă 
dintre cele două țări, partide și po
poare. Salutind cu satisfacție aceste 
rezultate, opinia publică din țara 
noastră își exprimă încrederea că ele 
deschid perspective din cele mai fe
cunde legăturilor bilaterale, mareînd, 
în. același. timp, o remarcabilă con
tribuție la cauza generală a conlu
crării româno-africane, a păcii și coo
perării internaționale.

V. OROS

Delegația română condusă 
de Traian Dudaș, ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor, care se 
alia într-o vizită oficială in R. P. 
Chineză, a fost primită, la 10 aprilie, 
de Li Sien-nien. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat. Au 
fost abordate aspecte privind conti
nua dezvoltare a relațiilor de colabo
rare multilaterală dintre cele două 
țări, îndeosebi în domeniile econo
mic, al transporturilor și telecomu
nicațiilor. întrevederea s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, de cal
dă prietenie.

| DAKAR 10 (Agerpres). — Confe- 
I rința la nivel înalt a Comunității 
’ economice a Africii de Vest 
i (C.E.A.O.), reunită la Dakar, a exa- 
■ minat principalele aspecte legate de 
] reducerea tarifelor vamale la schim- 
i burile economice și comerciale intre 

țările C.E.A.O., susceptibile să favo
rizeze și să accelereze cooperarea 
economică, diverse proiecte de dez
voltare cu caracter regional și moda
litățile de finanțare a lor și a adop
tat bugetul comunității pe anul in 
curs. La dezbateri au luat parte pre
ședinții Houphouet Boigny (Coasta de 
Fildeș). Moussa Traore (Mali). San- 

' goule Lamizana (Volta Superioară), 
și Leopold Sedar Senghor (Senegal), 

în alocuțiunea sa. președintele se- 
negalcz a subliniat importanța co
operării dintre țările C.E.A.O. și a

BELGRAD

Comunicat comun
BELGRAD 10 (Agerpres). — în co

municatul dat publicității la încheie
rea vizitei oficiale întreprinse de pre
ședintele Egiptului, Anwar El Sadat, 
în Iugoslavia, se relevă că cele două 
părți evidențiază necesitatea depune
rii pe plan international a unor efor
turi mai mari în vederea soluționării 
imediate a problemelor de interes 
major, pronunțînrju-ses în același 
timp, pentru democratizarea relații
lor internaționale, pentru relații eco
nomice mai echitabile între state si 
națiuni.' A fost relevat totodată im
perativul desăvirșirii procesului de 
decolonizare si de lichidare a discri
minărilor rasiale.

Evocînd situat.ia din Orientul Apro
piat. președinții Tito și Anwar El 
Sadat au reafirmat că reglementarea 
problemelor în zonă trebuie să se ba
zeze pe retragerea trupelor israelione 
din toate teritoriile arabe ocupate în 
1967 și pe recunoașterea drepturilor 
legitime ale ponorului pălestinean, 
inclusiv a dreptului de a-și constitui 
un stat independent.

în cadrul convorbirilor, cei doi șefi 
de stat și-au exprimat convingerea

Secretarul general al 0. N. U. despre unele 
probleme ale vieții internaționale

GENEVA 10 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă orga-' 
nizate la Geneva, secretarul general 
al O.N.U.. Kurt Waldheim, a abordat 
unele probleme de actualitate ale 
vieții internaționale.

„Conferința pentru securitate și co- 
operareafa Europa — a declarat Kurt 
Waldheim* — a constituit o contribu- 
ție-importantă la eforturile pentru o 
mai bună colaborare între state". El 
și-a exprimat convingerea că prin 
activitatea ei, Comisia Economică a 
O.'N’.U. pentru Europa va contribui la 
transpunerea în viață a obiectivelor 
cooperării economice și în alte do
menii stabilite prin Actul final al 
Conferinței general-europene.

Ministrul iinanțalor al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Fl°rea Dumitrescu, a făcut o 
vizită în R. P. Ungară la invitația lui 
Faluvegi Lajos. ministrul finanțelor 
al R. P. Ungaro. în timpul șederii la 
Budapesta, ministrul român a fost j 
primit de Hafvasi Ferenc, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, și a avut un schimb j 
de păreri cu omologul său în pro- j 
bleme financiare de interes comun. i

Tratative economice ro
mâno—neozeelandeze. B E 
Talboys, viceprim-ministru, ministrul j 
afacerilor externe, al comerțului ex- ; 
terior și dezvoltării naționale al Noii 
Zeelande. l-a primit pe Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și coonerării eco
nomice internaționale. S-a efectuat 
un schimb de păreri privind stadiul 
actual și perspectivele dezvoltării 
schimburilor comerciale și ale coope
rării dintre România și Noua Zee- J 
landă. Rezultatele tratativelor dintre | 
delegațiile economice ale României și j 
Noii Zeelande au fost consemnate în
tr-o serie de documente. Totodată, au 
fost încheiate contracte privind ex
porturi românești.

Un proiect de lege »>ri« 
care se-alocă suma de 33.3 miliarde 
dolari în anul financiar 1977 pentru 
programele militare ale S.U.A. a fost 
aprobat de Camera Reprezentanților 
a Congresului american. Din această 
sumă, 22.9 miliarde sînt alocate pen
tru achiziționarea de arme și muni
ții, iar 10.4 miliarde pentru cercetări 
cu caracter militar și crearea unor 
noi tipuri de armament. Bugetul mi
litar al S.U.A. pentru viitorul an fi
nanciar este o cifră-record, de peste 
100 miliarde dolari. 

scos în evidență necesitatea unor ac
țiuni mai hotărite pentru înfăptuirea 
unei noi ordini economice internațio
nale. Printre obiectivele majore ale 
acesteia, a arătat președintele Leo
pold Sedar Senghor. trebuie să se 
înscrie și stabilizarea prețurilor la 
materiile prime, realizarea unei ade
vărate reforme a sistemului monetar 
internațional, redistribuirea activită
ților industriale intre statele dezvol
tate și țările în curs de dezvoltare.

Comunicatul comun dat publicității 
la incheierea lucrărilor conferinței 
exprimă satisfacția șefilor de stat din 
țările C.E.A.O. pentru dezvoltarea 
ascendentă a colaborării pe diverse 
planuri. Președinte în exercițiu al 
C.E.A.O. a fost desemnat Sangoule 
Lamizana (Volta Superioară).

iugoslavo-egiptean
că lucrările Conferinței iîb nivel înalt 
a țărilor nealiniate de la Colombo 
vor imprima un nou impuls proce
selor consolidării păcii mondiale, 
dezvoltării unei largi cooperări in
ternaționale. accelerării dezvoltării 
economice și sociale pe baze egale și 
democratice și vor conduce Ia con
solidarea solidarității și unității de 
acțiune a țărilor nealiniate.

Comunicatul exprimă satisfacția în 
legătură cu evoluția constantă a coo
perării reciproc avantajoase dintre 
cele două state si reafirmă hotărîrea 
acestora de a dezvolta și consolida 
colaborarea în domeniile economic, 
comercial, tehnico-știintific și în alte 
sfere de activitate pe baza principii

lor înțelegerii și avantajului reciproc.
Președintele Iosip Broz Tito a ac

ceptat invitația făcută de președin
tele Anwar El Sadat de a efectua o 
vizită oficială în R. A. Egipt.

★
Președintele R.A. Egipt. Anwar 

El Sadat: sosit sîmbătă la Viena in
tr-o vizită, a avut o întrevedere cu 
cancelarul Austriei, Bruno Kreisky.

în legătură cu situația din Orientul 
Apropiat, secretarul general al O.N.U. 
a arătat că misiunea de informare in 
regiune a trimisului său special. Ro
berto Guyer, a avut ca obiectiv ex
plorarea posibilităților de reluare a 
procesului .de negocieri în vederea 
unei soluționări politice a conflictului 
arabo-israelian. 'Aceastt misiune, a 
spus el. a confirmat că în pozițiile 
părților interesate nu au intervenit 
modificări. Nu cred, a declarat Wald
heim. că va fi posibil să se reia Con
ferința, de pace de la Geneva intr-un 
viitor apropiat.

Secretarul general al O.N.U. a 
abordat și evoluția evenimentelor din 
Liban, exprijnîndu-și opinia că alege
rea unui nou președinte va deschide 
calea spre o reglementare politică.

Relativ la situația din Cioru. pe 
câre a apreciat-o ca gravă, Walhdeim 
și-a exprimat regretul în legătură 
cu demisia negociatorului ciprioților 
greci la tratativele intercomunitare, 
Glafkos Clerideș. și a apreciat că 
aceasta se va repercuta asupra viitoa
rei runde de convorbiri în problema 
cipriotă, programată să se desfășoare 
luna viitoare, la Viena. El și-a ex
primat speranța că va fi posibil să 
se continue negocierile, ținînd seama 
de rezultatele încurajatoare obținute 
în cadrul rundei precedente.

Avantajele destinderii
evocate de secretarul 

de stat al S.U.A.
NEW YORK 10 (Agerpres). — Se- 

cretarul de stat al S.U.A.. H. Kissin
ger — răspunzînd unor întrebări puse 
de membrii Asociației pentru politică 
externă din New York — a afirmat 
că destinderea nu este o cale cu sens 
un\c-_cj răspunde, pur și simplu. ..ne
cesităților erei termonucleare". El a 
subliniat că în era armelor termonu
cleare nici S U.A.. nici o altă putere 
nu pot duce o politică externă „ba
zată pe o confruntare constantă". 
Este necesar, deci, să se acționeze 
pentru realizarea unor relații mai 
bune, ținîndu-se cont de faptul evi
dent că pacea trebuie să fie înfăp
tuită prin altceva decît prin echili
brul terorii. Această pace — a adău
gat el — este în avantajul tuturor 
statelor, nu numai al unuia sau nu
mai al unui grup de state.

PORTUGALIA : Intensa activitate electorală
LISABONA 10 (Agerpres). — în 

Portugalia continuă campania elec
torală în vederea alegerilor legisla
tive de la 25 aprilie. Vineri, în gea 
de-a cincea zi a campaniei electora
le. în întreaga Portugalie au fost or
ganizate un număr record de reu
niuni electorale — 407 — la care au 
luat cuvintul candidați ai celor 14 
formațiuni politice angajate în lupta 
electorală.

Partidul Comunist Portughez a or
ganizat un mare miting la Lisabona,

Un important eveniment în viața 
poporului cehoslovac prieten 
Congresul al XV-lea al P. C. din Cehoslovacia 

iși deschide mtine lucrările
Miine, 12 aprilie. la 

Praga se deschid lucră
rile celui de al XV-lea 
Congres al Partidului 
Comunist ' din Ceho
slovacia, apreciat ca un 
eveniment politic de pri
mă importanță pentru 
poporul cehoslovac prie
ten. Cei peste 1200 
delegați aleși la confe
rințele regionale și ale 
orașelor Praga și Brati
slava, reprezentînd a- 
proape un milion și ju
mătate de membri, vor 
face bilanțul succeselor 
dobîndite în perioada ce 
a trecut de la prece
dentul congres, vor sta
bili direcțiile principale 
ale dezvoltării țării pînă 
la sfîrșitul acestui de
ceniu.

Așa după cum s-a 
anunțat, în săptămina 
premergătoare deschi
derii congresului. în 
capitala cehoslovacă a 
avut loc Plenara Comi
tetului Central al P.C.C., 
care a discutat și a- 
probat raportul cu pri
vire la activitatea parti
dului și dezvoltarea so
cietății după cel de-al 
XlV-'lea Congres și 
sarcinile de viitor ale 
partidului, care va fi 
prezentat de secretarul 
general al Comitetului 
Central al P.C.C., tova
rășul Gustav Husak. 
raportul cu privire la 
direcțiile principale ale 
dezvoltării economice și 
sociale a R. S. Ceho
slovace în anii 1976—1980 
și proiectul de Directive 
ale celui de-al VI-lea

plan Cincinal (1976—
1980).

Forumul comuniștilor 
cehoslovaci a fost pre
cedat de o intensă și 
multilaterală activitate 
politică, economică, so- 
cial-culturală. Din prin
cipalele bazine carboni
fere, din mari combi
nate metalurgice sau 
chimice, din uzinele 
constructoare de ma
șini. din unități socialis-

CORESPONDENȚA 
DIN PRAGA

te ale agriculturii sau 
institute de cercetări 
științifice au pornit, în 
perioada premergătoare 
importantului eveni
ment, zeci de inițiative 
valoroase, care au mo
bilizat oamenii muncii 
la folosirea cu simț gos
podăresc a materiilor 
prime și materialelor, 
combustibilului și ener
giei electrice, la ridi
carea pe o treaptă su
perioară a disciplinei 
muncii și organizării 
producției, a calității 
bunurilor fabricate, la 
împletirea mai strînsă 
a cercetării științifice 
cu necesitățile econo
miei naționale. Larga 
mișcare de emulație a 
culminat cu „Schimbul 
de onoare national" 
organizat în ziua de 3 
aprilie în cinstea con
gresului și la care au 
participat peste 8.5 mi
lioane de cetățeni ai

DECLARAȚIE COMUNĂ
la încheierea convorbirilor între delegațiile 

P. C. Francez și P. C. din Japonia
TOKIO 10 — Corespondentul Ager

pres transmite : La incheierea con
vorbirilor desfășurate la Tokio între 
delegația Partidului Comunist Fran
cez, condusă de secretarul general, 
Georges Marchais. și delegația Parti
dului Comunist din Japonia, condtisă 
de președintele Prezidiului C.C:, 
Kenji Miyamoto, a fost dată publici
tății o declarație comună, in care se 
subliniază că relațiile dintre cele 
două partide sint bhzate pe respec
tarea independentei' și egalității fie
cărui partid comunist, a neamestecu
lui în treburile interne, a solidarită
ții reciproce, pe recunoașterea diver
sității de condiții și situații, precum 
și a formelor multiple de soluționare 
a problemelor specifice.
t MOp’cw ■ _______________

ROMA

Perspectivele unor alegeri generale anticipate
comentate pe larg

ROMA 10 (Agerpres). — Atenția 
ziarelor italiene de sîmbătă este con
centrată. în special, asupra dificilei 
situații politice care ar putea duce 
la dizolvarea Parlamentului și la or
ganizarea de alegeri generale antici
pate. După opinia exprimată de zia
rul „l’Unitâ". organul central al 
P.C.I.. „Partidul Democrat-Creștin. 
refuzînd o înțelegere cu celelalte 
forțe politice italiene în vederea so
luționării problemelor celor mai. pre
sante. riscă să determine dizolvarea 
Parlamentului".

La rîndul său. organul P.S.L. „A- 
vânti". este de părere că refuzul de- 
mocrat-creștinilor privind încheierea 
unui acord între forțele politice de
mocratice pentru a înfrunta proble
mele urgente ale țării a determinat 
accentuarea crizei și agravarea si
tuației. Se conturează acum, tot mai 
pregnant, perspectivele organizării 
de alegeri generale anticipate.

„La Stampa", din Torino, conside
ră că alegerile sint aproape inevita
bile, iar „II Tempo" apreciază că 
șansele electorale ale democrației- 
creștine sint, în prezent, puternic di
minuate, mai ales din cauza situației 
economice care s-a degradat de o 
manieră dramatică.

Chiar și in rîndul democrației-creș- 
tine se consideră, potrivit agenției 
A.N.S.A., că alegerile generale anti
cipate au devenit inevitabile. în ace
lași timp, analizînd situația creată, 

în cadrul căruia a luat cuvintul se
cretarul general al P.C.P., Alvaro 
Cunhal. care a subliniat necesitatea 
ca viitoarea Adunare Legislativă, 
pfin compoziția ei. să apere libertă
țile democratice și celelalte cuceriri 
ale revoluției portugheze.

în cadrul unei conferințe de presă 
ținute la Lisabona, secretarul gene
ral al Partidului Socialist Pdrtughez, 
Mario Soares, a prezentat liniile de 
bază ale programului electoral al 
partidului său. 

țării. în timp ce unită
țile economice și-au 
desfășurat activitatea pe 
baza programului un“i 
zile obișnuite de lucru, 
realizînd o importantă 
producție suplimentară, 
salariații din celelalte 
domenii de activitate și. 
alături de ei. zeci de 
mii de elevi, studenți, 
militari, gospodine, pen
sionari au muncit cu 
rivnă pentru înfrumuse
țarea orașelor și sate-, 
lor, incintelor și- împre
jurimilor unităților in
dustriale, agricole, ins
tituțiilor. cu deosebire a 
acelora care vor avea ca 
oaspeți delegații străine 
prezente la lucrările 
congresului.

O sinteză a succeselor 
înfăptuite de poporul 
cehoslovac in perioada 
dintre cele două con
grese se regăsește în 
expoziția documentara 
de curind deschisă la 
muzeul de istorie „Ele
ment Gottwald" din ca
pitală.

La Praga domnește 
atmosfera caracteristică.. 
evenimentelor politic^" ■ 
de anvergură. Bulevai 
dele și străzile care du 
spre Palatul congreselor^ 
din parcul de cultură și 
odihnă ..Julius Fucik", 
clădirile publice și cele 
de locuit au îmbrăcat 
haina sărbătorească cu 
care poporul cehoslovac 
intîmpină importantul 
eveniment și hotăririle 
ce vor fi adoptate.

Constantin 
PRISACARU

Documentul subliniază importanta 
principială și practică deosebită pe 
care cele două partide o acordă reali
zării de schimbări democratice și 
edificării, în perspectivă, a societă
ții socialiste în țările lor, pornind de 
la condițiile istorice și sociale con
crete ale țărilor respective, de la tra
dițiile și caracteristicile naționale 
proprii.

Declarația exprimă hotărîrea celor 
două partide de a milita in continua
re pentru interzicerea completă a ar
melor nucleare, pentru dizolvarea 
tuturor blocurilor militare, pentru 
pace și dezarmare. P.C.J. și P.C.F. 
declară solemn că popoarele japonez 
și francez au dreptul de a-și decide 
propriul lor viitor, liber și autonom, 
iară nici un amestec din afară.
—----- :---->—MUi--- 24. '■ i. ■

în presa italiană
observatorii din Roma o consideră 
drept „extrem de delicată", avind ca 
principală caracteristică imposibilita
tea cabinetului monocolor democrat- 
creștin, apreciat încă de la începutul 
existentei sale drept „izolat și fragil", 
de a aduce soluții urgente și viabile.
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Adoptarea unui amendament 
Ia Constituție permițînd ale
gerea noului președinte îna
inte de încheierea actualului 

mandat
BEIRUT 10 (Agerpres). — Camera 

Deputaților a Libanului a adoptat, 
simbătă dimineață, fără dezbate’ 
după o ședință care a durat numai B0', 
sfert de oră. cu o mare majoritate 
89 de voturi — proiectul de lege prin 
care se aduce un amendament la ar
ticolul 73 al Constituției libaneze, 
permiț.înd grăbirea alegerii noului 
președinte al republicii. Nouă depu- 
tați, printre care Kamal Joumblatt, 
liderul Partidului Socialist Progresist, 
și Raymorid Edde. șeful partidului 
Blocul Național, nu au participat la 
ședința parlamentului.

După adoptarea acestei hotărîri, 
președintele parlamentului, Kamel El 
Assad, a apreciat sesiunea drept is
torică în sensul dezamorsării conflic
tului în Liban, iar primul ministru 
Rashid Karame a considerat că prin 
amendarea Constituției ,.s-a îndrepr 
tat țara pe calea cea bună".

Pentru a fi efectiv, amendamentul 
adoptat de Cameră, trebuie să fie 
promulgat de președintele republi
cii. Din punct de vedere constituțio
nal, șeful statului dispune de o pe
rioadă de o lună pentru semnarea, 
legii constituționale. După ședință, 
ministrul de interne, Camille Cha- 
moun. declara însă că președintele 
Frangieh va semna amendamentul 
constituțional în termen de cinci zile.

La Beirut se consideră că au șanse 
Ia succesiunea prezidențială Raymond 
Edde și Elias Sarkis, guvernatorul 
Băncii Centrale a Libanului.

• CUTREMURE ÎN 
ECUADOR. Două mi?cări 
seismice cu o intensitate de 6—7 
grade pe scara Richter, surve
nite la un interval de un mi
nut, au provocat pierderi de 
vieți omenești și pagube ma
teriale în zona nord-vestică a 
Ecuadorului. Bilanțul provizoriu 
indică 10 morți și 50 de răniți. 
Cel mai mult a avut de suferit 
localitatea de coastă Esmeral- 
das. unde s-au înregistrat ma
joritatea victimelor. Comunica
țiile cu regiunea nord-Vestică 
au fost întrerupte.

• ENCICLOPEDIE DES
PRE „LUMEA TĂCERII". 
Renumitul oceanolog. comandan
tul Cousteau a publicat, de cu

rind. la editura Robert Laffont, 
prima enciclopedie completă 
consacrată mărilor, rezultat a 
35 de ani de explorări subma
rine. De-a lungul celor 20 de 
volume ale lucrării, cititorul 
străbate, în compania coman
dantului și a echipajului său, 
mările și oceanele lumii cu toa
te tainele și fabuloasele lor bo
gății. Do la minusculi polipi 
ai recifelor coraliere pînă la 
uriașa balenă. toate vietățile 
mării sînt prezentate cu exis
tența și obiceiurile lor. alcătu
ind. laolaltă, o mirifică „lume 
a tăcerii".

• FACTORII CARE FA
VORIZEAZĂ LONGEVI
TATEA. Ca urmare a unor 
dialoguri cu cei aproximativ 

400 de centenari care trăiesc în 
..zone ale longevității" — fie in 
Japonia, fie în alte părți ale 
lumii, ca de pildă în Ecuador 
sau în U.R.S.S. — medicul ni
pon Seiji Kojima a ajuns la 
concluzia că, în atingerea unei 
vîrste înaintate, doi factori pre
zintă o importanță deosebită : 
o hrană simplă și ușoară, baza
tă pe legume și lactate, și o 
stare de spirit optimistă. Situa
te de obicei Ia mare altitudine, 
in perimetrul unor masive mun
toase. așezările longevivilor be
neficiază de mult, soare, avind 
o climă relativ ‘wejalcia. lipsită 
de umezeală. După o ultimă 
deplasare ce o are îir vedere — 
platoul Hunza din nordul. Pa
kistanului — Kojima speră să-i 
rămînă răgazul, el însuși avind 
acum 80 de ani, pentru defini-

De pretutindeni
tivarea proiectatului studiu a- 
supra fenomenului longevității.

• UN PROCES CELE
BRU Șl O CIUPERCĂ 
PARAZITĂ. Celebrul proces 
al „vrăjitoarelor din Salem" 
(S.U.A.). care s-a judecat in 
anul 1692 și s-a terminat prin 
condamnarea la moarte a 19 
persoane nevinovate, acuzate 
de practici oculte, a fost în reali
tate declanșat de o... ciupercă 
parazită a cerealelor, care pro
voacă intoxicații alimentare — 
potrivit afirmațiilor psihologului 

american Linda Caporael, relua
te de revista ..Science Magazine". 
Respectiva ciupercă conține un 
alcaloid înrudit cu halocinoge- 
nul LSD. și provoacă tocmai 

’simptomele de pare se plingeau 
„victimele" presupuselor vrăji
toare — convulsiuni, spasme, 
dureri de cap, amețeli etc. In
toxicațiile de acest gen erau 
foarte frecvente în Europa in 
Evul mediu. Din cercetări re
zultă. de asemenea, că in anii 
1691—1692 existau. în regiunea 
Salemului, condiții meteorolo
gice de natură să favorizeze 
dezvoltarea acestei ciuperci pa
razite.

• CALCULATOR PLI
ANT. Firmele electronice in
ternaționale nu mai știu ce să 
născocească în materie de 
calculatoare pentru a-și eclip
sa concurenții și pentru a-și 
vinde mai ușor produsele. După 
calculatorul-pendulă. calcula- 
torul-bloc notes, calculalorul- 
vorbitor etc.. își face apariția 
un minicalculator pliant. Grație 
unor circuite electrice pe pe
liculă in loc de circuite elec
tronice pe plăci rigide, folosite 
în mod obișnuit, acest nou 
calculator se deschide și se în
chide la fel de ușor ca o pu- 
dricră. Ultraminiaturizat, greu
tatea lui atinge numai 120 de 
grame, ceea ce nu-1 împiedică 

să aibă — asigură constructo
rii săi — calitățile obișnuite 
ale unui calculator „clasic".

• MIOPIA SI... INTELI
GENTA. Există o legătură 
directă între miopie și inteli
gența indivizilor ? Medicul a-, 
merican Jon Karlsson este de 
părere că da. într-un material 
apărut in publicația de specia
litate „Clinical Genetics", el 
prezintă rezultatele cercetărilor 
sale în acest sens. Dintr-un 
număr do 2 527 de elevi intre 
17 și 18 ani examinați. 377 su
fereau de miopie — și toți a- 
ceștia, fără excepție, au reușit 
foarte bine la testele de inteli
gență. Omul de știință ameri
can explică acest fenomen prin 
existența unei gene care ar in

fluența, cu efecte invers pro
porționale, inteligența și, tot
odată, vederea.

• MOȘTENIREA LUI 
PICASSO. Recent a fost în
cheiată o operațiune care s-a 
dovedit deosebit de dificilă 
prin amploarea ei : întocmirea 
catalogului complet a! operelor 
proprii care formau colecția 
particulară a lui Picasso. Proli
ficul artist, de la a cărui moar
te s-au împlinit, zilele trecute, 
trei ani. a lăsat in urma sa 
nu mai puțin de 6 000 de de
sene. 1 500 picturi și un număr 
imens de schițe, la care se a- 
daugă miile de alte opere din 
toate mârile ■ muzee ale lumii 
șt. din diverse colecții particu
lare.
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