
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA!

a
Pînă ieri au fost insămințate 360000 hectare,

dar lucrările sînt incă întîrziate

RITMUL SEMĂNATULUI
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

TREBUIE INTENSIFICAT
Anul XLVII Nr. 11078 Prima ediție Duminică 2 aprilie 1978 6 PAGINI 30 BANI

0 CERINȚĂ ESENȚIALĂ PENTRU PERFECTION AREA CONTINUĂ

A ACTIVITĂȚII CONSILIILOR POPULARE

în această săptămînă s-a lucrat 
mai bine la semănat. Potrivit date
lor centralizate la ministerul de 
resort, pînă ieri, 1 aprilie, au fost 
însămînțate peste 360 000 de hectare, 
într-un șir de județe — Gorj, Ca- 
raș-Severin, Vrancea, Neamț, Bo
toșani, Alba. Mureș, Tulcea și Bi
hor — semănatul culturilor din pri
ma epocă este pe terminate. Totuși, 
în unele județe, însămîntârea cul
turilor timpurii este serios 
ziată.

Răspunzînd 
rii adresate 
Ceaușescu la 
președinților

intîr-
chemă- 
Nicolae

cu însuflețire 
de tovarășul 
Conferința pe tară a 
consiliilor populare

este de datoria mecanizatorilor, 
cooperatorilor, specialiștilor, a tu
turor oamenilor muncii din agri
cultură ca în aceste zile — inclu
siv duminica — să lucreze în ritm 
susținut la semănat și pregătirea 
terenului, folosind din plin mijloa
cele mecanice.

încheierea grabnică a însămînță- 
rii culturilor din prima epocă se 
impune cu atît mai mult cu cît. în 
multe zone ale țării, odată cu crește
rea temperaturii solului, s-au creat 
condiții pentru ca în săptămîna ce 
vine să se treacă la semănatul florii- 
soarelui și, apoi, a porumbului.

Evident, urgentarea semănatului

și a celorlalte lucrări de sezon face 
necesar ca organizațiile de partid, 
consiliile populare și conducerile 
unităților agricole să întreprindă 
imediat măsuri hotărîte pentru Or
ganizarea temeinică a muncii pe 
ogoare, să mobilizeze puternic pe 
mecanizatori, cooperatori si specia
liști în vederea depășirii vitezei zil
nice la semănat. Pretutindeni tre
buie să se lucreze neintrerupt. pe 
întreaga durată a zilei-lumină. pen
tru recuperarea întîrzierilor. pentru 
efectuarea în timpul optim a însă- 
mîntărilor — aceasta fiind condiția 
hotăritoare pentru realizarea recol
telor sporite prevăzute în acest an.

Conlucrarea democratică, permanentă

Eveniment de o deosebită însem
nătate in viata politică a tării. Con
ferința președinților consiliilor popu
lare județene, municipale, orășenești 
si comunale — institutionalizată din 
inițiativa secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — se constituie intr-o 
nouă si puternică expresie a adincirii 
continue a democrației noastre socia
liste. a preocupării statornice a 
conducerii partidului si statului pen
tru perfectionarea 
delor de atragere 
si participare ne
mijlocită a mase
lor de oameni ai 
muncii la condu
cerea treburilor 
obștești, a între
gii societăți. Timp 
de trei zile — în
tre 29 și 31 mar
tie — acest înalt 
si reprezentativ 
forum democra
tic a dezbătut, 
într-un .spirit de 
lucru. construc
tiv. cu înaltă exi
gentă și respon
sabilitate comu
nistă, vasta și complexa activitate pe 
care o desfășoară organele locale ale 
puterii de stat pentru înfăptuirea 
neabătută a • Programului-partidulul, 
a hotăririlor Congresului al XI-lea 
și ale Conferinței Naționale ale 
partidului. Cei peste 410 vorbitori — 
în plen și pe secțiuni — au conturat 
tabloul impresionant al bogatelor 
realizări obținute de poporul nostru 
in toate domeniile de activitate. în
tr-un timp istoric scurt, realitate 
sintetizată sugestiv si emoționant de 
secretarul general al partidului, care 
releva că. in prezent, intrecindu-1 
pe Făt Frumos, țara crește, in mai 
puțin de zece zile, cit creștea, in 
1938, intr-un an întreg !

O coincidență fericită a făcut ca 
marele forum al președinților consi
liilor populare — prima conferință 
de acest fel care a reunit pe toți 
președinții organelor locale ale pu
terii de stat, care sînt. în același timp, 
și in fruntea organelor și organiza
țiilor locale de partid — să aibă loc 
la împlinirea unui deceniu de la noua

formelor si meto-

organizare administrativ-teritorială a 
țării, care a determinat o mai judi
cioasă și rațională repartizare a for
țelor de producție și atragerea în cir
cuitul economic a județelor, zonelor 
și localităților altădată mai puțin 
dezvoltate.

Ideea-fortă. ideea-călăuză care a 
dat vigoare spiritului de profundă 
analiză si combativitate principială 
care a caracterizat lucrările confe
rinței — idee strălucit subliniată în 
cuvîntarea tovarășului Nicolae

întregii populații in vederea dezvol
tării economico-sociale mai rapide a 
fiecărei localități, a întregii țări".

Acestea sînt cerințe pe măsura 
marilor atribuții și răspunderi cu 
care sînt învestite consiliile popu
lare județene, municipale, orășenești 
și comunale pentru dezvoltarea eco
nomico-socială armonioasă, echi
librată, a tuturor localităților, ce
rințe care cresc în mod deosebit în 
actuala etapă și vor căpăta o am
ploare și mai mare în anii următori.

„Este necesar să avem permanent în vedere caracterul 
larg al consiliilor populare, cea mai democratică formă de 
participare a maselor populare la conducerea tuturor unită
ților teritorial-administrative, la conducerea treburilor statului, 
expresie a superiorității orînduirii noastre noi, socialiste**.

NICOLAE CEAUȘESCU

Ceaușescu și care se degajă cu pu
tere din Programul partidului, din 
toate cuvîntările secretarului gene
ral al partidului — este aceea că 
succesul întregii activități a consili
ilor populare consacrată dezvoltării 
într-un ritm mai accelerat a tuturor 
localităților, prosperității economice, 
sociale si culturale a acestora și 
creșterii continue a nivelului de trai 
al poporului se spriiină in mod deci
siv pe întărirea continuă a legătu
rilor cu masele de oameni ai mun
cii. lărgirea și perfectionarea conlu
crării democratice a organelor locale 
de stat cu toti cetățenii. „Activitatea 
fiecărui consiliu popular, a fiecărui 
președinte de consiliu — sublinia 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu — trebuie 
să se caracterizeze printr-un inalt 
spirit de răspundere, prin perseve
rentă si fermitate în buna gospodă
rire a localităților, prin încurajarea 
noului in toate domeniile, printr-o 
strinsă legătură cu masele de oameni 
ai muncii, in scopul unirii eforturilor

Practic, indicațiile și orientările date 
de secretarul general al partidului, 
învățămintele conferinței conferă a- 
tributiilor și răspunderilor consiliilor 
populare dimensiuni noi, cu ade
vărat revoluționare, care dinami
zează toate laturile activității des
fășurate de acestea în unitățile 
administrativ-teritoriale: dezvoltarea 
industrială și agricolă, sistematizarea 
și construcția de locuințe, realizarea 
in fapt a deplinei egalități a tuturor 
locuitorilor, indiferent de naționali
tate, creșterea nivelului de trai și ci
vilizație al acestora, desfășurarea 
unei bogate activități cultural-educa
tive, organizarea acțiunilor edilitar- 
gospodărești.

Așa cum sublinia secretarul general 
al partidului, consiliile populare poar
tă întreaga răspundere pentru înde
plinirea întocmai a planurilor de pro
ducție în profil teritorial în indus
trie, agricultură, in toate domeniile, 
pentru realizarea producției fizice și 
a producției nete, indicatori care mă
soară în mod științific și în spiritul

eticii și echității socialiste valorile 
nou create pentru societate, ca și par
tea de retribuție ce se cuvine fiecă
ruia, potrivit cu cantitatea și calitatea 
muncii sale. în acest scop, consiliile 
populare, sub îndrumarea și conduce
rea permanentă a organelor și orga
nizațiilor de partid, sint chemate ca, 
împreună cu consiliile oamenilor 
muncii din unitățile economice, să ia 
toate măsurile pentru mai buna gos
podărire și utilizare a materiilor pri
me și materialelor, reducerea chel

tuielilor. promo
varea progresu
lui tehnic, creș
terea productivi
tății muncii, a e- 
ficienței economi
ce a întregii acti
vități 
cuvînt.
marea 
într-o nouă cali
tate in toate do
meniile. Trecin- 
du-se la aplica
rea în viată a ho- 
tărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 
22—23 martie, cu 
privire la per

fectionarea conducerii și planifi
cării economico-financiare. confe
rința a subliniat necesitatea în
lăturării unor fenomene de centra
lism excesiv și a unor manifestări de 
neîncredere în forța si capacitatea 
consiliilor populare. Actionind ferm, 
in conformitate cu Constituția si le
gile tării, care le dau o largă autono
mie. organele locale ale puterii de 
stat au un cimp vast de manifestare 
a spiritului de inițiativă în îndepli
nirea în cele mai bune condiții a 
atribuțiilor cu care sînt învestite.

Sarcini deosebit de importante re
vin consiliilor populare în dezvoltarea 
și modernizarea agriculturii. în creș
terea continuă a producției vegetale 
și animale, in asigurarea fondului 
centralizat al statului, in realizarea 
sarcinilor din programele naționale 
stabilite pentru acest ăn și în per
spectivă. La înfăptuirea acestor 
sarcini — așa cum a subliniat 
secretarul general al partidului

intr-un 
transfor- 
cantității

(Continuare în pag. a Il-a)

Cunoașterea științifică

spre o nouă calitate
Prof. dr. docent Mihai DRĂGĂNESCU

membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România

Cunoașterea științi
fică, fenomen speci
fic omului și societă
ții, este îndreptată 
spre satisfacerea ce
rințelor stringente ale 
fiecărei etape isto
rice și, în același 
timp, spre adevăr și 
universal. Mintea o- 
mului este fără îndo
ială un dispozitiv ma
terial. Știința s-a năs
cut din puterea ra
țiunii pe care creie
rul uman o poartă, 
din observarea feno
menelor înconjură
toare și aprofundarea 
sensului lor, prin pă
trunderea structurii 
materiei cu ajutorul 
teoriei și experimen
tului. Atunci cînd- 
omul de știință explo
rează în necunoscut, 
dispozitivul său min
tal nu se mai bazea
ză pe structurile cog
nitive existente, el 
trebuie să încerce 
construirea unor noi 
structuri, unor noi 
imagini și modele și, 
de foarte multe 
are 
punct 
zofic 
teze 
zofia 
sinteză a stadiului ac
tual al științei ; omul 
de știință cind atacă 
necunoscutul experi
mentează mintal, fi. 
lozofic, caută să cu
prindă lumea sau 
gama de fenomene 
care îl •preocupă prin
tr-o viziune nouă pe 
care o solicită pro-

ori, 
nevoie de un 
de vedere filo- 

care să-i orien- 
gîndirea. Filo- 
nu este numai o

structuripriile sale 
mintale.

Sursele 
rii, nesigure 
put, trecînd 
prin filtrul colectiv al 
slujitorilor științei, se 
corectează și se con
solidează, ducînd la 
expansiunea unui nou 
domeniu științific, la 
înflorirea unor noi a-

cunoaște- 
la înce- 

treptat

plicații pentru econo
mie și societate, iar in 
ultimă instanță pen
tru viața omului. Fie
care om al muncii 
este astăzi însetat de 
știință, de a cunoaște 
subtilitățile naturii, de 
a stăpini profesia sa 
prin tot ceea ce poa
te oferi cunoașterea 
științifică contempo
rană. Știința cuprin
de, intr-adevăr, mase
le, socialismul poate 
asigura, prin sistemul 
și civilizația lui supe
rioară, nu numai di
fuzarea cunoștințelor 
științifice și profesio-

nale, dar și participa
rea tuturor la efortul 
creativ de a obține 
noul prin utilizarea și 
îmbinarea cunoaște
rii disponibile in con
fruntare cu experien
ța și practica de spe
cialitate a fiecărui om 
al muncii.

Programul 
lui Comunist 
așezînd știința 
za activității 
gului popor, 
condițiile organice ale 
înfloririi științei în 
țara noastră, îmbina
rea tuturor structuri
lor și activităților ști
ințifice și tehnologice 
intr-un tot unitar. 
Imaginea vaselor co
municante privind le
gătura dintre cerceta
rea pentru cunoaștere 
și cercetarea pentru 
rezolvarea probleme
lor legate de viața 
practică, pentru pro
gres și dezvoltare 
economico-socială este 
cu atit mai fructuoasă 
cind ne referim Ia 
îmbinarea activității 
unor ginditori și crea
tori de mare valoa
re cu a specialiștilor 
și profesioniștilor de 
înaltă calificare și cu 
activitate creatoare a 
maselor largi, fără a 
căror participare nu 
se poate vorbi de o 
adevărată revoluție 
științifică și tehnică 
la scară socială. Nu
mai într-un asemenea

Partidu- 
Român, 
la ba- 
între- 

asigură

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

Profunzimea convingerilor comuniste, 
patriotismul fierbinte-nesecat izvor 
revoluționarde tărie morală și spirit
Acum 40 de ani, partidul

Făurit ca avangardă revoluționară 
a clasei muncitoare, avind drept tel 
făurirea cele; mai înaintate și mai 
drepte orinduiri. Partidul Comunist 
Român și-a pus de la început sar
cina educării tuturor membrilor săi 
în spiritul devotamentului nemărgi
nit fată de interesele fundamentale 
ale maselor muncitoare, al patriotis
mului fierbinte.

în perioada ilegalității aceste 
trăsături caracteristice le-au insuflat 
comuniștilor tăria de a rezista pri
goanei și persecuțiilor sălbatice, 
anilor grei de temnită și lagăr, să în
frunte cu eroism plutoanele de execu
ție. le-au dat posibilitatea să antrene
ze. în pofida oricăror opreliști, masele 
largi ale poporului în mari încleștări 
de clasă’ împotriva exploatării si asu
pririi. a fascismului, să organizeze 
eroica rezistentă antifascistă si apoi 
glorioasa insurecție din august 1944.

Pildă de impresionant eroism revo
luționar au dat in acea perioadă de- 
tinutii politici comuniști si antifas
ciști din diferite închisori, intre care 
Doftana. pe care nici cea mai cruntă 
teroare nu i-a putut îngenunchea. 
Dacă guvernul burghezo-moșieresc a 
fost silit să acorde cu 40 de ani în 
urmă — în aprilie 1938 — regim po
litic deținutllor politici de la Doftana 
și din alte închisori, aceasta se dato- 
rește dirzeniei cu care ei au conti
nuat să lupte, chiar și în condițiile 
cumplite ale detențiunii, amplei miș
cări de solidaritate cu lupta militan- 
tilor întemnițați, inițiate de partid.

Și astfel temnițele pe care cercu
rile guvernante le-au conceput ca 
odioase instrumente de represiune 
— au devenit, fiecare dintre ele, o

VĂ INFORMĂM DESPRE

a cucerit regimul politic în 
comuniști și antifasciști

citadelă de nebiruit a mișcării mun
citorești, o adevărată școală de edu
cație revoluționară, a cărei valoare 
aveau s-o dovedească. în focul mari
lor bătălii de clasă, nenumărate ca
dre revoluționare ce și-au adus 
din plin contribuția la răstur
narea ..orînduirii crude si nedrepte", 
iar apoi la construirea socialismului.

Tradiția eroică a acestor lupte 
a fost dusă mai departe de partid în 
perioada care a urmat Eliberării. 
Partidul nostru a fost și este in 
măsură să-și îndeplinească rolul de 
forță politică conducătoare a socie
tății socialiste tocmai pentru că a 
păstrat si iși dezvoltă permanent tra
dițiile de partid revoluționar, pentru 
că acționează fără preget spre a face 
ca spiritul revoluționar să se ma
nifeste zi de zi in activitatea fiecă
rui comunist, a fiecărui cetățean.

Ne mîndrim. pe drept cuvînt. cu 
marile succese obținute în toate do
meniile construcției socialiste. Desi
gur. ele nu au fost dobîndite ușor, 
ci cucerite Cu mari eforturi de clasa 
muncitoare, de poporul nostru, care 
au dovedit în toți acești ani voință 
fermă, tenacitate, dîrzenie. abnegație, 
capacitatea de a birui orice greutăți. 
Avind în față minunatele perspective 
deschise de Programul partidului, de 
hotăririle istorice ale Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale, 
partidul ne cheamă să realizăm 
în toate domeniile transformarea 
acumulărilor cantitative intr-o cali
tate nouă, superioară.

înfăptuirea tuturor acestor obiec
tive. a multiplelor măsuri adoptate 
de partid pentru perfectionarea or
ganizării și conducerii vieții econo-

Noile ansambluri urbanistice
de pe arterele centrale ale Capitalei
Prezenți pînă acum pe 

fronturi largi de lucru, de 
obicei în noile cartiere sau 
de-a lungul unor mari ar
tere bucureștene, construc
torii și-au făcut apariția, în 
aceste zile, și îri zone cen
trale ale Capitalei, spre a-i 
întregi fizionomia în con
formitate cu exigențele de 
confort și de frumos ale 
celui mai mare oraș al ță
rii. în unele locuri au in
trat în acțiune buldozerele 
și excavatoarele, iar în al
tele au început să se toar
ne, în flux neîntrerupt, 
betoanele. Care sînt cele 
mai importante obiective 
urbanistice prevăzute 
realizate pe aceste 
tiere ?

— Concentrarea, tot 
pronunțată în ultimii

a forțelor constructorilor 
bucureșteni spre perime
trul central al orașului, 
impusă de necesitatea de 
a-i redimensiona articula
țiile în acord cu preface
rile structurale pe care 
le-au cunoscut în ultima 
vreme noile cartiere de lo
cuințe durate în jurul său 
— ne spune tovarășul Ni
colae Iordache, vicepre
ședinte al comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
al municipiului București — 
se circumscrie în progra
mul amplu, elaborat pe 
baza indicațiilor și orientă
rilor date de secretarul ge
neral al partidului, pentru 
dezvoltarea și modernizarea 
continuă a Capitalei, pen
tru aducerea coordonatelor 
urbanistice și edilitare ale

acesteia In consens cu ce
rințele de astăzi și de mîi
ne ale locuitorilor ei. Noile 
construcții care vor fi rea
lizate pe șantierele deschi
se in această primăvară, 
de-a lungul sau în apropie
rea unor artere ce inter
sectează centrul Capitalei, 
sînt concepute astfel incit, 
pe de o parte, să pună cit 
mai bine în valoare trăsă
turile dominante ale peisa
jului arhitectural în care 
urmează să fie integrate, 
iar pe de altă parte, să a- 
sigure închegarea unor 
fronturi stradale ce au ră
mas sau au fost descom
pletate din diverse cauze, 
inclusiv aceea a seismului 
de anul trecut. De altfel, a- 
ceste considerente au de
terminat, în bună măsură,

atît destinația și funcționa
litatea construcțiilor aflate 
acum în execuție, cit și so
luțiile estetice adoptate 
pentru realizarea lor.

— Trecînd la prezentarea 
mai în detaliu a acestor 
construcții, ce elemente noi 
vor aduce ele in actuala 
configurație a ansambluri
lor urbanistice din perime
trul central al orașului ?

— Deosebit de semnifica
tive in sensul celor spuse 
mai înainte sînt. fără îndo
ială, proiectele noilor edi
ficii care urmăresc să în
tregească aspectul actual al. 
Căii Victoriei. Proiectul de 
sistematizare a acesteia in 
zona din imediata apro
piere a hotelului Athenee 
Palace, pe porțiunea cu
prinsă între străzile Nufe-

rilor șl pictor Grigorescu, 
prevede realizarea unui re
prezentativ ansamblu hote
lier cu un grad ridicat de 
confort, fiind înconjurat pe 
laturile străzilor Luterană 
și Nuferilor de mai multe 
blocuri de locuințe, care 
vor conferi un caracter mo
dem șl unitar întregii zone. 
Practic, prin aceasta, o im
portantă arie urbană, struc
tural legată de întregul ax 
ce străbate centrul orașului, 
va dobîndi un profil dis
tinct, de un deosebit in
teres turistic. In incin-

închisori pentru deținuții

mlco-sociale cer — ca un factor co
mun — disciplină, hărnicie, conștiin
ciozitate, înaltă responsabilitate, o 
pregătire mereu superioară profesio
nală și politico-ideologică.

A fi revoluționar azi înseamnă a fi 
permanent in primele rînduri ale 
luptei pentru realizarea sarcini
lor trasate de partid în propriul 
sector de activitate, a manifesta 
permanent deplină concordantă intre 
vorbe și fapte, atitudine înaintată 
față de muncă și avutul obștesc, a 
pune umărul acolo unde e mal greu, 
a dinamiza energiile oamenilor mun
cii in îndeplinirea sarcinilor.

Dacă în anii ilegalității, una din 
formele de manifestare a spiritului 
revoluționar o constituiau tăria mo
rală si dîrzenia tată de organele de 
represiune și prigoană, azi spiri
tul revoluționar se exprimă in re
zultatele obținute in muncă, in con
strucția socialistă, in felul cum sînt 
îndeplinite sarcinile trasate de partid.

înaltele însușiri morale manifestate 
în trecut de militanții revoluționari 
în asprele înfruntări de clasă, dez
voltate potrivit noilor condiții, au 
fost statuate ca norme si principii ale 
vieții și muncii comuniștilor, ale tu
turor constructorilor socialismului, 
de către Codul etic. A fi revoluțio
nar înseamnă a manifesta în orice 
împrejurări un înalt spirit de res
ponsabilitate socială.

A fi revoluționar înseamnă azj a 
sprijini pe toate căile afirmarea și 
extinderea noului, generalizarea ex
perienței înaintate, a lupta pentru 
înlăturarea a ceea ce este învechit, 
retrograd, a nu te mulțumi niciodată 
cu rezultatele obținute, ci a tinde 
fără preget spre cote superioare.

Comuniștii din România sînt în
suflețiți de îndreptățită mîndrie pa
triotică de a avea ca cel mai sugestiv 
model de spirit revoluționar modul de 
gîndire și acțiune al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Crescut la școala 
Doftanei, a luptei aspre din anii ile
galității, secretarul general al parti
dului este prețuit de întregul popor 
pentru abnegația și energia nesecată 
dovedite in cei peste 45 de ani de cînd 
slujește fără preget cauza comunis
mului, a înfloririi patriei și fericirii 
poporului, pentru clarviziunea și di
namismul cu care conduce partidul și 
poporul în întreaga operă de con
strucție socialistă, pentru înalta prin
cipialitate și intransigență comunistă, 
îmbinate indisolubil cu umanismul 
revoluționar, cu o mare dragoste de 
oameni.

Prin asimilarea organică a spiritu
lui revoluționar, să ne situăm la 
înălțimea cerințelor crescinde trasa
te de partid în etapa făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
— spiritul revoluționar constituind 
elementul definitoriu al comuniștilor, 
ieri, azi și în viitor.

Neinfricați in lupta pen- 
tru cauza clasei mun
citoare, pentru triumful 
înaltului ideal comunist

(Continuare in pag. a V-a)

Florea CEAUȘESCU 
Dumitru TÎRCOB

PAGINA A IN-A

Astâzi sub formă de machete, mîine așa se vo. înfățișa privirilor noile construcții din Piața Obor Viitorul ansamblu de construcții din Piața C. A. Rosetti
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time ?
— 28 de picioare.
— Se poate ?
— Cu foarte mare atenție !
Am înregistrat acest dialog

Administrația fluvială a Dunării 
de Jos-Sulina. Acolo unde o mină 
de bărbați stăpinesc Dunărea 
și-i dau adincimea necesară na
vigației. Pregăteau intrarea mi
neralierului „Reșița". încărcat 
cu 20 000 tone materii prime 
pentru Combinatul metalurgic 
Tulcea. Trecerea unei nave cu 
un astfel de tonaj constituie o 
premieră in istoria navigației pe 
canal. Acum, cind operațiunea a 
reușit, nu ne rămine decît să 
urăm in continuare... la mai 
mare !
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Joc, 
nu glumă!

Sint elevi din trei generații 
ale Școlii generale din Trăisteni, 
județul Prahova. Cei mal sili
tori la învățătură, cei mai aprigi 
la joc. In timp ce „mezinii" din 
clasele I—II abia deprind re
pertoriul formației, „veteranii" 
din clasa a VlU-a dansează cu 
dezinvoltura celor obișnuiți cu 
luminile rampei, cu publicul, cu 
turneele in afara satului. Și 
chiar peste hotarele țării. Totul 
— de la frumusețea costumelor 
populare, pină la melodia și in- 
virtitele sîrbelor — poartă pe
cetea creației originale populare 
a Văii Doftanei. $i încă ceva : 
cu mîinile lor. micii artiști, a- 
jutați de profesori, de direc
toarea scolii. Elena Ceachir, de 
mamele și bunicuțele lor, și-au 
țesut și cusut singuri costumele, 
iar tații și bunicii le-au dat o 
mină de ajutor la confecțio
narea opincilor. Acum se pregă
tesc pentru a participa la Festi
valul national „Cintarea Româ
niei". Succes 1

I
I
i
I

I
I
I
I
I
I

I Cînd

I se-ncurcă
I

I
sticlele

I

I
I
I
I

S-a intîmplat in satul Bichi- 
giu, județul Bistrița-Năsăud. 
Maria B. s-a dus în cămară, cu 
gind să tragă o înghițitură de 
băutură răcoritoare dintr-una 
din sticlele aflate pe rafturile a- 
cesteia. Dar cum sticlele erau 
puse alandala și multe semănau 
între ele, care să fie tocmai cea 
căutată, de vreme ce 
aveau etichete ? A luat 
tre ele, la intîmplare, 
înghițitură zdravănă.
cit p-aci să-i fie fatală. Tocmai 
în sticla cu pricina se afla un 
preparat toxic. Norocul ei că a 
putut să ajungă la timp la spi
talul orășenesc din Năsăud, iar 
intervenția promptă a medicilor 
a făcut să fie acum în afara ori
cărui pericol.

nu mai 
una din- 
a tras o 
care era

I
I
I
I

I
I
I
I
I

De-a v-ați 
ascunselea

I
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La depozitul de jucării pentru 
copii din Rm. Vilcea a sosit un 
conteiner cu marfă din partea 
întreprinderii „Tehnica nouă" 
Sibiu. După ce articolele coman
date de întreprinderea comercia
lă vilceană au fost descărcate, 
șeful depozitului. Constantin 
Trașcă, a avut surpriza să pă
șească in conteiner si alte măr
furi necomandate : nu mai puțin 
de 10 bare pentru autocamioa
ne. Unitatea sibiană a fost în
trebată dacă nu cumva, din gre
șeală, a rătăcit barele cu prici
na, dar a răspuns că habar n-are 
de astfel de bare. Intrucit nu 
există copii amatori de... ditamai 
jucării, comercianta vilceni se 
întreabă, pe bună dreptate : cine 
se joacă oare de-a v-ati ascun- 
selea cu barele pentru autoca
mioane ? Oricum, cineva urmea
ză să intre in ioc. dar de data 
aceasta nu ca la „baba-oarba".
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La o margine 
de sat
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— încotro, așa grăbită ? — a 
întrebat-o tinărul Petru Vacariu 
pe fata care se îndrepta spre sat.

— Acasă, unde să mă duc ? — 
a răspuns ea.

— $i dacă mai zăbovești 
olecuță, ce-o să fie ?

Văzîndu-l pe consăteanul său 
îndreptindu-se spre ea. cu gind 
ascuns si rău. fata a strigat după 
ajutor, strigătul ei a fost auzit 
de oamenii din casele de la mar
ginea satului. (Chișcăreni-lași), 
care au
pricina. Intre 
dar a fost 
urmă si va 
obștii. Pină
informați că-i crapă obrazul de 
rușine. Are și de ce.
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I
alergat spre locul cu 

timp. P.V. a fugit, 
repede ajuns din 
da seamă în fata 
una. alta, sîntern

I
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Rubricd realizata de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
„Scinteii"
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JURĂMÎNTUL

SUB FALDURILE 
TRICOLORULUI
Simbătă dimineața, ostașii celui mai tînăr contingent din unitățile 

Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne au depus 
jurămîntul militar Eveniment cu profunde semnificații, actul solemn 
al iurămîntului s-a transformat într-o vibrantă manifestare a dra
gostei și devotamentului nețărmurit ale tuturor militarilor fată de 
patrie, popor și partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Comunist Român, președintele republicii, co
mandantul suprem al forțelor noastre armate.

La solemnități au participat generalul-colonel Ion Coman. ministrul 
apărării naționale, Teodor Coman, ministrul de interne, Ion Traian Ște- 
fănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, Tudor Postelnicu, ministru secretar de stat și șef al De
partamentului securității statului, primii ad juneți și adjuncți ai minis
trului apărării naționale și ai ministrului de interne, veterani din
războiul antifascist.

î-am văzut ieri pe 
cei mai tineri dintre 
ostași, la marea sărbă
toare a intrării lor în 
vîrsta tinereții mature 
— depunerea jurămîn- 
tului militar.

Și privindu-le chinu
rile bărbătești, pline 
de cutezanță, m-am 
gindit că de la ostenii 
lui Burebista si Dece- 
bal. de Ia cei de sub 
steagul lui Mircea. Ște
fan. Mihai, de la pan
durii lui Tudor și re
voluționarii lui Bălces- 
cu. de la dorobanții 
care au căzut la Plev
na, Grivița, Vidin și 
de la cei ce și-au văr
sat singele la Mărăști. 
Mărășești. Oituz si 
mai tîrziu la Băneasa, 
Cărei, pe străzile Bu
dapestei sau în munții 
Tatra, de la toți cei 
ce si-au dat suDrema 
jertfă pe cîmpurile de

rinti ai ostașilor etc.

luptă, săvîrșind prin 
fapte de legendă sfîn- 
ta datorie fată de pa
trie și popor, tinerii 
de azi ce au depus ju
rămîntul militar au în
vățat ce înseamnă res
pectul solemnului le- 
gămînt făcut în fata 
istoriei tării : legămînt 
ce și-l vor cinsti, sîn- 
tem siguri, prin hotă- 
rîrea lor fermă de a 
fi demni continuatori 
ai glorioșilor lor înain
tași.

Educată în spiritul 
dragostei fată de pa
trie, partid și ponor, 
pătrunsă de un profund 
spirit revoluționar și 
animată de virtuți ce 
nu o dată au dovedit 
tăria ei de granit, ar
mata tării, creație a 
noii orînduiri socialis
te. își face astăzi da
toria de onoare de a 
sta de veghe pre

zentului și viitoru
lui scumpei noastre 
Românii.

Prin jurămîntul sa
cru ce l-au rostit, cu 
mina pe tricolorul pa
triei. tinerii ce s-au 
încorporat cu trup si 
suflet în marea fami
lie ostășească s-au an
gajat responsabil, ple
nar și cu deplina con
știință a datoriei lor, 
să spună în orice cli
pă „prezent" la ordi
nul comandantului su
prem. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, in- 
vățind să mînuiască cu 
măiestrie armele, ca și 
moderna tehnică de 
luptă, aducindu-și tot
odată contribuția de 
cinste, muncind, pe u- 
nele din marile șantie
re ale economiei na
ționale.

Devenind adevărati

ostași, învestiți de că
tre națiune cu marea 
responsabilitate de a 
străiui zi și noapte li
niștea și munca tării, 
alături de ceilalți mili
tari aflați sub drapel, 
ei se încadrează în sis
temul național de a- 
părare ce are la bază 
concepția partidului și 
statului nostru cu pri
vire la apărarea pa
triei, i a cuceririlor re
voluționare ale socia

lismului de către în
tregul popor.

Și ascultîndu-le gla
surile tinere. încărcate 
de emoție, cuvintele 
de aur ale legămîntu- 
lui ostășesc și gindin- 
du-ne la părinteasca 
dragoste cu care sint 
înconjurați de către 
întregul nostrjj popor, 
sîntem ferm convinși 
că cei ce au primit cu 
acest prilej nobila în

vestitură a patriei, a- 
ceea de apărători ai ei. 
vor ști să onoreze în
crederea ce le-a fost 
acordată, să fie scut 
de neînvins al cuceri
rilor noastre revoluțio
nare, independentei 
patriei, al marilor îm
pliniri ce chezășuiesc 
destinul comunist al 
patriei.

Colonel
Ion GRECEA

Conlucrarea
(Urmare din pag. I)GH. TOMOZEI

„MIRADONIZ

(Copilăria și adolescența 

lui Eminescuj

„Nu trebuie să vedem 
— observă G. Călinescu — 
în copilăria celui care a- 
vea să devină cel mai 
mare poet al tării lui 
ceva miraculos și oarecum 
prevestitor. Este copilăria 
firească a unui băiat cres
cut la tară, fără truda ce 
apucă degrabă pe un fiu 
de țăran si cu libertatea 
ne care o fac cu putință 
o familie numeroasă si cu 
un părinte mereu ocupat 
pe aiurea". Despre copi
lăria și despre adolescen
ta lui Mihai Eminescu, 
poetul Gheorghe Tomozei 
scrie o carte fermecătoa
re. privindu-1 asa cum l-a 
văzut și marele critic, ca 
pe un „pui de țăran 
sănătos. alcătuit din 
trunchiul zdravăn al că
minarului si din făptura 
delicată a Ralucăi". E vi
ziunea lui G. Călinescu. 
dar este si viziunea lui 
Gheorghe Tomozei. re
marcabil poet al mirificu
lui. cîntăret al unei lumi 
matinale, cu gesturi săr
bătorești. călător sosit în 
lumea copilăriei „cu dili
genta de Gura-Humoru- 
lui". cum spune intr-un 
poem.

E semnificativ faptul că 
poetul alege, din viata ge
niului. intervalele lumi
noase. încă luminoa
se. si e semnificativ, 
de asemenea, modul per
sonal în care, cu har epic, 
le povestește cititorilor 
întîmplări care ar putea 
să se petreacă în viata 
oricărui nevîrstnic. dar 
care. iată, se petrec in 
viata lui Eminescu. Un 
moment de meditație a 
copilului in fata unui 
portret al mamei, văzută 
de pictor pe cînd era fe
meie foarte tînără. rătă
cirea prin livezi. întîrzie- 
rea într-o odaie cu cărți, 
apoi mai tîrziu orele pe
trecute de elev în lecturi

înfrigurate, altundeva. în 
biblioteca lui Aron Pum
nul. profesor venerat, iu
birea firavă si nesigură a 
adolescentului pentru o 
„duducă Blanca", ființă 
gingașă si rătăcitoare pe 
drumurile vieții, toate a- 
cestea și altele s-ar fi pu
tut întimpla în existenta 
oricăruia. Dar nu de ori
cine e vorba, iar narato
rul a știut să istorisească 
intîmplările astfel incit 
să rămînă între granițele 
adevărului : nimic mi
raculos nu se petrece ; 
miraculos e doar faptul că 
avem de-a face cu Emi
nescu. Este elevul și apoi 
studentul „Eminovici G. 
Mihai" (ce alăturare ciu
dată de cuvinte !) și e, 
în același timp, poetul 
Mihai Eminescu. ne care 
Gheorghe Tomozei îl va 
însoți în povestirea sa, 
pină în momentul cînd, 
prin poezia Venere și 
Madonă, publicată la 15 
aprilie 1870. in Convorbiri 
literare, dă semn hotărît 
că a depășit perioada de 
încercări înaripate a pri
mei tinereți.

E vorba într-un episod 
al cărții (tipărită recent în 
ediția a doua de către 
editura „Ion Creangă") de 
doi frați, de doi copii 
care se joacă. Fratele mai 
mare. Ilie. citește „din 
'Robinson". îi povestește și 
celuilalt apoi cei doi se 
scaldă în baltă, ating 
„insula cea verde". își 
clădesc acolo o cetate cu 
turnuri de tinichea și 
cheamă la bătălie neamul 
broaștelor... Nimic mai fi
resc. Da. dar pe fratele 
mic îl cheamă Mihai, iar 
cei doi sint fiii cămina
rului Eminovici. Brusc, 
perspectiva se schimbă si 
fiecare gest al fratelui 
mai mic capătă în ima
ginația noastră valoare de

Ilustrație de 

simbol. Insula nu mai este 
oarecare. turnurile nu 
mai par de tinichea, ma
rile bătălii nu împotriva 
bietelor broaște sint por
nite... Performanta lui 
Gheorghe Tomozei ni se 
pare aceea de a fi știut 
să tină cumpănă dreaptă 
între firescul faptelor și 
proporțiile deosebite pe 
care le capătă ele atunci 
cind le retrăim in ima
ginație. conștient! mereu 
că e vorba nu de altci
neva. ci de Eminescu. O 
povestire cu tot dinadin
sul „prozaică" ne-ar fi 
înșelat așteptările, așa 
după cum ne-ar fi deza
măgit una excesiv „poe
tică". plină de fraze um
flate. Calea pe care a a- 
les-o. cu un instinct ar
tistic sigur, remarcabilul 
poet, e aceea a narării 
„in șoaptă", cu discreție 
si finețe. Și — de ce nu ? 
— cu umor. Asa cum se 
si cuvenea intr-o carte 
destinată în primul rînd 
copiilor si in care e vor
ba mai ales de isprăvile

Elena Boariu CHINSCHI 

unui nevîrstnic. Firește, 
în descrierea perioadei 
studiilor universitare, a 
pregătirii serbărilor de la 
Putna. . a prieteniei cu 
Slavici.; tonul narațiunii 
capătă gravitatea necesa
ră. ideile de o mare no
blețe. patriotice si uma
nitare. ale bărbatului a- 
flat in anii de formare 
fiind subliniate în mod 
convingător.

Poet al surisului. al su- 
rîsului neliniștit. încercînd 
să ascundă cu nobilă pu
doare fata dramatică a e- 
xistentei — nostalgia pu
țind fi totuși mereu citi
tă „în filigran" — Gheor
ghe Tomozei era cel che
mat să scrie o asemenea 
carte. O carte a copilă
riei si a copilăririi. O car
te a seninătății prevestind 
si altceva decît seninăta
tea. O carte a dragostei 
despre — și pentru — cel 
mai mare poet al iubirii 
din literatura secolului 
său glorios.

Florin MUGUR

— trebuie implicată toată for
ța de muncă, toate cadrele sate
lor și comunelor, de la președinții și 
agronomii cooperativelor agricole 
pină la lucrătorii consiliului popular, 
în frunte cu primarul, care să învețe 
să conducă tractoarele și să mînuias
că mașinile agricole, astfel incit, in 
timpul campaniilor de însămințare. 
întreținere sau recoltat, toată sufla
rea satelor să se afle, practic, la 
muncile cîmpului. în același timp, 
consiliile populare sint chemate să 
identifice și să pună în valoare toate 
resursele locale de care dispun, să 
creeze activități industriale, meșteșu
gărești, de artizanat. în care să fie 
atrași tot mai multi săteni.

Subliniindu-se faptul că. pentru 
prima oară în istoria tării, amplasa
rea noilor unități economice, a an
samblurilor de locuințe, a tuturor 
obiectivelor social-culturale si edili
tare se efectuează. în prezent, pe 
baza schitelor de sistematizare, în 
cadrul dezbaterilor conferinței s-au 
relevat atît rezultatele bune obținute 
în aplicarea Legii sistematizării, cit 
și unele neajunsuri, formulindu-se 
observații critice și numeroase pro
puneri concrete vizind dezvoltarea ar
monioasă. echilibrată, a tuturor loca
lităților patriei. S-a insistat asupra 
necesității de a se extinde gradul de 
urbanizare a localităților prin restrîn- 
gerea suprafeței orașelor și satelor, 
respectarea riguroasă a disciplinei în 
construcții, realizarea integrală a nu
mărului de locuințe planificat și a 
celorlalte obiective edilitar-gospodă- 
resti. tinindu-se seama de specificul 
arhitecturii locale.

Tradiționala întrecere care se des
fășoară intre consiliile populare pen
tru mai buna gospodărire și înfru
musețare a localităților se va ridica, 
în anii ce vin. pe o treaptă nouă, su
perioară. Așa cum sublinia secreta
rul general al partidului, celor 300— 
350 de localități prevăzute să devină 
orașe industrial-agrare în deceniul 
următor li se pot adăuga si altele, 
iar în perspectivă toate așezării? pa
triei vor beneficia de atributele urba
nizării. Pătrunsă de vibrant patrio
tism, de înaltă omenie, această însu- 
flețitoare chemare a secretarului ge
neral al partidului la marea com
petiție între localități, între toti cei 
aproape 22 de milioane de locuitori, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, care muncesc și trăiesc 
in strînsă înfrățire pe acest frumos 
pămînt românesc, a fost primită de 
întregul popor cu vie satisfacție, cu 
nețărmurită stimă și dragoste fată 
de conducătorul iubit al partidului 
și poporului.

Această luminoasă perspectivă, ge
neratoare de optimism, de noi ener
gii creatoare, pune în fata consilii
lor populare la toate eșaloanele sar
cini deosebit de importante. în lu-

Injecția sau alimentația?
Cum ne apărăm împotriva hepatitei

în ultimii 25 de ani. în lumea întreagă se constată o creștere a 
frecvenței Îmbolnăvirilor de hepatită. Hepatitele (cu formele acută și 
cronică — aceasta din urmă puțind fi persistentă ori agresivă) 
sint afecțiuni inflamatorii ale ficatului și care prin evoluția 
lor pot să ducă la distrugerea țesutului și celulei hepatice, la sclero
zarea lor (ciroză). Hepatita are o evoluție îndelungată, iar împiedica
rea cronicizării ei. a agravării ori a reactivării ei necesită anumite cu
noștințe legate de comportamentul bolnavului, cunoștințe foarte utile 
de altfel și pentru prevenirea ei. Este tema pe care am propus-o tova
rășului conf. dr. ROMULUS LAZARESCU, de la Spitalul clinic „dr. I. 
Cantacuzino".

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ

— Numărul din ce în ce mai mare 
de hepatite cronice poate fi urmarea 
unor hepatite virale acute : acești 
pacienți sint de altfel cel mai puțin 
expuși unui risc de cronicizafe șau 
agravare a bolii, prin faptul că 
știind că au avut o hepatită se în
grijesc după indicațiile medicale. Dar 
cele mai multe 
hepatite pe care 
le depistăm noi 
sint cele anicte- 
rice (fără ca pa
cientul să fi avut 
un icter). Deci 
foarte multi bol
navi. convinși că au avut o stare 
gripală obișnuită (stare de slăbiciu
ne, de astenie, dureri musculare și 
articulare citeva zile), nu dau o a- 
tentie specială acestor manifestări, 
ei devin însă pentru mult timp gaz
dă a virusului hepatitei, iar urmă
rile pot apărea abia peste cîțivaani.

Prin aceasta nu aș dori să se crea
dă că orice indispoziție gripală tre
buie privită ca începutul unei hepa
tite, ci să arăt că acesta este de fapt 
un al doilea motiv al creșterii frec
venței hepatitei cronice : bolnavii 
ajung la noi după mult timp de Ia 
contaminarea virală. Și din păcate 
nu acestea două sint singurele cauze. 
La înmulțirea îmbolnăvirilor contri
buie și abuzul de tratamente injec
tabile. Mulți pacienți privesc cu 
multă neîncredere un medic care nu 
recomandă un tratament cu injecții. 
Și atunci șe întîmplă ca vitaminele 
Bf B,„ fostobionul, algocalminul și 
multe altele sub formă de injecții să 
devină tratament zilnic. Or. in a- 
ceastă situație crește riscul de a 
contacta o hepatită „de seringă", de-

democratică
mina hotărîrilor recentei plenare a 
C.C. al P.C.R.. a indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
va trebui ca fiecare unitate terito- 
rial-administrativă. fiecare oraș să 
aibă propriul buget de venituri si 
cheltuieli, astfel îneît, în citiva ani. 
toate localitățile să se poată auto- 
finanta. fără să mai aștepte dotări 
de la bugetul statului. Aplicarea 
principiilor autoconducerii si auto- 
gestiunii din domeniul economico- 
financiar la specificul activității or
ganelor locale ale puterii de stat 
impune mutatii structurale, calitativ 
superioare. în întreaga activitate a 
acestora. în planurile anuale si cinci
nale ale consiliilor populare din fie
care unitate administrativ-teritorială 
vor trebui incluse toate sferele de 
activitate : industrială, agricolă, in
vestiții. sistematizare si construcții de 
locuințe, sănătate. învătămint. comerț, 
servicii pentru populație. Răspunderi 
deosebite revin consiliilor populare 
in dezvoltarea si perfecționarea în- 
vătămîntului. în integrarea acestuia 
cu cercetarea si producția. Creșterea 
continuă a nivelului de trai, a gra
dului de cultură si civilizație al oa
menilor muncii de la orașe si sate 
aduce în prim-planul preocupărilor 
consiliilor populare cerința de a 
acorda o atenție neslăbită extinde
rii. diversificării și îmbunătățirii 
calității serviciilor pentru populație, 
mai ales la sate.

Pentru ca toate aceste cerințe să 
devină mai grabnic fapte de viată 
cotidiene apare obligatorie impli
carea deplină. în întreaga viată a co
munelor. a cadrelor de toate catego
riile — profesori, agronomi, medici 
etc.. In frunte cu aleșii obștii — de
putății. președinții consiliilor popu
lare. Măsura ca în viitor cadrele care 
activează în comune să fie retribuite 
de consiliul popular izvorăște din 
necesitatea ca acestea să-si subordo
neze întreaga activitate intereselor 
comunei, să-si consacre toate forțele 
înfloririi acesteia, să se afle perma
nent în miilocul oamenilor, să parti
cipe împreună cu ei la solutionarea 
tuturor problemelor localității în 
care se stabilesc, muncesc si trăiesc.

Măsurile sistematice adoptate in 
ultimii ani de conducerea partidului 
si statului, ca si orientările cuprinse 
în cuvîntarea secretarului general 
al partidului. în hotăririle conferin
ței au creat si lărgesc în continuare 
cadrul politic, organizatoric si juridic 
de perfecționare continuă a activită
ții consiliilor populare. Esențial este 
acum munca practică, de zi cu zi. 
pentru înfăptuirea de către organele 
locale ale puterii de stat a sarcini
lor mari si complexe ne care le au 
în etapa actuală și în perspectivă 
pentru a face totul ca orașele și sate
le patriei să devină mai înfloritoare, 
pentrtt ca viata oamenilor să fie tot 
mai frumoasă.

numită astfel tocmai pentru că ea se 
poate transmite de la un pacient cu 
hepatită inaparentă la unul fără, 
prin seringa insuficient sterilizată la 
autoclav. Pentru a preveni o even
tuală contaminare, se recomandă ca 
toți bolnavii care au avut hepatită și 
au nevoie de tratament injectabil să 

aibă acul și se
ringa lor perso
nală. Evitarea a- 
buzului de injec
tări este deci o 
cale de prevenire 
a hepatitei. în 
sfîrșit, o altă

cauză a răspindirii hepatitei care 
trece in mare măsură in cronicitate 
este lipsa de igienă.

Ca regulă generală : să nu 
mincăm nimic fără a ne spăla foarte 
bine pe miini. Virusul hepatitei poa
te fi pretutindeni răspîndit, in special 
de către cei care nu știu că au fost 
bolnavi.

— în legătură cu tratamentul me
dicamentos. ce recomandări puteți 
face ?

— în cazul hepatitelor, nu trata
mentul medicamentos este pe primul 
plan, ci regimul alimentar și modul 
de viață. Pentru a fi evitată obo
seala fizică și psihică se recomandă 
ca pacienții să respecte alternanța 
muncă — odihnă, să aibă un pro
gram organizat, să se odihnească o 
oră după masă.

— Foarte mulți pacienți se plî’- 
că regimul alimentar în aceste 
zuri este prea restrictiv : șum... 
briază de vaci, cartofi fierți și... cam 
atît

— Dieta alimentară a hepaticilor 
este in realitate destul de bogată. De 
pildă, este indicată carnea de orice 
fel. dar slabă, preparate din carne, 
lapte și toate derivatele lui, făinoa
se, zarzavaturi, fructe, dulciuri, miere 
(ca produs natural este mai ușor asi
milată decît zahărul, asimilarea ei 
se face total și se depozitează în fi
cat unde reprezintă un rezervor im
portant de energie al organismului). 
Deci, practic toate alimentele pot fi 
utilizate de hepatici. Contraindicate 
sînt numai grăsimile animale (untul 
proaspăt e singurul acceptat), sosu
rile. rîntașurile. prăjelile, care irită 
și afectează căile biliare, oricum sen
sibilizate de boală. Grăsimile (unt
delemn, unt) nu vor fi deci prăjite, 
ci adăugate crude la mîncare. Nu se 
recomandă alimentele conservate.

Există păreri foarte răspîndite in 
rindul pacienților că ouăle nu sint 
indicate ; oul este un aliment foarte 
complet, se asimilează ușor și de 
aceea constituie un aliment de bază 
în hepatite. în medie pot fi consu
mate pînă la 6 ouă pe săptămină. 
Contraindicate sau cu oarecare res
tricție sint cafeaua, ciocolata, cacaoa, 
care pot irita căile biliare. Dar con- 
traindicația majoră in hepatite rămi
ne alcoolul. Dacă specialiștii din în
treaga lume mai discută asupra unor 
aspecte sau altora. în ceea ce 
privește alcoolul sînt unanim de 
acord că orice băutură alcoolică este 
interzisă. Bolnavii care au avut o he
patită trebuie să știe că alcoolul 
poate activa o hepatită care este sta
bilizată și poate determina o evolu
ție a ei spre ciroză. împărtășesc con
vingerea tuturor specialiștilor cu ex
periență în acest domeniu că, prin 
cunoașterea și respectarea acestor 
indicații, un bolnav care a avut he
patită poate avea o stare de sănătate 
bună.

Convorbire consemnata de 
E. MARIN

Se dezvoltă 
rețeaua cooperației 

de consum
Uniunea județeană a coopera

ției de consum din județul Ilfov 
își aduce de la an la an o con
tribuție tot mai însemnată la 
îmbunătățirea aprovizionării și 
servirii populației de la sate, la 
creșterea fondului central de 
produse agroalimentare. Creș
terea nivelului de trai al popu
lației a condus la creșterea vin- 
zărilor. O mare pondere ocupă 
vînzările de mărfuri industria
le. îndeosebi cele de folosință 
îndelungată : frigidere, televi
zoare, lustre, tacimuri, veselă 
etc.

în acest an va începe construi
rea complexelor comerciale din 
comunele Jilava, Cornetu. Vieru 
Chiselet și a unei brutării în 
comuna Comana, se vor înființa 
unități Ia parterul blocurilor noi.

După derapajul 
mașinii, 

derapajul... 
expertizei

Deși pe șosea era mîzgă, Gh. Vlaicu — 
fost șofer al Trustului de construcții in
dustriale din Cluj-Napoca. șantierul Za
lău — a condus autocamionul atît de im
prudent incit, la una din curbe, acesta a 
derapat, căzînd doi metri in gol. peste pa
rapetul metalic al unui pod. Consecințele ? 
Doi morti și 13 accidentați. Motiv pentru 
care șoferul a fost trimis in judecată și 
condamnat la patru ani inchisoare (Tribu
nalul județean Sălaj, dosarul 577/1978).

Pentru a scăpa de pedeapsă, pe parcur
sul procesului inculpatul a căutat să arun
ce întreaga vină pe... mașină, să demon
streze că răspunderea pentru producerea 
accidentului nu o poartă el, ci unul din 
cauciucurile mașinii. Explodînd, „din motive 
necunoscute", acesta l-ar fi făcut să piar
dă controlul mașinii. „Scuze" in contradic
ție și cu realitatea, șl cu declarațiile mar
torilor care arătau că, dimpotrivă, explo
zia cauciucului a survenit ca urmare a ac
cidentului.

Expertizei solicitate (autor : Sorin Popa) 
i se cerea deci să clarifice lucrurile, să eli
mine orice dubiu. Cu argumente riguros ști
ințifice, în spiritul obiectivitățil desăvirșite.

Stupoare însă 1 Expertiza tehnică, che
mată să elucideze lucrurile, mai mult le-a 
încurcat. (De aceea a fost nevoie de a 
doua expertiză — una care, intr-adevăr, 
și-a meritat numele). Deși urmele de tă
iere de pe cauciucul roții indicau sensul 
„din afară înăuntru", expertul va consem
na în actul său exact invers. Și așa mai 
departe. Atit de „științifică" a fost exper
tiza incit, ajungind la punctul-cheie — 
cauza exploziei cauciucului cu pricina — 
expertul a „lămurit-o" declarînd pur și sim
plu că... nu se poate pronunța asupra ei. 
(Altfel spus, cauciucul a explodat „din mo
tive necunoscute"...)

Evident, într-o cauză sau alta, dintr-un 
motiv sau altul, adevărul se poate lăsa 
„căutat", iese mai greu la lumină. Cind 
„argumentele științifice" ignoră insă reali
tatea. expertiza — fie ea tehnică sau con
tabilă etc. — se situează in afara rolului 
pe care ar trebui să-l joace : acela de 
sprijin obiectiv și competent al justiției.

Un epilog de doi 
ani la o „supărare" 

cinci stele
Viorel Călăcean — domiciliat în Gîlgăul 

Almașului, Sălaj, de profesie „fără" — a 
fost sancționat de zece ori pentru furt, cu 
sancțiuni între unu și doi ani. Și de fie
care dată nu a vrut să priceapă nimic...

Grațiat recent pentru ultima dintre fap
tele săvirșite, Viorel C. a fost trimis să 
execute o parte din pedeapsă pe unul din
tre șantierele de construcții din Zalău. 
Numai că, deși încadrat în muncă, și-a 
continuat activitatea infracțională. Fapt 
pentru care a fost din nou trimis în ju
decată — în stare de libertate.

Potrivit obiceiului de a face pe mielu
șelul ori de cite ori e prins, și de data a- 
ceasta Viorel C.- a căutat să „dovedească" 
instanței că, de fapt, este nevinovat, că 
la mijloc ar fi o „confuzie". După care, 
cum pină la pronunțarea sentinței mai 
avea de așteptat aproape un ceas, a plecat 
să dea o raită prin oraș, să ia aer... Nu
mai că, înainte de a se pronunța sentința, 
inculpatul a fost adus din nou in instan
ță — sub stare de arest. Intrînd intr-unui 
din magazine, el încercase să sustragă o 
sticlă cu coniac „cinci stele", in care să-și 
verse „amarul"...

— Eram supărat, onorată instanță ; eram 
foarte supărat I...

Hotărîrea instanței : 2 ani și 4 luni în
chisoare. Timp în care, sperăm, Viorel C. 
se va „supăra". în sfirșit, și pe cine tre
buie : pe el însuși.

Surzi la glasul 
împăcării

— Cum să-l iert, onorată instanță 7 ! M-a 
lovit, să-și primească pedeapsa. Vă rog să

stabiliți adevărul și, în funcție de acesta, 
să decideți...

Recent, în fața Judecătoriei Buftea, pa
tru tineri între 22 și 24 ani — Radu Pa- 
nait. Vasile Petru, Marin Chivu și Ivan 
Chivu — s-au acuzat reciproc de lovire șl 
injurii și au cerut instanței unul și ace
lași lucru : să afle adevărul și în funcție 
de acesta să decidă. Cum pînă la inciden
tul cu pricina tinerii fuseseră prieteni, 
cum doi dintre ei erau și rude, mai îna
inte de pronunțarea sentinței instanța a 
încercat să-i împace. Zadarnic insă. Ani
mați de dorința de răzbunare, nici unul 
dintre ei nu a vrut să urmeze sfaturile 
instanței : toți au ținut morțiș „să se ju
dece". iar vinovatul să fie sancționat e- 
xemplar. Lucru care s-a și intîmplat. Nu
mai că rezultatul nu a fost convenabil 
nici unuia dintre ei. Potrivit declarațiilor 
martorilor, altor probe administrate, in
stanța a constatat că toți sînt vinovați de 
incidentul care a avut loc. Motiv pentru 
care le-a aplicat tuturor cuvenita pedeap
să penală : cite trei mii de lei amendă !

Nemulțumiți. în loc să facă „recurs" la 
propria lor capacitate de Înțelegere a gre
șelii. inculpații au făcut recurs la Tribu
nalul județean Ilfov. Numai că și aici cei 
patru au cerut nu împăcarea — cum ar 
fi fost normal — cl... tot sancționarea e- 
xemplară a vinovatului. Și cum toți patru 
au fost vinovați...

Din caietul 
grefierului

Reclamanta : ....de asemenea, pentru sta
bilirea corectă a pensiei de întreținere da
torată minorei, vă rog să dispuneți ca pi- 
ritul si aducă la termenul următor și ve
niturile pe care le-a avut in ultimele șase 
luni" (corect : adeverința de venituri — 
n.n.). •

Pîrîtul : „Le-aș aduce cu plăcere, onora
tă instanță, neavind insă de unde să știu 
ce ginduri are reclamanta, le-am cheltuit 
pină la ultimul leu..."

(Tribunalul Capitalei, secția a III-a 
civilă, replici dintr-un proces de 
stabilire a pensiei de întreținere).

„In ceea ce privește bunurile aflate a- 
supra mea în magazinul cu autoservire, vă 
garantez că le luasem numai pentru a le 
muta de pe un raft pe altul, nu pentru a 
mi le însuși pe nedrept, cum greșit s-a re
ținut în rechizitor. Faptul că le-am avut 
în buzunar nu demonstrează cu nimic re
lele mele intenții, ci graba cu care doream 
să termin operația începută..."

(Tribunalul județean Sălaj, dosa
rul penal 4/1978, fragment din „apă
rarea" inculpatului).

Titus ANDREI
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O garanție a calității lucrărilor: 
prezența permanentă în cîmp 

a specialiștilor
Vremea mai bună decît în alte zone 

ale țării a permis lucrătorilor de pe 
ogoarele județului Cluj să munceas
că din plin în aceste zile. Forțele 
mecanice și manuale au fost con
centrate în special la insămînțarea 
griului de primăvară, orzului, sfeclei 
de zahăr, inului, la plantarea legu
melor și cartofilor timpurii, precum 
și la pregătirea terenului. Ca urma
re, pînă în prezent au fost insămîn- 
țate peste 8 000 ha cu plante din pri
ma epocă și s-a discuit circa 60 la 
sută din suprafața care va fi culti
vată cu porumb. „Cu forțele meca
nice pe care le avem — peste 2 000 
de tractoare și 800 de semănători, 
numeroase grape cu discuri și com- 
binatoare — insămînțarea culturilor 
de primăvară se va încheia în pe
rioada optimă, ne-a 
spus tovarășul Remus 
Chioreanu, directorul 
direcției agricole ju
dețene. Timpul este 
înaintat și trebuie folosită fiecare oră 
bună de lucru. Dar în actuala cam- 
nî.’-’e agricolă ne-am propus înainte 

sate să executăm numai lucrări 
\î mai bună calitate".
'•adevăr, acum cind se pun ba- 
ioii recolte, calitatea lucrărilor 
pă în mod direct calitatea mun

cii mecanizatorilor, a tuturor coope
ratorilor și specialiștilor din agricul
tură. Faptul că în cele opt coope
rative agricole din consiliul intercoo- 
peratist Cimpia Turzii insămînțarea 
culturilor furajere s-a încheiat, iar 
la sfecla de zahăr realizările depă
șesc 70 la sută dovedește puternica 
mobilizare de forțe, spiritul de răs
pundere cu care s-a acționat pentru 
folosirea fiecărei ore bune de lucru. 
„Mai avem și acum parcele nezvîn- 
tate, pe care nu pot intra tractoarele, 
ne-a spus tovarășul Gherman Vin- 
tilă, directorul stațiunii pentru meca
nizarea agriculturii Cîmpia Turzii. 
Nu am așteptat însă crearea unor 
condiții de lucru cum scrie la carte, 
împreună eu specialiștii din coopera
tivele agricole am căutat și de fie
care dată am găsit sole pe care se 
putea munci. Așa se face că, zi de 
zi, am lucrat cu 16 combinatoare și 
20 de semănători**.

Aici, ca și în consiliile intercoo- 
peratiste Apahida, Mihai Viteazu, 
Bonțida, Ceanu-Mare ș.a., eforturile 
făcute se exprimă cantitativ prin 
volumul mare al lucrărilor efectuate. 
Cum se concretizează însă calitatea 
muncii depuse ? Ca răspuns la aceas
tă întrebare, tovarășa Iulia Lefter, 
șefa fermei vegetale a cooperativei 
agricole din comuna Luna, ne-a in

vitat să privim parcela pe care me
canizatorii Ilie Rațiu și Ionaș Giur
giu insămînțau sfecla de zahăr. Pă- 
mîntul bine mărunțit, nivelat, fără 
resturi vegetale asigura condiții ex
cepționale pentru semănat. „De fapt, 
pregătirea terenului a început încă 
din vara anului trecut, după ce ara 
recoltat griul, ne spune șefa fermei, 
în vederea asigurării unor lucrări de 
cea mai bună calitate, am stabilit 
cîteva reguli. Parcela are o lungime 
de 1,5 km. Un tractor cu semănă
toare trebuie să parcurgă drumul dus- 
întors in 45—50 de minute. Am cro
nometrat. Uneori se mai înfundă cite 
un tub la semănătoare și pentru în
lăturarea neajunsului se întîrzie cîte
va minute. Mecanizatorii nu s-au 
grăbit insă niciodată pentru a însă- 

mînța o suprafață mai 
MMM mare în detrimentul 

calității**.
re® '? Aceeași grijă față

de fiecare amănunt 
o manifesta și tovarășul Horia 
Belu, inginerul șef al cooperativei a- 
gricole Turda Nouă. Tocmai se termi
naseră probele la instalația de erbici- 
dat și lucrul incepuse din plin. Me
canizatorii Luca Ilea, Vasile Florea și 
Vasile Gheța efectuau pe aceeași par
celă, in flux continuu, erbicidarea, 
pregătirea terenului și semănatul. Lu
crările erau de bună calitate, dar in
ginerul șef al cooperativei agricole 
nu era totuși mulțumit. De ce ? „Am 
stabilit împreună cu șeful secției de 
mecanizare ca astăzi să lucrăm cu 
trei semănători, ne spune interlocuto
rul. O semănătoare am reglat-o eu. 
De celelalte două trebuia să se ocu
pe șeful secției. Dimineață a fost 
chemat însă la sediul stațiunii de me
canizare să întocmească nu știu ce 
situație. Așa se face că cele două se
mănători se găsesc și acum tot în 
curtea secției de mecanizare**. La 
S.M.A. Săndulești, tovarășul loan 
Hanc, șeful secției de mecanizare 
Turda Nouă, era intr-adevăr in plină 
„activitate** de întocmire a unor situa
ții. „E sfîrșit de lună ș! trebuie să 
încheiem unele documente** — ne 
spune dînsul. Desigur, evidența conta
bilă are regulile ei, care trebuie res
pectate. Dar, în același timp, la se
diul cooperativei agricole Turda Nouă, 
două contabile stăteau degeaba. 
Oare nu ar fi putut să întocmeas
că ele situațiile secției de mecaniza
re ? Prin prezența pe cîmp a șefului 
secției de mecanizare, cooperativa a- 
gricoiă ar fi avut numai de cîștigat.

I. TEODOR 
Al. MUREȘAN

Tulcea. Insămînțarea sfeclei de zahăr la C.A.P. Beștepe (sus) și la C.A.P. 
Luncavița (fos)

La C.A.P. Muri- 
ghiol-Tulcea se fo
losește o mașină 
de mare producti
vitate la plantarea 

cartofilor

Fotografii :
S. Cristian

Inițiative „mici“ cu randament mare
La capătul rîndului, mecanizatorul coboară 

grăbit de pe tractor, curăță patinele semă
nătorii încărcate cu pămînt, urcă iarăși la 
volan și începe o nouă cursă pentru încă 
12 rinduri de sfeclă de zahăr. Este o ima
gine din multe altele întîlnite, în aceste 
zile, în unitățile agricole tulcene. „Pentru 
a spori productivitatea muncii la semănat, 
în toate cooperativele agri
cole folosim numai semănă
tori cu 12 rînduri în loc de 
6 — ne spunea tovarășul Io
nel Popa, inginer-șef al con
siliului intercooperatist. Ca urmare, viteza 
de lucru se dublează, folosim întreaga 
putere a tractorului**. Pe terenurile coope
rativei agricole Beștepe, unde avea loc dis
cuția, se însămînțau ultimele hectare cu 
sfeclă și se aprecia că în curînd vor începe 
lucrările la floarea-soarelui. Era pe termi
nate și semănatul inului pentru ulei : „Me
canizatorii lucrează minunat — spunea bri
gadierul Ion Buzilă. Cu 5 semănători au 
■realizat zilnic cîte 15 hectare peste viteza 
planificată". Mecanizatorul Ion Muscalu se 
oprește și el la capătul rindului pentru a-și 
curați semănătoarea de pămînt. Zimbește : 
„Asta nu mai e trecută în ordinul de lucru. 
Pămintul e moale, dar oamenii sînt tari".

La Murighiol il întîlnim pe directorul

S.M.A., tovarășul Dumitru Condruz. Ne 
prezintă una dintre cele mai noi realizări 
ale colectivului pe care-1 conduce : mașina 
pentru plantat cartofi care are o capacitate 
mărită de la 4 la 6 rînduri. Am asistat cum 
se lucra cu aceste mașini la plantarea carto
filor ‘la două cooperative agricole — Mu
righiol și Sarinasuf — fiecare cu cîte 200 

hectare. Lucrările erau de 
calitate foarte bună.

La Mahmudia — aceeași 
preocupare pentru realizarea 
unui ritm sporit la însămîn- 

țarea culturilor din epoca I, pentru calitate. 
De altfel, este prima unitate din raza con
siliului care a încheiat semănatul inului 
pentru ulei. O bună parte din forțele acestei 
cooperative erau concentrate în vii, la tăiat 
și discuit, alta — în legumicultură, la so
larii. Seara, un scurt bilanț. In raza consi
liului s-au încheiat semănatul coriandrului, 
muștarului, lucerne! și sfeclei furajere, al 
inului pentru ulei și plantatul cartofilor tim
purii. Acum, în funcție de evoluția vremii, 
va începe semănatul florii-soarelui, pentru 
care totul e pregătit.

E. MIHĂILESCU 
corespondentul „Scînteii"

— Faceți parte din generația unor 
tineri directori de întreprindere. Am 
aflat că încă de la vîrsta de 26 de 
ani vi s-au încredințat importante 
funcții de conducere — directoare 
tehnică în combinatul textil și, apoi, 
directoarea întreprinderii textile 
„Ardeleana" din Satu Mare. De 
cinci ani sinteți directoarea între
prinderii de confecții „Mondiala", 
una dintre importantele unități de 
acest profil din țară. Cum îmbinați 
entuziasmul tineresc cu experiența 
atit de necesară cadrelor cu aseme
nea funcții de răspundere ?

— într-un fel, aș putea spune că 
fac parte din „generația conducerii 
colective". Am început să îndeplinesc 
funcții de răspundere din anul 1968, 
exact din anul cînd conducerea 
partidului a hotărit instituționaliza- 
rea formelor de conducere colectivă. 
Dacă stau bine să mă gîndesc, de
ciziile deosebite care au fost luate 
în unitățile pe care le-am condus 
au fost, fără excepție, rodul gindirii 
colective. Am moștenit, încă din fa
milie, de la mama mea, un princi
piu fundamental : să ascult cu răb
dare părerile oamenilor, de la fie
care om avînd ceva de învățat. Re
venind la întrebare, subliniez că de
prinderea de a conduce am dobin- 
dit-o pe parcurs, de la oamenii cu 
care am lucrat. Avem în fabrică 
peste 5 000 de oameni ai muncii. în 
fiecare hotărîre pe care o luăm 
pornim de la premisa că cel puțin 
potențial dispunem de... 5 000 de
idei. De aproape 10 ani, de cînd 
exercit funcții de conducere, nu mi 
s-a întîmplat să solicit părerea 
muncitoarelor într-o problemă sau 
alta și să nu primesc, prompt, zeci 
și zeci de variante de soluții, care 
de care mai interesante, mai efici
ente.

— Ați putea numi cea mai impor
tantă realizare a dv. in cadrul co
lectivului pe care il conduceți de 
peste cinci ani ?

— Nu vă voi da cifre, care pot, 
cel mult, să indice o dezvoltare pu
ternic ascendentă, devenită de acum 
obișnuită in economia noastră. De 
aceea, voi numi drept cea mai im
portantă realizare — nu a mea, ci a 
întregului consiliu de conducere, a 
organizației de partid — faptul că 
avem un colectiv bine sudat, cu o 
bună stare de spirit, inventiv, har
nic. în fabrică lucrează circa 4 000 
de femei, ceea ce aș spune că este 
o șansă, deoarece eu le socotesc că 
sînt tot atîtea gospodine, cu simț

practic, cu bun gust, dinamice, pa
sionate in munca lor.

— Produceți frumosul — îmbrăcă
minte pentru femei și copii. Vă in
teresează ce gîndesc beneficiarii, mi
lioanele de cumpărători despre pro
dusele cu marca „Mondiala" ?

— Da. acest lucru mă interesează 
chiar foarte mult. Ca directoare, eu 
trec zilnic prin secțiile de fabrica
ție ale întreprinderii, discut cu mun
citoarele cum putem face mai fru
moase, mai reușite produsele noas

confecțiile sătmărene de clienții 
străini ?

— Este adevărat că exportăm 
mult. Dar. tot la fel de adevărat 
este și faptul că nu exportăm încă 
la nivelul posibilităților și priceperii 
colectivului. S-au luat, in ultimii 
ani, numeroase măsuri pentru a a- 
sigura o mai mare mobilitate în do
meniul producției de export. Totuși, 
în ce ne privește, continuăm să ne 
lovim de ritmul mai lent de adap
tare a furnizorilor de materie pri

idei mai bune. Iată, de pildă, recent, 
cînd am discutat programul de pro
ducție pe luna martie, eu am avut 
un punct de vedere care s-a dove
dit a fi, pînă la urmă, doar în par
te just. Am ascultat părerile unor 
muncitori și specialiști și am găsit 
o variantă mult mai bună, mai e- 
ficientă decit cea pe care am pro
pus-o eu. Sint foarte receptivă la 
părerile oamenilor, dar cu o condi
ție : ca ele să fie cu adevărat crea
toare, nu mostre de comoditate. Sînt

„Ascult toate părerile; de la 
fiecare om am ceva de învățat"

Convorbire cu inginera OTILIA INDRE
directoarea întreprinderii de confecții „Mondiala" din Satu Mare

tre în același timp, de cite ori merg 
în alte orașe, intru în magazine și 
mă interesez direct de modul cum 
sînt primite confecțiile noastre. îmi 
notez zeci și zeci de sugestii și — 
de ce n-am spune-o — și zeci de a- 
precieri. Deseori trec prin magazi
nul de prezentare și vînzare din Sa
tu Mare al întreprinderii și asist la 
cea mai veridică verificare a calită
ții muncii noastre : contactul direct 
cu publicul cumpărător. Așa proce
dez eu, așa procedează toate cadre
le de conducere și așa am cerut să 
facă și muncitoarele noastre. Tutu
ror lucrătorilor le-am cerut să fie 
„ochi și urechi", indiferent unde 
s-ar afla, la modul cum sînt primite 
produsele și să ne sesizeze orice su
gestii. M-am convins, de-a lungul 
anilor, că industria confecțiilor poate 
trăi cu adevărat ca o industrie a 
frumosului numai dacă este direct 
și permanent conectată la gustul și 
exigențele publicului.

— Exportați o bună parte din pro
ducția fabricii. Cum sînt primite

mă — în special țesături — la unele 
solicitări exprese ale clienților. Sin- 
tem în măsură să producem la ni
velul celor mai înalte exigențe ca
litative ale partenerilor externi și 
să exportăm in condiții eficiente. 
Ne-am bucurat și ne-au încurajat 
foarte mult și numeroasele aprecieri 
și mulțumiri pe care ni le-au trans
mis clienții de peste hotare, din 
R. F. Germania. Franța. S.U.A. etc.

— Se spune despre femei că sint 
mai sensibile. Ce se intimplă, cum 
reacționați cind sinteți contrazisă ?

— Eu aș traduce această sensibi
litate prin bun simț și aș spune că 
ea este, mai degrabă, o calitate, 
decît un defect. Da, mi s-a intim- 
plat și mi se intimplă să fiu contra
zisă. dar nu văd nimic rău în asta. 
Cum am mai spus, mie imi place 
să ascult oamenii, să le cunosc pă
rerea într-o problemă aflată in dis
cuție. Schimbul de opinii nu a dus 
șî nu duce nicidecum la diminuarea 
prestigiului directorului Chiar atunci 
cind trebuie să cedeze în fata unei

oameni cărora nu le prea place să-i 
scoți de pe făgașul lor, în sensul 
rutinei, obișnuinței.

— La comitetul iudețearf de partid 
ni s-a spus că sinteți o femeie di
namică, cu un bun spirit organiza
toric Nu întlmplător deci vi s-au 
încredințat numeroase sarcini ob
ștești.

— Sînt membră în biroul comite
tului județean de partid, deputată 
în consiliul popular județean, depu
tată în Marea Adunare Națională ; 
de asemenea, sînt membră în con
siliul oamenilor muncii din Centrala 
industriei confecțiilor și membră in 
consiliul de conducere al Ministe
rului Industriei Ușoare.

— Cum vă imnărțiți timpul între 
sarcinile de producție, sarcinile ob
ștești și obligațiile de familie ?

— Ați atins o problemă destul de 
complexă. In ce mă privește, eu caut 
să mă achit de toate sarcinile în
credințate. Și reușesc, uneori, mai 
bine, alteori mai puțin bine. Cind 
rezultatele nu se situează la nive-

SAPTAMINA 
STIINTEI

O uzina care 

produce mereu 

mai multe idei 

tehnice avansate
Referindu-se la eforturile ce se fac pentru realizarea de 

noi produse, de noi procese tehnologice, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia : ,,Se 
impune să folosim cît mai larg în această privință capacita
tea de creafie științifică, spiritul novator al inginerilor și 
tehnicienilor, al oamenilor muncii din țara noastră... Țara 
noastră dispune astăzi de un mare număr de specialiști și 
muncitori iscusiți. Avem oameni talentați, inventivi, dornici 
să facă totul pentru a contribui la dezvoltarea economiei 
românești, la progresul științei în general. Trebuie însă să 

uriașă forță creatoare a poporu-folosim mai bine această 
lui nostru".

La întreprinderea de 
blica" din Capitală — 
cunoscută. în tară si 
pentru produsele sale — înfăptuirea 
sarcinilor mari si complexe din cel 
de-al treilea an al cincinalului este 
strins legată de amplificarea creației 
tehnico-stiintifice de masă a colecti
vului. Asimilarea unor noi tipuri de 
țevi cu caracteristici tehnice îmbu
nătățite. solicitate de cele mai di
verse sectoare ale economiei națio
nale. de industriile chimică, energe
tică. petrolieră, producerea lor in 
cantităti menite să asigure necesarul 
intern de materiale tubulare de inaltă 
calitate si să contribuie la reducerea 
importului acestor produse sint 
obiective care nu pot fi indeplinite 
decit prin contribuția fiecărui lucră
tor — de la muncitor la director — 
prin valorificarea investiției de inte
ligentă tehnică, a eforturilor depuse 
de întreg colectivul pentru introdu
cerea largă a progresului tehnic, a 
noului în producție.

— Nu exagerăm cu nimic cînd 
afirmăm că muncitorii, tehnicienii si 
inginerii noștri sint adine implicați în 
promovarea noului, a tot ceea ce se 
poate inova si perfecționa în proce
sul de producție — ne spunea tova
rășul Constantin Giogu, secretarul 
comitetului de partid din întreprin
dere. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît. din cei de-al doilea semestru al 
anului, in lumina hotărîrilor Plena
rei C.C. al P.C.R. din 22—23 martie, 
valoarea producției nete, a produc
ției fizice va trebui să stea la baza 
activității întreprinderii, ca. de altfel, 
a fiecărei unităti. să se reflecte în 
bugetul de venituri si cheltuieli. Ce 
presupune aceasta ? încă din acest 
an Va trebui să depunem eforturi si 
mai stăruitoare pentru înnoirea șl 
modernizarea producției, pentru reali
zarea unor sortimente cu un grad de 
complexitate mai mare, a anumitor 
țevi din oteluri superioare, țevi ener
getice. pentru cazane, să ridicăm per
formantele tehnice ale tuturor produ
selor aflate în fabricație.

Evident, pentru înfăptuirea acestor 
sarcini. în primul rînd. colectivul în
treprinderii se bizuie pe specialiștii 
din unitățile de cercetare de profil cu 
cu care colaborează permanent. Iată 
unul din rezultatele acestei conlu
crări.

în urmă cu doi ani. tara noastră im
porta integral prăjinile de foraj de 
inaltă rezistentă cu racorduri sudate, 
fiind vorba de un efort valutar deose
bit. Acum, nu numai că acestea se 
produc la „Republica", dar competiti
vitatea lor le-a impus si pe piața ex
ternă. Primele produse de acest fel 
au fost realizate de Institutul-central 
de cercetări metalurgice f(ICEM). 
în colaborare cu Centrul de cerce
tări și proiectări pentru țevi si trefi
late. aflat în incinta întreprinderii. 
Intrarea lor în fabrioatia de serie a 
fost însoțită de diversificarea si îm
bunătățirea continuă a sortimentelor 
de țevi de către muncitorii, maiș
trii si inginerii unității. Astfel, numai

țevi „Repu- 
unitate bine 

peste hotare.

Iul maxim dorit, cauza reală tre
buie căutată numai in sfera timpu
lui. într-adevăr, noi femeile sîntem 
mindre că o societate ca a noastră 
a lichidat discriminarea dintre femei 

cu bărbatul 
dar. ci un 

pe tărîmul 
place 
place

și bărbați. Egalitatea 
însă nu o consider ca un 
drept afirmat și dobîndit 
muncii și creației. îmi 
muncesc mult, cum Ie 
muncească tuturor femeilor din fa
brica noastră, milioanelor de femei 
din țară. Dorim să muncim, să ne 
știm a fi utile tării. Ne place să fim 
antrenate și în activități obștești, așa 
cum o fac cu devotament zeci și 
zeci de mii de femei. în același 
timp, nu uităm, și nu trebuie să 
uităm, că sîntem mame. Că muncii 
creatoare din producție îi adăugăm 
— trebuie să-i adăugăm I — zi de 
zi. cîte un strop din căldura sufle
tească căminului, copiilor. De fapt, 
creșterea și educarea copiilor le 
consider a face parte dintre cele 
mai nobile deprinderi creatoare ale 
unei femei. Este vorba de un pro
ces întins de-a lungul anilor, 
proces de creație și formare etică 
de care nu beneficiază numai 
om sau altul, ci, în primul rînd, so
cietatea. Iată de ce, indiferent cît 
este de ocupată o mamă, alături de 
soțul ei. trebuie să-si facă timp si 
pentru educația copiilor.

— în ce măsură asemenea 
geri pot fi materializate în 
privește ?

— Sint. într-adevăr. foarte 
tă. Dar nu există zi în 
nu-mi rezerv o parte din timp și 
pentru familie, pentru copil. Cred 
însă că uneori se exagerează, și 
in promovarea femeilor nu se ur
mărește antrenarea unui activ tot 
mai larg. De ce aceeași femeie 
trebuie să fie Investită cu 4—5 o- 
bligații obștești de mare răspunde
re. în timp ce altele, cu același spi
rit organizatoric, rămîn atrase în 
acțiuni de mai mică însemnătate ? 
Cred că pentru etapa actuală este 
o cerință obiectivă să se reconsidere 
fondul de cadre al femeilor în vede
rea antrenării unui număr substan
țial sporit le femei în activități 
obștești Munca și creația, activita
tea obștească și familia se îngemă
nează și se întrepătrund în existen
ta fiecărei femei-mame și, 
bine echilibrate, ele 
tisfacție, împlinirea 
față de societate.

să 
să

un
un

convin
ce vă

ocupa- 
care să

numai
pot asigura sa- ’ 
reală a datoriei

Viorel SALAGEAN

a

la un singur tip de prăjină de foraj 
cu racorduri sudate — S 135. ino
vație. rod al creației tehnico-stiinti- 
fice din întreprindere (s-âu re
marcat tovarășii Gheorghe Avram, 
Mihai Sălăgean, Lia Splru. Vasi
le Parpală) — se realizează o 
economie de 2 milioane lei valută 
la nivelul acestui an. Este o eficien
tă care se materializează într-o creș
tere corespunzătoare a valorii produc
ției nete a secției I laminoare si. 
deci, si a întreprinderii. Pentru a ră- 
mine cu exemplele în același sector, 
mai precizăm că introducerea în fa
bricație a noii serii de prăjini de fo
raj pentru adîncimi medii si mari cu

Insemnări de la 
„Republica11 din Capitală

racorduri sudate — G 105. o adevă
rată premieră tehnică în acest dome
niu. rod al activității specialiștilor si 
muncitorilor din întreprindere — în
seamnă obținerea unor produse noi. 
cu caracteristici superioare.

Cum acționează practic si cu ce re
zultate muncitorii și specialiștii de la 
„Republica" în cadrul amplei mișcări 
pentru dezvoltarea creației tehnico- 
Stiintifice de masă din actuala ediție 
a Festivalului național „Cintarea 
României" ? în primul rînd. ei por
nesc de la cerințele îmbunătățirii 
activității în diferite compartimente 
ale producției. Numărarea manuală 
a barelor ridica anumite probleme 
în procesul tehnologic. în sensul că 
ducea la întreruperi și „strangulări" 
pe, fluxul activității de ajustare, 
legare, cintărire. transport si depo
zitare în stive a acestor produse. 
Lăcătușul Petru Bistrian si electri
cianul Ion Jivin au realizat un 
dispozitiv acționat mecanic, prin care 
se evită orice eventualitate de a 
greși. Noul dispozitiv realizat de 
acești pasionați si inventivi muncitori 
poate fi generalizat în toate sectiilo 
de profil.

Un alt colectiv de specialiști — dar. 
de această dată de la centrul de 
calcul al întreprinderii (format din 
inginerul Paul Soare, matematicianul

Traian Popeia. economiștii Paula Ru- 
sescu și Radu Golinschi. ajutorul de 
analist Paula Barbu) au programat pe 
calculator producția laminoarcior. ti- 
nînd seama de tipodimensiunile țevi
lor aflate în fabricație, de sculele ne
cesare și caracteristicile procesului 
tehnologic. Programarea pe calculator 
a producției a fost aplicată în două 
secții de laminoare si in prezent se 
extinde în secția trăgătorie. Trecerea 
pe calculator a acestei operații re
duce timpul de întocmire a progra
melor de lucru (care, pînă nu de 
mult, se elaborau manual) de la 3—1 
zile la circa două ore.

Secția sculărie. Aici, maistrul Cle
ment Chiorsacu. șeful secției, autor 
a peste 80 de inovații și invenții, a 
realizat de curînd un dispozitiv ori
ginal și o tehnologie care fac posi
bilă reutilizarea unor scule din aliaj 
dur. provenite din import. Este vor
ba de anumite scule necesare prelu
crării prin așchiere a mufelor de 
asamblare de la țevile petroliere.

— Ne gindim la o întreagă acțiune 
de recondiționare a sculelor — ne spu
nea maistrul. Pentru producția de 
țevi din oteluri înalt aliate avem ne
voie de scule noi. rezistente și ușoa
re. Dacă am fi continuat să folosim 
sculele utilizate pină acum, ar fi tre
buit să consumăm o cantitate foarte 
mare din acestea. Iată de ce munci
torii. maiștrii si inginerii din secția 
noastră se străduiesc să realizeze, cu 
forte proprii, sculele necesare pen
tru laminarea țevilor din oteluri înalt 
aliate. Și putem spune că am reușit 
să diminuăm unele importuri de scule 
sau componente ale acestora.

Desfășurată sub îndrumarea comi
tetului de partid și a comitetului sin
dicatului din întreprindere, activita
tea de creație tehuico-stiintifică de 
masă este stimulată printr-o serie de 
inițiative valoroase. Bunăoară, in ca
drul inițiativei „Fiecare inginer, 
tehnician, economist maistru să re
zolve in cursul anului o temă teh
nică sau organizatorică" au fost an
trenați peste 1 500 de oameni ai mun
cii din unitate. Exprimată in limba
jul succint al cifrelor, eficienta apli
cării acestei initiative s-a concretizat 
în anul trecut în valori de peste 12 
milioane lei.

— în întreprinderea noastră — ne 
relata tovarășul Tatu Brătilă. pre
ședintele comitetului sindicatului — 
Sn urma finalizării a 5 initiative. în 
anul trecut eficienta lor practică a 
însumat milioane lei, iar pentru a- 
cest an apreciem să obținem o efi
cientă mult sporită. De pildă, in 
„Contul de economii al grupei sindi
cale", la care participă 1150 
ai muncii, s-au înregistrat 
economii de 565 tone metal.

Sînt realizări si preocupări 
rată că in întreprinderea „Republi
ca" creația tehnico-stiintifică de 
masă este puternic stimulată și, cu
noaște o amplă dezvoltare.

oameni 
în 1977

care a-

Elena MANTU

și efortul spre o nouă calitate
(Urmare din pag. I)

cadru larg se poate realiza o demo
cratizare a științei, care să permită 
o desfășurare fără precedent a for
țelor creatoare ale unui popor. Or
ganizarea unei „Săptămini a științei 
si tehnicii românești" in cadrul Festi
valului national „Cîntarea României" 
reflectă preocuparea partidului nos
tru pentru democratizarea 
pentru stimularea tuturor 
pot aduce o contribuție inovatoare 
la dezvoltarea industriei, economiei 
și societății românești 
tehnicieni, ingineri, specialiști, cer
cetători, oameni de știință.

Tehnologia

științei, 
celor care

muncitori,

în ultimul timp, știința devine din 
ce în ce mai preocupată de aspectele 
informaționale ale lumii materiale la 
diferitele ei paliere de existență. In
formația tehnologică, informația eco- 
nomico-socială, informația biologică, 
genetică, informația care ar putea 
rezida in profunzimile lumii mate
riale constituie preocupări ale dife
ritelor ramuri ale științei. Dar ceea 
ce este important astăzi este faptul 
că circuitele microelectronice din si
liciu oferă ce] mai convenabil suport 
pentru inmagazi narea și prelucrarea 
informației. Informația înmagazinată 
sub formă de program poate prezenta 
fenomenul inteligenței artificiale care 
să coordoneze activitatea unor noi 
tipuri de instalații și mașini. Pe a- 
ceastă cale se ajunge la construirea 
de roboți industriali, de manipulare, 
de asamblare și de control, la auto
matizarea flexibilă a producției, cu o 
creștere de cîteva zeci de ori a pro
ductivității muncii. Tocmai o aseme
nea creștere a productivității muncii 
determină caracterul de revoluție in
dustrială, de data aceasta bazată nu 
pe mașinism, ci pe declanșarea de 
către om a inteligenței artificiale. O 
anumită perioadă .de timp suportul 
informației va fi asigurat de electro
nică, a doua revoluție industrială 
fiind legată de infrastructura pe care 
o va asigura electronica. De aceea, 
extinderea metodelor electronice și 
informatice în toate domeniile de ac
tivitate constituie o evoluție firească 
a tehnologiei contemporane, cu im
plicații dintre cele mai puternice a- 
supra unei largi participări de masă 
la noua revoluție industrială, care va 
depăși sfera industriei propriu-zise 
și va deversa în domeniul serviciilor, 
al medicinii, învățămintului etc. Uti
lizarea largă a electronicii și infor
maticii va solicita mal mult timp in
teligența fiecărui om, va crește gra
dul de inteligentă al societății cu 
efecte binefăcătoare asupra civiliza
ției umane. Se creează cu adevărat 
condițiile dispariției deosebirilor din
tre munca fizică și munca intelec
tuală, ideea democratizării științei se 
va realiza pe deplin.

Fără Îndoială că perspectiva șl 
consecințele celei de-a doua revoluții 
industriale trebuie să fie examinate 
din mai multe puncte de vedere, ți- 
nînd seama de’ faptul că ea deter
mină o nouă etapă istorică ce va 
asigura baza tehnico-materială a co
munismului. Știind în ce direcție 
privim, putem îndruma pașii noștri 
de astăzi. „Săptămina științei și teh
nicii românești" ne oferă tuturor te
renul unor dezbateri rodnice in ve
derea găsirii celor mai bune soluții 
pentru satisfacerea cerințelor Progra
mului partidului și ale chemării Con
ferinței Naționale a P.C.R. din de
cembrie 1977 pentru o nouă calitate 
in toate domeniile de activitate.

astăzi o 
aceea care

reprezintă 
nouă fată a științei.

puternic ancorată în 
producerea bunurilor materiale. Teh
nologia nu este însă numai un 
rezultat al științei, ea are și o lo
gică proprie de dezvoltare, rezulta
tă din confruntarea ei cu realitățile 
imediate, practice. Există o serie de 
legități proprii ale tehnologiei pe 
care este bine să le descifrăm și să 
ținem cont de ele în tot ceea ce în
treprindem pentru viitor ; dar exis
tă și o serie de cerințe noi față de 
tehnologie, care rezultă din însuși 
mersul societății umane. Fără îndo
ială că se exercită o presiune eco
nomică asupra tehnologiei, după 
cum in ultimul timp se exercită și 
o presiune ecologică. Știința oferă 
mereu noi posibilități tehnologiei, 
dar la rîndul ei și tehnologia soli
cită știința.

Două aspecte noi apar ca semni
ficative din aceste puncte de vedere. 
Unul dintre acestea se referă la o 
viziune integrată a activității de pro
ducție, în așa fel îneît orice proces 
de producție care urmărește un o- 
biectiv principal, un anumit tip de 
produs, să fie însoțit de o cascadă de 
procese de producție care să utilizeze 
toate deșeurile și reziduurile, inclusiv 
reciclarea acestora sub forma lor 
directă sau transformată, readucerea 
lor in procesele principale de pro
ducție. Principiul, denumit recent 
proces circular activ, caută să rezol
ve economic cerințele ecologice con
temporane și solicită în primul rind 
domenii ca metalurgia, chimia și, in 
general, științele materialelor, pre
cum și energetica. Varietatea mare 
de situații și tehnologii posibile im
plică o largă participare la rezolva
rea cerințelor acestui principiu, se 
corelează organic cu ideea democra
tizării științei.

Al doilea aspect pe care doresc 
să-l menționez in aceste însemnări 
este acela al apropierii societății u- 
mane de o a doua revoluție indus
trială. Prima revoluție industrială a 
fost datorată declanșării de către om 
a forței 
acesteia 
șinismul 
voluții.

este cel mai

fizice artificiale, canalizării 
în mașini. Mecanica și ma- 
au stat la baza acestei re-
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NEINFRICATI IN LUPTA PENTRU CAUZA CLASEI MUNCITOARE, 
PENTRU TRIUMFUL ÎNALTULUI IDEAL COMUNIST

/Iciwn 40 de ani, partidul a cucerit regimul politic in închisori pentru deținuții comuniști și antifasciști

Aniversăm in acest început de aprilie patru decenii de la cucerirea regimului politic in închisorile României bur- 
ghezo-moșierești, importantă biruință politică a Partidului Comunist Român. în perspectiva anilor, acest eveniment dobîn- 
dește semnificații multiple, atestind forța de neinfrînt și capacitatea organizatoricâ a partidului comunist, tăria morală și 
înaltul spirit de sacrificiu al membrilor săi care, avind ca unică armă fermitatea convingerilor revoluționare, iubirea adîncă 
pentru țară și pentru poporul muncitor exploatat și asuprit, au înfruntat cu curaj aparatul de opresiune al orînduirii claselor 
exploatatoare.

Ilustrăm, in cele ce urmează, prin intermediul unor documente de epocă, aspecte ale bătăliei purtate de comuniști
I ■pentru cucerirea regimului politic in închisori.

Schingiuiri, înfometare, Strălucit exemplu de dirzenie

ii uciși.—Câți morți sunt In 1921|Oeținuți furați și uciși.-Câți morți sun
I și câți In 1923.-0 anchetă.-Cum se

I
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&Muncitorii din CMstan]a~pro-Inchizilia deîă Doftana 
testează împotriva maltra-. sSjassw*
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presiuni morale
Deținuții revoluționari erau supuși unui regim de detenție de o deosebită as

prime, incluzind hrana inconsistentă ți frigul insuportabil iarna, lipsa ajutoarelor me
dicale, izolarea in carcere și interzicerea comunicării cu exteriorul, torturile sistematice.

mal neînsemnate abateri, pedepsele sînt 
draconice, sîngeroase, începînd cu bătăi și 
schingiuiri șl terminînd cu celulele „H".

(Din Procesul-verbal semnat de 
un grup de avocati — V. Gherasim, 
S. Nifulescu, Paul Moscovici, P. Groz- 
dea — februarie 1933)

DE LA JILAVA — ȘTIRI ALAR
MANTE. ..Știri din ce în ce mai alar
mante ne parvin despre tratamentul neu
man ce se aplică deținuților politici in în
chisori. La Jilava, timp de 6 luni de zile, 
în mod cu totul arbitrar, se interzice orice 
vorbitor cu deținuții politici, orice predare 
de alimente, rufe și bani. Deținuți! politici 
sînt ținuți într-un frig distrugător, înfome
tați, strict izolați unii de alții, precum și de 
cei de afară, astfel că nici ei, nici rudele 
lor nu mai pot ști măcar dacă mai sînt în 
viață unii din ei".

(Dintr-un Memoriu al muncitorilor, 
meseriașilor și intelectualilor din 
pitală, ianuarie 1937)

DEȚINUȚII — LEGAȚI ÎN LAN
ȚURI Șl ARUNCAȚI ÎN CELULELE 
„H". .Xo penitenciarul Doftana deținuții 
politici sînt supuși unul regim celular de 
izolare de zi și noapte — în celule con
struite din piatră, fier și ciment — fără nici 
o încălzire, avind numai o oră de preum
blare pe zi... Alimentația este mizerabilă și 
de înfometare; alimentarea pe cale parti
culară, procurată de rude și prieteni, este 
suprimată. Apă pentru baie nu există ; cei 
mai mulți deținuți sînt grav bolnavi. îngri
jirea medicală, dat fiind că medicul vizi
tează închisoarea o dată pe lună, este 
cvasi-inexistentă.

Toți deținuții politici care pleacă sau so
sesc la Doftana sînt bătuți pînă la singe 
fără nici un motiv, cu ciocane de fier, drugi, 
ciomege — legați în lanțuri și aruncați in 
celebrele celule „H", pe cimentul gol, udat 
cu căldări de apă, în întuneric și infectă 
murdărie, în ger, deseori fără nici o hrană. 
Pentru cel mai mic protest, pentru cele Ca-

Comuniștii, mai puternici

decit temnicerii lor

In pofida tuturor greutăților ți privațiunilor, deținuții politici au continuat cu 
vigoare lupta revoluționară. Doftana, ca și celelalte închisori, au fost transformate in 
nuclee comuniste de neinfrînt, în care se realiza o puternică educație revoluționară. 
Aici au fost pregătite „pentru lupta cea grea" cadre revoluționare oțetite, profund de
votate cauzei clasei muncitoare.
ÎN CELULE PĂTRUNDEAU CĂRȚI 

REVOLUȚIONARE. „Fiind Informați că 
la comuniștii acestei închisori s-ar găsi di
ferite manifeste, cărți șl scrisori cu carac
ter comunist... am dispus continuarea aces
teia (a percheziției — n.n.) cu care ocazie 
am găsit ascunse în două firide din pere- 
t^„ următoarele : 12 cărți, 17 caiete, 2 zia- 
rg comuniste și o mulțime de fol volante 
tgpte cu caracter revoluționar și comunist".

(Proces-verbal al directorului închi
sorii Doftana. 18 octombrie 1929)

SPIRITUL DE PARTID — ME
REU VIU. „Sîntem informați că deți
nuții comuniști din penitenciarul Doftana, 
in fiecare zi între orele 18—21 și chiar mai 
tîrziu, țin discursuri la ferestre cu voce tare 
pentru ca toți să fie în curent cu diferite 
comunicate comuniste și pentru a men
ține între deținuți spiritul comunist...".

(Raport al organelor de poliție din 
Cîmpina. 21 decembrie 1937)

PUTERNICE NUCLEE COMUNISTE. 
„Cu toată severitatea regimului din închi
sori, deținuții comuniști de la Doftana au 
reușit să se organizeze în nuolee pe etape. 
Secretarii nucleelor dintr-o închisoare for
mează biroul celulei comuniste din acea 
închisoare.

Prin secretarii nucleelor, deținuții comu
niști țin permanent legătura între celelal
te închisori, cum și cu membrii partidu
lui comunist din comitetele de ajutorare a 
deținuților politici".

(Informare a organelor de poliție 
din 29 martie 1938)

STRÎNSE LEGĂTURI CU TO
VARĂȘII DE AFARĂ- „Comuniștii sînt 
scoși pentru aducerea apei de la un km 
distanță, pentru aducerea de pachete de 
la gard... Seara sînt cu toții duși în dor
mitoare comune, unde cei ce au fost afa
ra comunică celor dinăuntru știrile aduse, 
în aceste condiții la Doftana se face o 
adevărată școală de comunism, pregătln- 
du-se elemente pentru lupta ce urmează 
a se da după eliberare".

(Raport al Inspectoratului regional 
de poliție, Bucegi, 16 ianuarie 1939)

După cum se știe, intensa activitate re
voluționară desfășurata din fragedă tine
rețe de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
i-a atras numeroase arestări și ani îndelun
gați de detențiune în închisorile și lagărele 
regimului burghezo-moșieresc, între care și 
Doftana (15 august 1936 — 12 decembrie 
1938).

Cu prilejul festivităților prilejuite de săr
bătorirea a 60 de ani de viață și a peste 
45 de ani de activitate neîntreruptă în miș
carea revoluționară din România, secreta
rul general al partidului și-a amintit cu 
emoție de acei ani de luptă deosebit de 
grea : „Lupta revoluționara, viața în colecti
vele din închisori și lagăre au constituit o 
înaltă școală de pregătire politico-ideolo- 
gică, de educare și formare in spiritul prin
cipiilor eticii și echității socialiste și comu
niste. Activiștii revoluționari, comuniștii 
puneau mai presus de orice interesele ma
selor populare, lupta împotriva asupritori
lor ; ei renunțau la tot, împărțind de mul
te ori între ei ultima bucată de pîine, dar 
ținînd sus steagul luptei revoluționare. în 
mod deosebit aș dori să menționez viața 
organizată in închisori in spiritul principii
lor eticii comuniste, care au dat tărie și 
forță tuturor celor inchiși să reziste prigoa
nei, înfometării, mizeriei și să țină sus stea
gul luptei revoluționare, să nu se plece nici 
un moment în fața claselor exploatatoare".

Dîrz&nia și combativitatea revoluționară 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, curajul 
și atitudinea sa intransigentă, de condam
nare a samavolniciilor, presiunilor fizice și 
morale la care erau supuși deținuții revo
luționari, aveau să determine administrația 
închisorii Doftana să adopte, de repetate 
ori, aspre măsuri de represiune împotriva 
sa. Astfel, pe unele rapoarte prin care gar
dienii încunoștințau despre atitudinea dem
nă, plină de fermitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, direcția închisorii a pus re
zoluții precum : sd fie „scos la raport" și 
apoi „izolat". în limbajul Doftanei „scoa
terea la raport" însemna maltratarea săl
batică, iar „izolarea" — umezeala și frigul 
celulelor întunecoase ale secțiilor „H" sau 
„D", cu întregul cortegiu de privațiuni pe 
care le presupunea detenția în aceste ce
lule.

La 10 decembrie 1938, cu două zile 
înainte de expirarea termenului de deten
țiune, organele de siguranță aveau să-i 
întocmească următoarea fișă de caracte
rizare :

„Nicolae Ceaușescu... figurează 
în cazierul Direcției generale a 
poliției ca unui ce militează în 
mișcarea comunistă de ia vîrsta de

în19 ani, iiind arestat și judecat 
mai multe rînduri...:

— în anul 1933, cu adresa nr. 
109 595, a fost înaintat Parchetu
lui Tribunalului Ilfov, pentru acte 
de sabotaj și îndemn la grevă, fă
cute printre lucrători...

— în cursul lunii iunie 1939 a 
fost arestat de către Consiliul de 
război al Corpului I Armată Cra
iova, avind asupra sa un număr de 
22 de liste de subscripție și protes
te semnate de membrii organizații
lor comuniste din Capitală, el iiind 
trimis ca delegat al organizațiilor 
comuniste din București la Craio
va, pentru a face declarații favo
rabile ceferiștilor implicați în re
beliunea de

— în anul 
Prefectura 
București și 
război al Corpului II de Armată 
pentru răspîndirea de manifeste 
revoluționare, comuniste...

— In 1936 a fost arestat, cu încă 
18 membri ai tineretului comunist 
din orașul Tîrgoviște și iiind înain
tat Consiliului de război al Corpu
lui V Armată, a fost judecat și 
condamnat prin sentința nr. 187! 
1936 la 2 ani (și jumătate — n.n.) 
închisoare corecțională, pedeapsă 
executată Ia penitenciarul Dof
tana".

la atelierele Grivlța... 
1939 a fost arestat de 
Poliției municipiului 
înaintat Consiliului de
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Titluri din presa vremii relatînd despre grelele condiții de detenție la care erau 
supuși militanții revoluționari în închisori, despre viguroasele acțiuni ale muncito

rimii, ale opiniei publice progresiste în vederea impunerii regimului politic

de solidaritate

in țară și peste hotare
Demascind teroarea dezlănțuită împotriva deținuților antifasciști, Partidul

apârarea instituțiilor democrate, pentru a- 
părarea și extinderea libertăților cetățe
nești".

Manifestație de protest împotriva regimului aspru la care erau supuși deținuții politici 
(București, 31 mai 1936)

Demascind teroarea dezlănțuită împotriva deținuților antifasciști, Partidul Co
munist Român a desfășurat o amplă activitate organizatorică și propagandistică în 
vederea impunerii regimului politic în închisori, in care au fost antrenate masele largi 
muncitoare, opinia publică progresistă din țara noastră.

In sprijinul revoluționarilor întemnițați s-au pronunțat, de asemenea, persona
lități, colective muncitorești, organizații democratice antifasciste de peste hotare.

RIPOSTĂ DATĂ FASCISMULUI. 
„Viața tovarășilor noștri care, între zidurile 
pușcăriilor-morminte, prelungesc lupta de 
afară a maselor, nu poate fi salvată decît 
prin acțiunea acestor mase. Lupta pentru 
salvarea deținuților politici e lupta împo
triva fascismului sugrumător, e lupta pen
tru traiul întregului popor muncitor... Nici 
o fabrica și nici un sat fără acțiuni pentru 
sprijinirea deținuților politici".

(„Scînteia", 1933)

PĂȘIM ALĂTURI ÎN LUPTĂ. ..Tova
răși, lupta voastră e lupta noastră, luptă a 
tuturor muncitorilor exploatați. Zidurile în
chisorii ne despart, însă moralicește noi 
sîntem toți împreună, și atît voi acolo cît 
și noi vom duce lupta pînă la izbînda de
finitivă".

(Scrisoare adresată întemnițaților 
politici de la Doftana de către munci
torii de la uzinele „Lemaître" din 
București — 1931)

UN REGIM BARBAR, INCHIZITO
RIAL. „Subscrișii juriști, scriitori, artiști și 
liber profesioniști — indiferent de opinia 
politico-socială, pe care individual o îm
părtășim — ridicăm cel mai energic pro
test în fața opiniei publice, cerind o ime
diată remediere a unei stări de lucruri, care 
constituie o rușine pentru țară. Să înceteze 
imediat acest regim barbar și inchizitorial! 
Facem opel la opinia publică să se pună în

mișcare pentru ca organele de drept să re
medieze de îndată această tristă stare de 
lucruri".

(Din „Protestul" semnat de 83 avo- 
cați, scriitori, publiciști, compozitori, 
pictori, actori, regizori, între care 
TUDOR ARGHEZI. N. D. COCEA, 
VICTOR ION POPA. V. DEMETRIUS 
etc.. 1933).

VINA LOR — A FI DORIT BINELE 
POPORULUI, AL PATRIEI. . Despre si
tuația deținuților politici am scris în nenu
mărate rînduri, sesizînd Ministerul justiției, 
singurul îndreptățit să pună capăt valului 
de teroare care se dezlănțuie organizat, 
din ce în ce mai aprig peste trupurile unor 
oameni ale căror inimi curate au pulsat 
pentru binele poporului și dragostea aces
tei patrii. Ce altă vină au sutele de mun
citori, Intelectuali antifasciști 
celulele negre, însingerați și 
ca au înțeles să lupte pentru 
pentru libertatea amenințată
pentru ridicarea nivelului de trai al maselor 
largi ?".

care zac în 
ftiziei, decit 
pacea lumii, 
de fasciști,

(ALEXANDRU SAHIA, 1936)

PARTE INTEGRANTĂ A MARII BĂ
TĂLII PENTRU DEMOCRAȚIE. „Luptind 
pentru amnistie, și cucerind amnistia, se 
face nu numai un act de prevedere a vii
torului, dar se infringe fascismul acum, i 
se dă o lovitură simțitoare acum, I se re
duce influența; acum lupta pentru amnis
tie este o parte din totul luptei pentru

(„Arena", 1936)

SĂ SE PUNĂ CAPĂT ACESTOR 
ABUZURI ! „în spiritul celor mai adeva- 
rați prieteni din Europa ai poporului ro
mân, vă rugăm stăruitor să puneți capăt 
acestor scandaloase abuzuri care aduc un 
prejudiciu incalculabil României".

(Scrisoarea marelui scriitor fran
cez ROMAIN ROLLAND adresată pri
mului ministru al României de a- 
tunci. Gheorghe Tătărăscu. 1936)

PROTESTĂM ENERGIC. „în numele 
zecilor de milioane de aderenți, protestăm 
energic contra arestării membrilor mișcării 
antifasciste din România și contra înrău
tățirii neomenești a regimului deținuților 
politici, contra interdicției de a primi cărți 
și alimente din afară, contra sugrumării 
dreptului de a coresponda și de a rămîne 
în legătură cu familiile lor, contra lipsei 
oricărui ajutor medical, contra pedepselor 
disciplinare care 
acest regim".

(Protest al 
luptă contra 
lui. 1934)

SÎNTEM SOLIDARI CU DEȚINUȚII 
DOFTANEI. „în numele membrilor noștri, 
cît și a multor adrese primite de noi. ne 
declarăm solidari cu deținuții din Doftana".

(Memoriu înmînat in numele a 4 000 
de membri ai Ajutorului Roșu din 
DANEMARCA Legației României din 
Copenhaga, august 1935)

CEREM SĂ FIE ELIBERAȚI ! ..Noi. 
subsemnații muncitori, protestăm în mo
dul cel mai energic împotriva terorii gu-.,, 
vernului român și a Siguranței, cum și îm
potriva arestării și chinuirii miilor de mun
citori, intelectuali și studenți români... Ce
rem punerea în libertate a tuturor deținu
ților luptători antifasciști".

(Rezoluție de protest a unui grup 
de muncitori din CEHOSLOVACIA 
adresată Ministerului de Interne din 
București. 1935)

înrăutățesc și mai mult

Comitetului mondial de 
războiului si a fascismu-

UN VAST ANGRENAJ AL 
TERORII PENTRU REPRIMAREA 
MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI. încă 
de la crearea sa. Partidul Co
munist Român, afirmîndu-se ca 
un militant dîrz si consecvent 
pentru eliberarea de exploatare 
și asuprire a maselor muncitoare, 
pentru transformarea revoluționară 
a societății românești, a avut de în
fruntat represiunile si crunta pri
goană a cercurilor guvernante. După 
aruncarea partidului în ilegalitate, 
mii de militanti ai mișcării muncito
rești. democratice si antifasciste au 
fost arestați, judecați de tribunalele 
militare si condamnați la numeroși 
ani de temnită grea.

în aceste condiții, lupta pentru 
apărarea vieții militantilor deținuți 
in inchisori a devenit o problemă 
de umanism revoluționar și, totodată, 
de principiu, a activității Partidului 
Comunist Român, care se inca- 
dra organic in ansamblu! eforturilor 
sale pentru democratizarea vieții po
litice. pentru respectarea drepturi
lor constitutionale si a libertăților 
cetățenești. Din ansamblul acestor 
acțiuni s-a detașat, prin însemnăta
tea sa. lupta pentru impunerea regi
mului politic in inchisori. Potrivit în
săși legislației burgheze, regimul po
litic trebuia să garanteze respecta
rea demnității deținuților politici, a- 
cordarea unor posibilități de infor
mare și instruire, dreptul de comu
nicare între ei și cu rudele, organi
zarea unor forme adecvate de activi
tate în ateliere, primirea de colete, 
precum si alte facilități care urmau 
să deosebească condițiile lor de de
tențiune de cele ale deținuților de 
drept comun. în practică însă, ad
ministrațiile închisorilor. în general

aparatul de stat reacționar, au elu
dat sistematic clauzele regimului po
litic. Mai mult, condițiile aspre în 
care erau deținuți militantii comu
niști și antifasciști învederau, in 
anumite perioade, intenția premedi
tată de a-i distruge fizic si moral 
prin presiuni, izolare, bătăi si înfo
metare.

Caracteristică a fost, din acest 
punct de vedere. îndeosebi situația 
de la Doftana — concepută încă de 
la construirea sa ca închisoare cen
trală disciplinară — în care erau în
temnițați. cu precădere. luptătorii 
revoluționari. în perioada anilor 
1936—1938 au fost aduși la Doftana 
militanti comuniști si antifasciști ju
decați in diferite procese. între care : 
Constantin Agiu, Emil Bodnaraș, 
Bela Breiner. Petre Constantinescu- 
Iasi. Gheorghe Gheorghiu-Dei. Marin 
Florea-Ionescu, Mihai Gheorghiu-Bu- 
jor. Alexandru Moghioros. Grigore 
Preoteasa. Teodor Rudenco si nume
roși alții. Realitățile proprii regimului 
de represiune la care erau supuși co
muniștii si antifasciștii în celulele „H“. 
de tristă faimă, erau recunoscute de 
înșiși executorii „justiției" burgheze, 
un raport al direcției închisorii con- 
semnînd : „Se pun deținuților lanțuri 
de miini și de picioare. Drept hrană 
primesc jumătate din rația regle
mentară și două zile pe săptămină 
post. Nu au voie să-și îndulcească 
viața cu alte alimente. Nu au voie să 
scrie sau să primească scrisori și 
nici să fie vizitați de rude. In ce
lulă nu există nici un fel de mo
bilier".

RĂSPUNSUL DEȚINUȚILOR 
REVOLUȚIONARI : LUPTA HO- 
TĂRÎTÂ, ORGANIZATĂ, iată de

ce problema luptei pentru impunerea 
regimului politic (comună tuturor în
chisorilor în care erau încarcerați mi
litanti comuniști si antifasciști) s-a 
impus in mod deosebit la Doftana. 
Istoria Doftanei constituie o mărturie 
vie a faptului că nici schingiuirile, 
nici presiunile morale nu au putut 
infringe voința militantilor comu
niști, însuflețiți de profunde con
vingeri revoluționare, de devota
ment nemărginit fată de partid si

lui politic. Din inițiativa partidului 
au fost create numeroase organizații 
destinate apărării deținuților politici 
— Crucea Roșie Socialistă. Comite
tul Central de ajutorare al P.C.R., 
Ajutorul Roșu, Ajutorul Muncitoresc 
Român, Liga drepturilor omului. Co
mitetul pentru amnistie. Patronajele 
populare. Comitetele de apărare a 
antifasciștilor și altele. Au fost edi
tate și difuzate numeroase manifes
te. broșuri, au fost folosite variate

fără de partid, a numeroși intelec
tuali progresiști de mare prestigiu, 
a reprezentanților altor pături so
ciale.

Solidarizării opiniei publice progre
siste din tară cu lupta deținuților po
litici comuniști si antifasciști i s-a 
adăugat mișcarea de solidaritate din 
numeroase țări ale lumii. Este sem
nificativ în acest sens faptul că în 
U.R.S.S.. Franța. Germania. S.U.A., 
Cehoslovacia. Belgia. Anglia. Brazilia

Școală de tălire revoluționară
popor. Acțiunilor brutale, de teroare, 
ale administrației deținuții politici 
revoluționari le-au răspuns prin lup
tă hotărită. care sub îndrumarea 
partidului, a organizației de partid 
ce activa în condiții de adîncă con
spirativitate in închisoare, a dobin- 
dit in cursul anilor un caracter tot 
mai temeinic organizat. Fiecare 
schingiuire, fiecare lovitură iși pri
mea imediat riposta colectivă prin 
proteste, memorii repetate, strigăte 
în cor. precum si prin alte forme 
active de luptă.

Preocupările partidului pentru con
solidarea organizării interne a colec
tivelor de deținuți politici, incit a- 
cestea să poată răspunde Cu fermi
tate ofensivei aparatului represiv — 
s-au conjugat cu inițierea unor 
ample acțiuni menite să atragă aten
ția ooiniei publice asunra sitnatlei 
din inchisori și să o mobilirr’e in 
lupta pentru respectarea regimu-

miiloace propagandistice sore a se 
face cunoscută in întreaga tară lup
ta revoluționară a comuniștilor si 
antifasciștilor arestați. Totodată în 
paginile unor cotidiane de mare ti
raj ca „Adevărul". „Dimineața", in 
numeroase alte publicații. precum 
„Cuvînt nou". „Atlas". „Brazda". 
„Arena". „înainte". „Drum liber". 
„Vremuri noi" s.a. apăreau sistematic 
știri privind regimul de distrugere 
aplicat deținuților politici comuniști.

Partidul Comunist Român a urmă
rit să imprime un cadru de fronl 
unic muncitoresc luptei pentru aju
torarea militantilor comuniști si anti
fasciști arestat! pentru impunerea 
regimului politic in inchisori. Fron
tul unic muncitoresc s-a realizat 
efectiv in numeroase acțiuni de pro
test. Întruniri si demonstrații, care 
au avut loc cu participarea muncito
rilor comuniști, social-democrati si

etc. au avut Ioc Întruniri si mitinguri 
muncitorești in sprijinul militantilor 
comuniști și antifasciști întemnițați în 
România, că personalități de frunte 
ale vieții politice si culturale si-au 
ridicat, de asemenea, glasul in apăra
rea acestora.

FORȚELE REACȚIONARE, SI
LITE SĂ CEDEZE.' Lupta unită a 
comuniștilor din inchisori si din afa
ră. presiunea conjugată a opiniei pu
blice din tară si de peste hotare, con
comitent cu creșterea in amploare si 
intensitate a acțiunilor muncitorești, 
au constrins clasele dominante să ac
cepte in cele din urmă regimul poli
tic la Doftana. ceea ce a dus la Îm
bunătățirea situației deținuților poli
tici comuniști si antifasciști si in ce
lelalte inchisori. începînd din primă
vara anului 1938 s-a mărit alocația de

hrană, s-au redeschis atelierele de 
muncă si s-au lărgit posibilitățile de 
contact între deținuții politici, pre
cum si cu rudele.

Cucerirea regimului politic a dus 
la întărirea organizațiilor de partid 
din închisori, la lărgirea posibilități
lor de informare si educație partini
că. la întărirea legăturilor militanti
lor întemnițați cu cei din afară. în 
ce privește intensificarea muncii 
politico-educative în închisori, sînt 
semnificative însesi aprecierile cu
prinse într-un raport al comandan
tului închisorii către Direcția Gene
rală a penitenciarelor : „In peniten
ciarul Doftana, comuniștii, deși izo
lați în celule, duc totuși o muncă po
litică printre elementele de acolo. 
Astfel, se țin zilnic conferințe și se 
fac discuții asupra problemelor ce 
agită partidul comunist, ei fiind or
ganizați intr-un colectiv care înglo
bează pe toți deținuții pentru co
munism. Afară de aceasta, există o 
celulă comunistă alcătuită din toți 
membrii partidului comunist care, 
de fapt, conduce colectivul și, con
form instrucțiunilor din afară, dau 
linia de conduită intreaului colectiv".

în lunile tebruarie-martie 1938 a 
avut loc în condiții de conspirativi
tate conferința celulei P.C.R. de la 
Doftana. Au participat 48 de dele
gați. reprezentînd peste 300 de deți
nuți politici comuniști si antifasciști, 
adoptîndu-se măsuri organizatorice 
Si politice care aveau să stea la baza 
activității colectivului în anii care au 
urmat.

Cucerirea regimului politic In in
chisori a reprezentat o victorie do 
prestigiu a clasei muncitoare din 
România ; ea a reliefat o dată mai

mult trăinicia legăturilor partidului 
cu masele, dirzenia și abnegația re
voluționară, curajul și spiritul de sa
crificiu de care au dat dovadă colec
tivele de militanti comuniști si anti
fasciști întemnițați. Cunoscute în 
mase, sacrificiile, lupta și suferințele 
lor au întărit prestigiul partidului co
munist, adeziunea de care se bucura 
politica sa revoluționară și patriotică. 
Experiența dobindită în lupta pentru 
impunerea regimului politic în închi
sori avea să fie folosită de partid în 
perioada dictaturii antonesciene si 
a războiului hitlerist. partidul creînd 
noi organizații revoluționare si pa
triotice care au. reușit să mențină 
legături permanente intre mișcarea 
de rezistentă antifascistă din afară 
și miile de luptători revoluționari 
din lagăre si închisori, să le trans
forme în puternice nuclee de luptă 
antifascistă, de călire revoluționară. 
„Lagărele și închisorile constituie 
pentru comuniști terenul propice 
pentru recrutarea de noi aderenți și 
adevărate academii pentru perfec
ționarea viitorilor militanti". conchi- 
deau organele represive ale dictatu
rii militaro-fasciste in primăvara 
anului 1944.

Lupta dirză a comuniștilor în anii 
ilegalității constituie pentru genera
țiile de azi un îndemn la cultivarea 
spiritului revoluționar, la inzecirea 
eforturilor pentru ca România socia
listă. Ia care au visat și pentru a 
cărei făurire au luptat și s-au jertfit 
atiția- militanti revoluționari, să se 
înalțe mereu mai puternică, mai min- 
dră, mai înfloritoare.

Pagină realizată de
Dr. Olimpiu MATICHESCU 
Silviu ACHIM
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ADUNĂRII NAȚIONALE EXTRAORDINARE
A PARTIDULUI SOCIALIST

AL MUNCITORILOR DIN MEXIC
în numele Partidului Comunist Român, ai secretarului său general, pre

ședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. adresăm 
participanților la lucrările Adunării Naționale Extraordinare a Partidului So
cialist al Muncitorilor din Mexic un cald salut de prietenie și solidaritate, 
împreună cu urarea de succes deplin în desfășurarea lucrărilor celui mai 
înalt forum național al partidului dv.

Ne exprimăm convingerea că raporturile prietenești dintre partidele noas
tre, întemeiate pe respect și înțelegere reciprocă, se vor dezvolta în viitor, 
contribuind activ la adincirea colaborării dintre România și Mexic pe multi
ple planuri, la întărirea unității forțelor păcii și progresului social de pre
tutindeni.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Primire la Consiliul de Miniștri
Simbătă dimineața, tovarășul Paul 

Niculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul finanțelor, a pri
mit pe A. N. Belincenko, președintele 
conducerii administrative a Băncii 
Internaționale de Investiții de la Mos

tv
DUMINICA 2 APRILIE
PROGRAMUL 1

8.00 Sportul pentru toți
8,13 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei
9,15 Film serial pentru copii : „Comoa

ra din insulă" — Episodul 6
45 Pentru căminul dumneavoastră 
■b Viața satului

Ii ’( Bucuriile muzicii
12’ % De strajă patriei
y i Telex

* Album duminical
,u Instantanee... de Aristide Buhoiu 

*7,00 Floarea din grădină.
17.50 Film serial : Linia maritimă One- 

dtn. Episodul 32
18.40 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal
19,20 File de istorie : Doftana — înaltă 

școală comunistă.
19.40 Antena vă aparține. Spectacol pre

zentat de județul Iași
20.50 Film artistic : „Amendament la le

gea siguranței statului". Premieră 
TV

22.50 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ. Concertul or

chestrei simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu", Dirijor Emil Si
mon. Solistă Mlhaela Martin

LISTA OFICIALĂ 
a libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul I. 1978

ro Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare
Procentele 
de ciștiguri

1 427 250%
2 901 200%
3 369 100%
4 714 50%
5 664 25%
6 123 25%
7 344 25%
8 391 25%
9 658 25%

1(1 187 25%
11 128 25%
12 945 25%
13 046 25%
14 527 25%
15 530 25%

Calcularea si înscrierea cîstigurilor 
in librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C. 

lista oficială
a libretelor de economii cu dobîndă și ciștiguri ieșite ciștigătoare la tragerea 

la sorți pentru trim. I. 1978

Numărul ciștigurllor .Nr, libretului 
ciștigător Valoarea ciștigurilor

1 849823 50 000
1 2447190 40 000
1 3259946 40 000
1 695597 30 000 •
1 4061997 30 000
1 3829759 20 000
1 1001100 20 000

Terminația 
libretului ciștigător

46 57363 10 000
46 02468 10 000
46 30754 10 000
46 88202 10 000
46 27050 5 000
46 89747 5 000
46 89045 5 000
46 34374 5 000
46 00975 5 000
46 51579 5 000
46 01339 5 000

454 1084 2 000
454 7479 2 000
454 4929 2 000
454 8077 2 000
454 3179 1 000
454 5041 1 000'
454 4519 1 000
454 7891 1 000
454 5231 1 000
454 2826 1000
454 8540 1 000

4 540 243 500

10 047 cîștiguri în valoare de lei : 12 760 000

Câștigurile se acordă integral titularilor libretelor de economii care au 
un sold mediu trimestrial egal cu cel puțin 10 la sută din valoarea cîștlgului, 
dacă soldul mediu trimestrial este mai mic de 10 ta sută din valoarea cîști- 
gului se acordă un cîștig de 10 ori mai mare decît soldul mediu trimestrial 
al libretului. Libretele cu sold mediu trimestrial mai mic de 50 de lei nu 
beneficiază de ciștig.

cova. care a făcut o vizită de lucru 
în țara noastră.

în cursul convorbirii au fost abor
date probleme ale dezvoltării rapor
turilor de colaborare dintre instituțiile 
bancare din România și Banca Inter
națională de Investiții.

11.45 Teleșcoală
12.30 închiderea programului

LUNI 3 APRILIE
PROGRAMUL 1

16,00 Telex. Emisiune în limba maghiară 
19,00 Cintarea României. Ediția a II-a a 

Festivalului național
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Panoramic
20,25 Roman-foileton : „Familia Palll- 

ser". Episodul 7
21,15 Mai aveți o întrebare 7 Viața pe 

pămînt — origine, evoluție, cicluri
21.45 Balade din trecut
22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Cenacluri ale tineretului
16,55 Pentru căminul dumneavoastră
17,10 Intilnire cu satira și umorul
17,40 Bucureștiul necunoscut — Capșa 
18,05 Drumuri europene. Un om pentru 

eternitate : Vlad Țepeș
18.25 Publicitate
18.30 In alb șl negru : Poveste cu o vi

dră
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19*50 Film serial pentru copil : „Cuore"
20,15 întîlnirl muzicale
21.20 Telex
21.25 Incursiune în cotidian. Săptămîna 

creației tehnico-științifice de masă 
— un generic, o competiție, un fi
lon de aur

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

și 5 aprilie. în țară. : Vremea va fi caldă 
și ușor instabilă, cu cerul temporar no- 
ros. Local vor cădea ploi de scurtă du
rată. care vor avea și caracter de a- 
verse. Vînt moderat, cu unele intensifi
cări, predqm'inind din sectorul sud-estic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între zero grade și plus 10 grade, iar 
cele maxime între 10 și 20 de grade, lo
cal mai ridicate. în București : Vremea 
va fi caldă și ușor instabilă. Cerul va 
fi temporar noros, favorabil ploii slabe. 
Vînt moderat, temperatura ușor varia
bilă,

„Lozul 
primăverii" 

Administrația de Stat Loto 
Pronosport a pus în vinzare 
Lozul Primăverii — emisiune 
specială limitată. Se acordă su
plimentar — din fond special — 
cîștiguri în valoare de 1 700 000 
lei. Se atribuie autoturisme 
„Dacia 1 300“, cîștiguri in bani 
de 50 000 lei și alte premii.

Primire la C.
Tovarășul Ștefan Voi tec. membru 

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Stat, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, s-a întilnit sim
bătă cu delegația Frontului Național 
din R.D. Germană, condusă de tova
rășul Werner Kirchhoff, membru su
pleant al C.C. al P.S.U.G.. deputat în 
Camera Populară, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului Na
tional. care face o vizită în tara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste.

La convorbirea care a avut loc au 
participat tovarășii Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, și Sieg
fried Bock, ambasadorul R.D. Ger
mane la București.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele relații existente intra
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în cadrul „Daciadei"
Stadionul tineretului din Capita

lă va cunoaște din nou, astăzi dimi
neață, momentele frumoase ale fes
tivalului școlarilor bucureșteni. Vor 
participa ansamblurile care au fost 
considerate cele mai bune Ia între
cerea pe sectoare a diferitelor cate
gorii de unități de învățămînt.

★
Craiova va fi astăzi dimineață 

gazda finalelor campionatelor națio
nale de cros, importantă acțiune în
scrisă în calendarul „Daciadei".

La cele nouă categorii de vîrstă și 
clasificare vor fi alcătuite și clasa
mente pe echipe. Formațiile femi
nine vor cuprinde cite patru atlete, 
iar cele masculine cîte 6 atleți.

Campionatele naționale 
de natație

Performera zilei a doua a cam
pionatelor republicane de inot, ce se 
desfășoară în bazinul din Hunedoara, 
a fost tînăra înotătoare Irinel Pă- 
nulescu, marea speranță a natației 
noastre, care a stabilit un nou re
cord național de senioare in proba 
de 400 m mixt, cu timpul de 
4’54”01/100, rezultat de talie interna
țională, cotat, de altfel, ca a 6-a per

Noutăți și precizări despre 

condițiile de livrare a autoturismelor
Expresie a creșterii nivelului de 

trai al oamenilor muncii, a puterii 
de cumpărare a populației, un foarte 
mare număr de cetățeni se înscriu la 
întreprinderea de difuzare a mate
rialelor sportive, pentru achiziționa
rea de autoturisme. Cum se desfă
șoară livrarea acestora și ce noutăți 
sint la ordinea zilei în acest dome
niu 1 La aceste întrebări, tovarășul 
AUREL BREBENEL, directorul coor
donator al I.D.M.S. București, ne-a 
răspuns următoarele :

— La „Dacia-1 300“ solicitările sînt 
în continuă creștere. Este și firesc, 
întrucit aceste autoturisme au per
formante tehnice si funcționale su
perioare, competitive pe plan inter
național.

Autoturismele „Dacia-1300“, așa 
cum este în general cunoscut, se ob
țin prin Înscrierea la magazinele 
I.D.M.S., aducindu-se chitanța de 
plată a lor integrală sau in rate, 
efectuată la unitățile C.E.C. Pentru 
anul 1978, disponibilitățile de livrări 
au fost acoperite în intregime, astfel 
incit acum se primesc înscrieri pen
tru primele luni ale anului viitor. 
Am dori, totodată, să arătăm că res
pectarea termenelor de către între
prinderea de autoturisme din Pitești 
permite I.D.M.S. să pună autoturis
mele la dispoziția, cumpărătorilor în' 
luna pentru care sint programați, 
neinregistrindu-se restanțe. Mai 
mult, putem arăta că diferite unități 
— cum sint cele din Reșița, Bacău, 
Iași, Cluj-Napoca — se află chiar in 
avans de două-trei luni cu livrările 
de „Dacii".

în curind vom începe vînzarea 
autoturismelor „Dacia-1 300 Stan
dard", dotate cu aparat de radio, de
sigur, contra cost. Totodată, între
prinderea din Pitești va imbunătăți 
paleta de culori a autoturismelor, 
care va ajunge la 10 culori, asigu- 
rînd, totodată, un finisai superior.

— Primim, la redacție, întrebări 
din partea a numeroși cetățeni care 
se interesează de autoturismele 
„Oltcit". Ce ne puteți spune în legă
tură cu acestea ?

— întreprinderea de autoturisme 
din Craiova se află în construcție, 
deci este prematur ca cetățe
nii să se prezinte, sau să îna
inteze cereri la centrele I.D.M.S. 
sau la C.E.C. Potrivit graficelor de 
intrare în fabricație a viitoarelor 
autoturisme „Oltcit", se va anunța 
publicului momentul cînd vor începe 
înscrierile. Prin anunțuri, prin pre
să, radio și televiziune toți cetățenii 
vor avea deplină posibilitate să afle 
acest moment. Atunci, și numai 
atunci, unitățile C.E.C. vor incepe în
scrierile, cu plata integrală, pentru 
achiziționarea autoturismelor „Oltcit". 
Repetăm, pînă atunci, prezentarea 
personală la unitățile C.E.C. sau 
I.D.M.S. este inutilă și afectează 
nejustificat timpul cetățenilor.

— Ce ne puteți spune despre livră
rile de autoturisme din import 7

— Livrările decurg bine, potrivit 
contractelor încheiate cu firmele 
furnizoare de peste hotare. Putem in
forma că, anul acesta, vor fi impor
tate 4 000 de autoturisme „Skoda", 
din tipurile 105 S, 105 L și 120 L ; 
circa 5 000 de autoturisme „Lada" ; 
1 000 de autoturisme „Moskvici" tip 
1 500 și 1500 de autoturisme „Tra
bant", din care 500 de tipul Hycomat, 
puse la dispoziția Ministerului Mun
cii, pentru cei cu infirmități locomo
torii.

în aceste condiții, cetățenii care,

C. al P. C. R.
Republica Socialistă România si Re
publica Democrată Germană, intre 
Partidul Comunist Român’si Partidul 
Socialist Unit din Germania, intre 
Frontul Unității Socialiste si Frontul 
National, exprimindu-se reciproc do
rința ca aceste relații să se dezvolte 
in continuare, in interesul popoare
lor din cele două țări, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii in 
lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
în aceeași zi. delegația Frontului 

Național din R.D. Germană a părăsit 
Capitala, indreptîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Eugen Jebeleanu. vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S.. de ac
tiviști ai Frontului Unității Socialiste.

Au fost prezenți Siegfried Bock, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

formanță mondială a sezonului. Au 
mai stabilit recorduri republicane 
Camelia Hoțescu — l’14”72/100 la 

•100 m bras, Anca Miclăuș — 
1’04”17/100 la 100 m fluture, Carmen 
Bunaciu — 2’07”10/100 la 200 m liber 
și ștafeta echipei feminine Dinamo — 
4'02” la 4 X 100 m liber.

In concursul masculin au fost sta
bilite. de asemenea, 3 recorduri na
ționale : Horia Lucaciu — 57”90/100 
la 100 m fluture. Alexandru Szabo — 
l’06”67/100 la 100 m bras și ștafeta 
echipei Steaua — 3’37”19/100 la
4 X 100 m liber.

SCRIMĂ
Desfășurat simbătă în sala Floreas- 

ca din Capitală, „patrulaterul" femi
nin de floretă s-a încheiat cu suc
cesul selecționatei României (Suzana 
Ardeleanu. Marcela Moldovan. Flo
ri ca Turcanu. Magdalena Chezan), 
urmată de formațiile Ungariei. Ita
liei și Franței. Floretistele românce 
au întrecut succesiv cu J2—4 forma
ția franceză, cu 10—6 pe cea italia
nă și printr-o victorie decisă la tu- 
șaveraj pe cea a Ungariei.

Astăzi de la ora 8 dimineața se 
dispută întrecerile campionatelor in
ternaționale individuale ale Româ
niei la floretă feminin cu participa
rea a 70 de sportive din 8 țări.

prin ordinea numărului de înregis
trare a cererilor, se încadrează în 
respectivele cifre, vor primi înștiin 
țarea de cumpărare a mașinilor soli
citate, potrivit mărcii pentru care au 
optat. Menționăm că, și în această 
privință, este de dorit ca cetățenii 
să aștepte sosirea înștiințărilor de li
vrare, care li se trimite la locul in
dicat, cu toată promptitudinea, adică 
imediat ce autoturismul poate fi ri
dicat. Repetăm, aceste înștiințări se 
trimit fără nici un fel de mtirziere 
deplasările la centre nefiind necesare, 
și însemnînd doar pierdere de timp.

Celelalte cereri vor fi satisfăcute 
în anii viitori, desigur, pe măsura 
încheierii de noi contracte cu furni
zorii străini. întrucit la autoturis
mele „Trabant" înscrierile acoperă 
posibilitățile de vinzare pentru o pe
rioadă mai îndelungată. I.D.M.S. 
nu mai primește deocamdată noi 
cereri. Mai menționăm că cei în
scriși pină in prezent, si care 
nu vor putea achiziționa autoturisme 
„Trabant", vor avea posibilitatea să 
opteze pentru mașini de producție 
românească, „Dacia-1 300", sau, in 
viitor, „Oltcit", după începerea fa
bricației acestora și stabilirea prețu
lui de vinzare.

(Urmare din pag. I)
ta interioară a noului complex ho
telier. care va avea o capacitate de 
650 locuri, vor fi amenajate o piscină 
acoperită, un bazin descoperit, terase 
pentru braserie si restaurant, precum 
și o zonă verde menită să asigure un 
microclimat corespunzător, cu acces 
atît din hotel, cit si din exteriorul 
acestuia. De asemenea, complexul va 
dispune de un parcai subteran pentru 
autoturisme. Blocurile de locuințe ce 
vor fi realizate pe strada Luterană și 
strada Nuferilor, la care se va adău
ga incă unul situat ne Calea Victoriei 
colt cu strada Cosmonautilor. vor a- 
vea la parter magazine de cele mai 
diverse profile. Tot pe Calea Victoriei 
își vor începe activitatea si alte șan
tiere. în piațeta din apropierea Par
iatului Telefoanelor pe latura libe
ră spre sala Majestic a teatrului 
Giulești va fi construit un bloc 
de locuințe cu magazine la par
ter. Soluția arhitecturală adoptată a 
ținut seama de elementele valoroase 
din zonă, astfel incit, odată cu reali
zarea unui covor verde, grupat în ju
rul unei fîntîni arteziene, va marca 
finalizarea unui colt frumos al Bucu- 
restiulul. Pe locul actualei clădiri a 
magazinului „Delta" (dar mai retras, 
spre a permite lărgirea străzii), va fi 
ridicat un bloc cu opt niveluri, care 
va conferi o perspectivă nouă inter
secției cu bd. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. în sfîrsit. alte două blocuri cu 
destinații similare, ale căror fațade 
vor întruni o seamă de elemente spe
cifice arhitecturii noastre tradiționa
le. vor fi construite la intersecțiile cu 
străzile Lipscani si Stavropoleos. iar 
peste drum de ele — la hotelul „Vic
toria" — va fi refăcută aripa demo
lată a acestuia.

O altă serie de șantiere va asigura 
reîntregirea urbanistică a bulevarde
lor Magheru și Bălcescu. Unu] din 
punctele în care. în momentul de 
fată. lucrările se desfășoară în ritm 
intens, este cel al intersecției bule-

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE
ȘI MUNCITOREȘTI

Raportul prezentat la Congresul 

Partidului Socialist Italian
După cum s-a relatat, la Torino a avut loc Congresul Partidului 

Socialist Italian. Raportul prezentat de secretarul general al P.S.I., Be" 
ttino Craxi, in prima zi a congresului, face o amplă analiză a vieții po
litice internaționale, a situației politice și economice din țară, a proble
melor cu care se află confruntat in prezent partidul.

Arătînd că viața internațională 
oferă un cadru plin de tensiune și 
necunoscute, determinat, printre al
tele, și de existența unui enorm po
tențial distructiv militar, în conti
nuă creștere, precum și de mani
festări periculoase ale politicii de 
forță și hegemonie, raportul relevă 
că pacea rămîne problema numărul 
unu. Rolul mișcării socialiste inter
naționale, din care P.S.I. constituie 
o parte componentă, este apărarea 
dîrză, în toate împrejurările, a pă
cii.

în continuare, raportul se referă 
la importanta realizării unor mă
suri concrete și efective de dezar
mare. a transformării uriașelor re
surse, cheltuite în prezent pentru 
înarmări, in scopuri pașnice, pentru 
dezvoltarea și progresul tuturor sta
telor, și în primul rind al celor in 
curs de dezvoltare. Pentru a reduce 
antagonismele și motivele de con
flict, arăta raportul, nimeni nu poa
te să renunțe la obiectivul înfăptui
rii unei noi ordini mondiale, bazate 
pe respectarea drepturilor popoare
lor și a suveranității fiecărei nați
uni în parte, care să ducă la elimi
narea progresivă a decalajelor din
tre națiunile bogate și cele sărace, 
dintre zonele dezvoltate și cele sub
dezvoltate, aceasta reprezentînd pro
blema ' centrală a civilizației vre
murilor noastre.

Referindu-se Ia dezvoltarea legă
turilor internaționale ale partidului, 
raportul subliniază relațiile priete
nești existente intre P.S.I. și Parti
dul Comunist Român și exprimă 
dorința extinderii lor în continuare. 
Tradițiile naționale și culturale, exis
tența unor experiențe și aspirații 
noi multiplică ocaziile de intilnire, 
de dialog, de cooperare între socia
liști și comuniști pe pian interna
țional.

Abordînd chestiunile legate de se
curitatea și pacea in zona Medite- 
ranei, vorbitorul s-a referit la situa
ția tot mai critică existentă in Ori
entul Apropiat, arătînd că trebuie 
acționat cu toate forțele pentru a 
deschide o perspectivă de pace și 
securitate in întreaga regiune. 
P.S.I. sprijină lupta dreaptă a po
porului palestinian, pornind de la 
considerentul că fără recunoașterea 
drepturilor legitime ale acestui po
por nu este posibilă depășirea stă
rii de conflict din zonă.

O mare parte din raport se refe
ră la lupta contra terorismului și a 
violenței, care, mai ales în ultimele 
luni, au cunoscut o continuă escala
dare în Italia, culminînd cu răpirea, 
în urmă cu două săptămîni, a pre
ședintelui Consiliului Național ai 
Partidului Democrat-Creștin, Aldo 
Moro. Secretarul general al P.S.I. a 
evidențiat rolul pe care Aldo Mo
ro, personalitate de prim rang a 
vieții politice italiene și a partidu
lui democrat-creștin, l-a avut în anii 
’60 pentru deschiderea spre stingă, 
către socialiști, a democrației creș
tine și în prezent pentru deschide
rea către o formă de colaborare cu 
întreaga stingă, ceea ce a permis 
reintrarea, după 30 de ani. a parti
dului comunist în majoritatea par
lamentară. Trecînd în revistă evolu
ția terorismului, îndeosebi înce- 
pînd din 1970 încoace, principalele 
etape ale „strategiei tensiunii" care 
a însîngerat Italia, si în care se în
cadrează și atentatele organizației 
clandestine autointitulate „Brigăzile 
roșii", raportul arată că prea mult 

v.ardului Magheru cu strada Nikos 
Beloianis. Aici se află în construcție 
(se toarnă betoanele structurii parte
rului) un bloc lingă clădirea in care 
funcționează magazinul „Comali- 
ment", se fac pregătiri pentru execu
ția altui bloc cu restaurant-grădină 
la parter. în locul restaurantului 
„Grădinița", precum si a altor 
blocuri de locuințe, cu magazine la 
parter, care vor întregi Plata Cos
monautilor pină la bulevard — în
treaga zonă, ocupată pină nu de mult 
de clădiri vechi, cu dimensiuni mici.

Noile ansambluri urbanistice
fiind adusă astfel la coordonatele ar
hitecturale ale acestuia. Alt complex 
de blocuri de locuințe si unităti co
merciale se va construi in zona in
tersecției dintre bulevardul Bălcescu 
și strada C. A. Rosetti (lucrările la 
blocul de lingă cofetăria „Scala" au 
ajuns la cota zero), care va afecta 
și străzile laterale Vasile Conta și 
Pitar Moș — ceea Ce va asigură, de 
asemenea, o restructurare a actualei 
configurații a zonei, transformarea ei 
intr-un atractiv vad comercial. Un 
ansamblu de construcții menit să 
preia și să accentueze trăsăturile ur
banistice ale pieței din fața Teatru
lui Național. întregind totodată per
spectiva uneia dintre Cele mai fru
moase artere bucurestene. va fi rea
lizat pe locul fostului bloc „Du
nărea". De asemenea, construcțiile 
ce vor fi ridicate aici, atît prin re
gimul variat de inăltime si elemen
tele plastice de fațadă, cit si prin 
fronturile lor mai retrase, vor pune 
în valoare mai bine și clădirea de 
deosebită valoare estetică pentru 
această zonă a institutului de arhi
tectură „Ion Mincu". La parterul 
noului ansamblu de locuințe vor fi 

timp fenomenul terorismului a fost 
subapreciat, prea multă vreme s-a 
permis răspindirea semințelor unei 
„culturi a violentei" în rîndul tine
rilor. O serie întreagă de fante de
monstrează că terorismul se sprijină 
pe o întreagă rețea de complicități 
care pătrund în nervii vitali ai sta
tului și în structurile conducătoare.

Sarcina mișcării muncitorești si a 
stîngii este. înainte de toate, de a 
demasca natura neproletară, ci. dim
potrivă. antipopulară a „brigăzilor 
roșii", faptul că la baza terorismului 
nu se află nici o motivație progre
sistă. După ce a amintit recentele 
măsuri de întărire a ordinii publice, 
aprobată de toate partidele majori
tății parlamentare, vorbitorul s-a 
referit la importanta unirii tuturor 
forțelor democratice din tară in lupta 
comună pentru apărarea instituțiilor 
republicane și a democrației. Parti
dele. sindicatele, mijloacele de in
formare în masă, intelectualii, opi
nia publică, toti trebuie să acțio
neze cu hotărîre pentru a schimba 
actualul curs, spre a face ca bătălia 
pentru ordinea publică și pentru o 
viată democratică normală să poată 
fi cîștigată.

în continuare, raportul relevă 
principalele aspecte ale crizei econo
mice prin care trece tara si care 
alimentează în mare măsură criza 
morală, criza ordinii publice, criza 
întregii societăți înseși. în ultimii 
ani. situația economică a tării a con
tinuat să se deterioreze. Creșterea 
venitului national cu mai puțin de 
2 la sută în 1977 nu poate genera nici 
un fel de optimism, recesiunea fiind 
confirmată si de ultimele date pri
vind evoluția producției industriale, 
în acest an. în octombrie anul tre
cut. numărul șomerilor se ridica la 
1.6 milioane de oameni, dintre care 
76 la sută tineri între 24 si 29 de ani. 
Șomajul afectează în prezent 7.4 Ia 
sută din totalul forței de muncă, 
atinaînd. în regiunile din sudul tării, 
o proporție de 11 la sută. Datoria pu
blică a atins limite insuportabile, de
pășind 30 de mii de miliarde de lire. 
In ultimul an, inflația a scăzut de 
la 21 la 13 la sută, dar acest lucru 
nu s-a reflectat si în dinamica pre
turilor, care au crescut cu 14 la sută.

în aceste condiții, este absolut ne
cesar — se arată in raport — să se 
acționeze pentru înfăptuirea unei 
politici de expansiune economică, 
pentru corectarea persistentelor 
dezechilibre structurale. Este ne
voie să se acționeze asupra cauzelor 
crizei, inițiindu-se o vastă recon- 
versiune a structurilor productive si 
o profundă reorganizare a serviciilor 

, sociale. După ce relevă că actuala 
.criza a lovit mai puternic în ..punc
tele slabei", în cate, posibilitățile. și 
alternativele sînt reduse sau cu totul 
inexistente, .așa cum este cazul , țe-v 
giilhilor din’ sudui tării. raportul 
evidențiază că se impun schimbări 
în politica economică națională — 
schimbări referitoare la repartizarea, 
distribuirea, producerea si folosirea 
resurselor. Aceste schimbări trebuie 
să țintească la asigurarea deplinei 
folosiri a forței de muncă, la extin
derea gamei industriei italiene, in 
primul rind în Mezzogiorno. acolo 
unde se concentrează cea mai mare 
parte a potențialului de muncă si 
unde este nevoie să fie concentrate 
cea mai mare parte a investițiilor.

Secretarul general al P.S.I. s-a re
ferit. apoi, la probleme legate de 
strategia viitoare a partidului. de 

amenajate . magazine, in incinta in
terioară a acestuia creîndu-se un pa
saj comercial, iar la subsol se va 
amenaja un restaurant-cramă ce va 
fi legat de alt restaurant care va 
funcționa la parter, împreună cu o 
terasă situată la o înălțime de 1.5 
metri fată de trotuar.

Nu departe de aici vor înce
pe lucrările de execuție a unor 
ansambluri cu funcțiuni estetico- 
urbanistice asemănătoare. în alte 
două zone adiacente confluentei bu
levardelor Bălcescu si Republicii — 

unul în Piața Rosetti si bulevardul 
Hristo Botev, iar celălalt pe străzile 
Ion Ghica si Bibliotecii. în Piața Ro
setti va fi realizat un ansamblu de 
locuințe și magazine, desfășurate pe 
înălțimi variate, de la 4 pină la 10 
etaje, spre a putea forma un front 
unitar cu clădirile actuale, inclusiv 
cu cea a Teatrului Național, precum 
si cu cele de pe bulevardul Hristo 
Botev, al cărui aspect stradal va fi 
completat si definitivat cină la in
tersecția cu calea Moșilor. Pe stră
zile Ion Ghica—Bibliotecii va fi con
struit un bloc de locuințe, cu par
ter comercial, care va reîntregi ima
ginea actuală a ansamblului din Piața 
Universității si a zonei învecinate ei.

Și pentru că am amintit de calea 
Moșilor, aflată după cum se știe în 
pragul unor prefaceri ce-i vor con
feri atribute noi în sistemul urbanis
tic al orașului, un cuvint aparte me
rită si ansamblul a cărui execuție 
a început de la intersecția aces
teia cu șoseaua Ștefan cel Mare, 
pînă la strada Eminescu. în această 
zonă, in care nu de mult au început 
lucrările pasajului subteran, ce va 
permite circulația în flux continuu 

colaborarea sa cu celelalte forte de
mocratice si progresiste din tară. 
Strategia îndreptată spre crearea 
unei alternative socialiste — a spus 
Bettino Craxi — se confirmă ca stra
tegie de fond a partidului. Această 
alternativă are drept scop să reali
zeze o vastă convergentă de forte 
democratice. de inspirație diversă, 
laice sau catolice, angajate împreună 
să determine, prin intermediul refor
melor, o perspectivă socialistă.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la modul in care socialiștii au 
acționat pe scena politică a țării 
după alegerile din iunie 1976, la ac
țiunea lor pentru realizarea unui 
guvern de urgență, din care să facă 
parte toate forțele politice democra
tice, inclusiv Partidul Comunist Ita
lian. în legătură cu alcătuirea noului 
guvern, bazat pe o largă majoritate 
parlamentară, raportul a evidențiat 
că acordurile parlamentare și con
vergențele programatice realizate 
trebuie să capete relief și să fie 
transpuse in practică prin interme
diul unei adevărate politici de uni
tate națională, prin unitatea forțe
lor celor mai înaintate ale țării, 
pentru a se putea face față perico
lelor și riscurilor existente. Așa cum 
s-a intîmplat și în alte momente di
ficile din istoria țării, și actuala si
tuație prin care trece Italia impune 
realizarea unității tuturor forțelor 
democratice. Raportul arată că, in 
ce privește partidul socialist, acesta 
va acționa și în viitor în această 
direcție, va milita pentru o cit mai 
intenșă colaborare, va promova noi 
înțelegeri și cele mai adecvate so
luții politice.

Abordînd problema raporturilor cu 
Partidul Comunist Italian, secretarul 
general al P.S.I. a arătat că socia
liștii nu intenționează să redeschidă 
capitolul disputelor cu comuniștii, 
chiar dacă consideră necesară o re
echilibrare a forțelor în cadrul 
stîngii. Oricum, dezvoltarea legături
lor cu P.C.I., strîngerea colaborării 
dintre socialiști și comuniști este 
esențială pentru viitorul întregii 
stingi italiene, pentru viitorul și suc
cesul tuturor forțelor progresiste din 
țară.

Referindu-se la strategia „compro
misului istoric" promovată de P.C.I., 
raportul a arătat că acesta nu poa
te fi apreciat ca o problemă bilate
rală intre democrația creștină și 
partidul comunist, ci trebuie lărgit 
astfel incit să cuprindă si cele
lalte forte progresiste și demo
cratice. fiecare urmînd să-și men
țină propria autonomie și indepen
dență. în ce privește legăturile din
tre P.S.I. și partidul democrat-creș
tin, raportul subliniază necesitatea 
continuării și dezvoltării acestor le
gături, ceea ce nu elimină însă pro
blema depășirii hegemoniei demo- 
crației-creștine în conducerea statu
lui și în controlul puterilor publice.

Ultima POrte a- raportului este 
consacrată problemelor interne ale 
partidului. După ce a arătat că par
tidul „trebuie _ să. se pregătească pen
tru importante confruntări politice și 
electorale, secretarul general al 
P.S.I. a spus: Avem nevoie de uni
tate. în fața dificultăților creseînde, 
trebuie nu numai să ne păstrăm In
tacte forțele, dar și să acționăm cu 
toată energia de care sîntem capa
bili. Apelul pe care îl adresăm par
tidului este să ne strîngem cit mai 
mult rîndurile. Dorim să întărim 
prezența noastră în rîndurile clasei 
muncitoare, a tinerilor și femeilor, 
a altor pături de oameni ai muncii 
— și tocmai de aceea trebuie să 
devenim un partid deschis și reîn
noit, capabil să exercite o vastă in
fluență socială.

spre șoseaua Colentină și șoseaua 
Mihai Bravu. vor fi construite, potri
vit unui grafic eșalonat pină in 1979, 
o serie de blocuri de locuințe ; 
citeva dintre ele se vor impune ca o 
firească replică a blocului de la in
trarea principală în magazinul 
„Bucur-Obor" si a celorlalte clădiri 
din capătul șoselei Colentină — toate 
inchegind unul dintre cele mai fru
moase ansambluri, urbanistice bucu- 
reștene realizate in anii din‘urmă.

Aceste noi ansambluri vor îmbogăți 
zestrea locativă a Capitalei cu aproa
pe 4 000 de apartamente, urmînd ca 
ulterior să li se adauge si altele, 
aflate deocamdată pe planșetele 
proieetantilor.

— în final, ce se poate spune des
pre organizarea activității propriu- 
zise de execuție a lor 7

— Nu putem încheia fără a re
marca fantul că șantierele mențio
nate mai sus sînt situate în plin cen
tru. uneori chiar in punctele cele mai 
solicitate ale circulației orășenești. 
Aceasta ne obligă să adoptăm ase
menea măsuri organizatorice, incit — 
paralel cu cerințele de ordin calita
tiv deosebite ale noilor construcții r- 
activitatea constructorilor să fie 
exemplară din toate punctele de ve
dere. Fiecare șantier va trebui să 
beneficieze de o astfel de organizare, 
incit suprafețele destinate acestora 
să se restrînaă la minimum posibil, 
iar transporturile materialelor să nu 
afecteze curățenia orașului. Totodată, 
va trebui ca pretutindeni să asigurăm 
o activitate în ritm susținut urmă
rind ca noile construcții să fie rea
lizate repede si bine. De altfel, avem 
sarcina — si în acest sens sîntem 
hotăriti să depunem toate eforturile 
— ca ansamblurile si construcțiile 
menționate să fie încheiate pină la 
23 august 1979. Constructorii se află, 
deci. în fata unui examen complex 
al spiritului lor gospodăresc pe care, 
sîntem siguri. îl vor trece cu succes, 
spre a putea extinde apoi această ex
periență si ne alte șantiere.

• ARGEȘ. în cadrul schim
burilor de colaborare cultu
rală, formația culturală Hin- 
chein-Betzicedorf din R.F.G. și 
corul de cameră „Ars Nova" al 
Palatului de cultură din Pi
tești au prezentat, la Teatrul 
de stat, un concert coral. La 
casa de cultură din Curtea de 
Argeș a avut loc simpozionul: 
„România și marile probleme 
ale umanității". (Gh. Cirstea). 
• COVASNA. Galeria de artă 
a Muzeului îudetean din orașul 
Sfîntu Gheorghe s-a îmbogățit 
cu noi tablouri. Pictorul Bene 
Jozsef a donat muzeului 67 din 

creațiile sale. (Tdmorl Geza). 
a ALBA. Sub genericul „Inimi 
fierbinți în Țara de piatră", 
în orașul Abrud și comune
le din zona munților Apuseni 
se desfășoară o suită de ac
țiuni politico-educative, cultu
ral-sportive — simpozioane, ex
puneri, evocări istorice, con
cursuri, spectacole -artistice, în
treceri sportive. Această ma
nifestare se află la a 8-a ediție. 
La casa de cultură a sindicate
lor din municipiul Alba Iulia a 
avut loc o consfătuire pe țară 
cu bibliotecarii din întreprin
derile miniere, petroliere, geolo

gice șl energie electrică. La Roșia 
Montană a fost deschisă expo
ziția de pictură și desen a ar
tistului amator Andrei Jurca. 
(Ștefan Dinică). • IAȘI. în ca
drul fazei de masă a Festivalu
lui național „Cintarea Româ
niei". la întrecerea din comuna 
Tibănești au evoluat 35 formații 
artistice din comunele Dagița, 
Tansa, Țibana și Tibănești. Au 
fost deschise și două expoziții 
de artă plastică și de artă popu
lară. La propunerea cetățenilor, 
în cartierul „Nicolina" din Iași 
a luat ființă un club. (Manole 
Corcaci). • BRAȘOV. întreprin

derea cinematografică Brașov a 
organizat, cu concursul Asocia
ției cineaștilor din România, un 
lectorat de inițiere și cultură 
cinematografică. Expunerile și 
dezbaterile sint susținute de 
critici de film, regizori, sceno
grafi etc. în program figurează 
și teme despre evoluția filmului 
românesc pină în zilele noastre, 
a filmului istoric etc. (Nicolae 
Mocanu). MEHEDINȚI. • „Fes
tivalul primăverii severinene". 

desfășurat la casele de cultură, 
la cluburi și In școli, progra
mează concerte de muzică co
rală. expoziții de pictură, coloc
vii, mese rotunde, dezbateri, 
spectacole ale formațiilor ar
tistice. (Virgil Tătaru). • HAR
GHITA. Sub genericul „Brigada 
are cuvîntui" a avut loc la 
Miercurea-Ciuc concursul bri
găzilor artisttce din județele 
Brașov, Covasna, Mureș și 
Harghita. La Gheorgheni se 

desfășoară „Săptămîna științei 
și tehnicii" in cadrul căreia 
s-a organizat simpozionul „Ro
lul matematicii în conducerea 
științifică a producției", la 
care au participat personalități 
ale științei românești. Galeriile 
de artă din Miercurea-Ciuc găz
duiesc expoziția pictorului Gali 
Andraș. Expoziția „Ex-Librls", 
deschisă in sălile de expoziție 
ale muzeului județean, prezintă 
lucrări a peste 100 de graficieni 
miniaturiști din tară și străină
tate. (I. D. Kiss). • TULCEA. 
Cum putem spori calitatea ac
tului cultural promovat de 

amatori, cum acționăm pen
tru lărgirea bazei de masă a 
mișcării artistice, ce trebuie 
făcut pentru continua îmbu
nătățire a repertoriilor. totul 
raportat la experiența acu
mulată și la exigentele ediției 
a doua a Festivalului național 
„Cintarea României", au con
stituit domeniul de referință al 
spectacolului-dezbatere organi
zat de Comitetul municipal 
Tulcea al P.C.R. (E. Mihăi- 
lescu) • VtLCEA. „Arta 
populară In cimpia Bărăganului", 
expoziție deschisă în sălile Mu
zeului județean. Inaugurează un 

util schimb de valori culturale 
între muzeele din Vilcea și Ia
lomița. Expoziția prezintă publi
cului cele mai interesante opere 
ale măiestriei populare : velin- 
țe. macaturi, diverse cusături și 
alesături etc. O altă expoziție, 
găzduită de biblioteca județeană, 
prezintă cărți vechi vilcene și 
transilvane, tipărituri ale biblio
tecii .,Astra" din Sibiu și altele. 
Cu prilejul vernisajului a avut 
loc și o sesiune de comunicări 
pe tema : „Legăturile istorice 
șl culturale Intre R. Vîlcea șl 
Sibiu de-a lungul veacurilor". 
(Ion Stanei u).
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ORIENTUL MIJLOCIU
© Declarațiile președintelui Egiptului despre negocierile cu 
Israelul ® Consultări privind normalizarea in sudul Libanului

CAIRO 1 (Agerpres). — In cadrul 
unei întrevederi cu un grup de oa
meni de afaceri americani aflati in 
vizită la Cairo, președintele Egiptu
lui, Anwar El Sadat, a declarat că 
„primul ministru israelian, Menahem 
Begin, trebuie să abandoneze politi
ca rigidă pe care a adoptat-o și pe 
care nimeni nu o aprobă". „Nici un 
arab nu poate accepta politica intran
sigentă a lui Begin, care dorește în 
același timp pacea, teritoriile ocupate 
și suveranitatea, intr-un cuvînt — 
totul". „Am cerut generalului Ezer 
Weizman, ministrul israelian al apă
rării (care a întreprins jos si vineri o 
vizită la Cairo), să-1 informeze pe 
Menahem Begin că. pînă în prezent, 
el nu a răspuns la inițiativa mea de 
pace" — a arătat Anwar El Sadat.

El s-a declarat gata să reia nego
cierile de pace de îndată ce israe- 
lienii și egiptenii vor vorbi „aceeași 
Tmbă, pentru ca lumea întreagă să 
nu mai încerce o nouă decepție".

După ce a reafirmat că Egiptul 
urmărește realizarea unei păci cu
prinzătoare. și nu reglementări bila
terale, președintele Sadat a arătat că 
„este gata să semneze un acord de 
pace cu Israelul, după ce va fi solu
ționată problema palestiniană și cea 
a securității Israelului".

Președintele Egiptului a afirmat, de

asemenea, că, în ciuda actualului im
pas. rămîne optimist în ceea ce pri
vește înaintarea procesului de reali
zare a păcii.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Elias Sarkis, a 
examinat cu oficialitățile civile și 
militare modalitățile de amplasare a 
forțelor armate libaneze în sudul tă
rii si contribuția eventuală a Forțelor 
arabe de descurajare (F.A.D.) la a- 
ceastă operație. La rîndul său. primul 
ministru Selim Al-Hoss a examinat 
împreună cu Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.). „calea cea mai bună și mai 
rapidă de asigurare a retragerii tru
pelor israeliene si restabilirii suvera
nității Libanului în această zonă". 
„Am ajuns la un acord asupra unei 
serii de decizii care, sperăm, vor a- 
vea un efect pozitiv asupra situației 
din sud", a declarat Selim Al-Hoss.

Totodată, ministrul libanez al afa
cerilor interne a adresat instrucțiuni 
autorităților legale din sudul Liba
nului vizînd reluarea serviciilor 
publice. Aproximativ 12 000 refugiați 
au revenit la locuințele lor. Invazia 
israeliană a provocat exodul din 
sudul Libanului a aproximativ 200 000 
de libanezi și 65 000 de palestinieni.

ITALIA

Intilnire a reprezentantului P. C. R. 
cu secretarul general al P. S. I.

TORINO 1 (Agerpres). — De la 
trimisul nostru : Tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. care reprezintă Partidul Co
munist Român la cel de-al 41-lea 
Congres al Partidului Socialist Ita
lian. s-a întîlnit cu secretarul general 
al P.S.I.. Bettino Craxi.

Din partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. reprezen
tantul P.C.R. la Congres a transmis 
un salut cordial si urări de noi suc
cese în activitatea desfășurată de 
Partidul Socialist Italian.

Mulțumind. Bettino Craxi a adre
sat la rîndul său tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut si urări de 
succes în activitatea desfășurată în 
fruntea comuniștilor și poporului 

yromân pentru edificarea societății 
socialiste.

Au fost evocate vizita făcută de 
secretarul general al P.S.I. în anul 
1976 în România și întîlnirea cu to

varășul Nicolae Ceaușescu. care a 
constituit un moment de deosebită 
importantă în dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două partide. In cadrul 
întîlnirii a fost exprimată dorința 
ambelor părți de extindere în conti
nuare a acestor legături. în folosul 
celor două popoare, al colabo
rării prietenești dintre România și 
Italia, al cauzei progresului social, 
păcii si înțelegerii în Europa și în 
lume.

S-a efectuat, de asemenea, un 
schimb de informații cu privire la 
activitatea, preocupările si obiecti
vele fundamentale ale celor două 
partide, precum și în legătură cu 
unele probleme ale vieții internațio
nale actuale, ale mișcării muncito
rești. ale luptei forțelor înaintate de 
pretutindeni pentru transformarea 
înnoitoare a societății.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie, caracte
ristică relațiilor dintre cele două 
partide.

BUDAPESTA

Depuneri de coroane Ia mormintele eroilor români
DAMASC

Conferința internațională de solidaritate 
cu țăranii și poporul palestinian 

Mesajul transmis de delegația română
DAMASC 1 (Agerpres). — Sub 

patronajul președintelui R.A. Siriene, 
Hafez Al-Assad, la Damasc se des
fășoară lucrările Conferinței inter
naționale de solidaritate cu țăranii 
și poporul palestinian. Participă re
prezentanți ai unor organizații țără
nești, cooperatiste și sindicale din 
circa 50 de țări, între care și Româ
nia.

Conducătorul delegației române, 
Stelian Alexandru, membru al Con
siliului Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Producție 
(U.N.C.A.P.), a transmis conferinței 
un mesaj de solidaritate cu cauza 
poporului palestinian. Mesajul a fost 
primit cu mult interes de partici- 
panți.

Delegația română a fost primită la 
Comandamentul Regional al Partidu
lui Baas Arab Socialist. Cu acest pri
lej; Abdallah Al-Ahmar, secretar ge
neral adjunct al Comandamentului 
Regional, și-a exprimat satisfacția 
pentru participarea delegației noastre 
la lucrările conferinței, evidențiind 
relațiile de prietenie statornicite in
tre România și Siria pe multiple pla
nuri, în spiritul indicațiilor președin
ților Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, fructuoasa colaborare între 
organizațiile politice și obștești din 
cele două țări, între care un loc de 
seamă îl ocupă și conlucrarea între 
organizațiile țărănești.

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 33-a aniversări a 
eliberării Ungariei de sub dominația 
fascistă, sîmbătă, la cimitirul Rakos- 
liget din Budapesta, a avut loc cere
monia depunerii de coroane la mor
mintele eroilor români, căzuți pentru 
eliberarea Ungariei.

Au fost depuse coroane de flori din 
partea Consiliului Prezidențial al 
R.P.U.. Consiliului de Miniștri. Mi
nisterului Forțelor Armate. Comite
tului de partid orășenesc si de sec
tor si altor instituții centrale, pre

cum si buchete de flori din partea 
pionierilor și oamenilor muncii. A 
fost depusă o coroană de flori din 
partea corpului diplomatic acreditat 
la Budapesta.

Din partea ambasadei române a 
fost depusă o coroană de flori de 
către Victor Bolojan. ambasadorul 
României la Budapesta.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe și ai 
unor instituții centrale, numeroși lo
cuitori ai Budapestei.

„Destinderea politică trebuie completată 
cu destinderea militară"

Comunicat privind vizita cancelarului Austriei în R.D.G.
BERLIN 1 (Agerpres). — La Ber

lin a fost dat publicității comunica
tul comun cu privire la vizita ofi
cială in R. D. Germană a cancelaru
lui federal al Austriei. Bruno Kreis- 
ky. transmite agenția A.D.N. In

agențiile de presă transmit:

PEKIN
A
încheierea Conferinței' naționale 

în problemele științei
PEKIN 1 (Agerpres). — La Pekin 

s-au încheiat lucrările Conferinței 
naționale în problemele stiintei. 
convocată de-C.C. al P.C. Chinez.

Conferința a adoptat un plan de 
dezvoltare științifică și tehnică ce 
urmează să fie pus în aplicare în pe
rioada 1978—1985. Obiectivele sale 
fundamentale — relevă agenția Chi
na Nouă — vizează apropierea sau 
egalarea nivelurilor celor mai avan
sate pe plan mondial într-un număr 
de ramuri importante ale științei și 
tehnologiei, creșterea numărului lu
crătorilor calificați din activitatea de

cercetare, construirea de centre mo
deme de cercetare și experimentare 
științifică, încheierea procesului de 
realizare a sistemului național de 
cercetare științifică și tehnologică în 
măsură să acopere toate ramurile de 
studiu și cercetare.

Planul de opt ani conține dispo
ziții concrete de cercetare în 27 de 
sfere de activitate, printre care re
sursele naturale, agricultura, indus
tria, apărarea națională, transportu
rile și comunicațiile, oceanografia, 
protecția mediului înconjurător, me
dicină, finanțe și comerț, cultură și 
învățămînt.

DE PRETUTINDENI

. Președintele S.U.A. în Ni- 
^erid. Președintele S.U.A., Jimmy 
Carter, și-a început sîmbătă vizita 
oficială in Nigeria. în aceeași zi au 
început convorbirile dintre șeful exe
cutivului american si Olusegun Oba
sanjo.' președintele Nigeriei. Discu
țiile dintre cei doi președinți sint 
consacrate evoluției relațiilor bilate
rale. situației pe continentul african 
și altor probleme internaționale.

Consiliul Revoluției al
Portugaliei a decis> 13 pr°pune- 
rea președintelui Ramalho Eanes, 
desărcinarea generalului Vasco Lou-
rențo, membru al Consiliului Revo
luției, din funcția de guvernator mi
litar al Lisabonei.

Curtea Supremă a Pakis
tanului 3 *10tărît ca deliberările pe 
marginea recursului fostului premier

Zulfikar Aii Bhutto, condamnat la 
moarte, la 18 martie, de juriul înal
tei Curți din Lahore, să înceapă la 
6 mai. anunță agenția France Presse. 
Recursul se va judeca în localitatea 
Rawalpindi. în apropiere de Isla
mabad. și nu la Lahore, unde Bhutto 
a fost condamnat. în acest scOp. fos
tul premier va fi transferat la înce
putul lunii mai de la închisoarea din 
Lahore la Rawalpindi.

Tensiune la frontiera din
tre Bolivia și Chile. fron- 
tiera boliviano-chiliană au avut loc, 
vineri, mișcări de trupe ale celor 
două țări — a declarat, la La Paz, 
generalul Victor Gonzalez, șeful sta
tului major al forțelor armate boli- 
viene. După cum s-a mai anunțat, la 
17 martie, Bolivia a rupt relațiile di
plomatice cu Chile, ca o măsură față 
de poziția adoptată de Chile în legă
tură cu cererea sa de a i se reda ac
cesul la mare, pierdut în urma „Răz
boiului Pacificului" din 1879.

document se relevă evoluția pozitivă 
din ultimii ani a relațiilor econo
mice. științifice si culturale dintre 
R.D.G. și Austria și se arată că păr
țile s-au angajat să le dezvolte în 
continuare, inclusiv să colaboreze pe 
terțe piețe.

Cele două părți, se menționează in 
comunicat, si-au exprimat hotărîrea 
de a contribui la progresul destin
derii si au apreciat că Actul final al 
Conferinței de la Helsinki trebuie să 
fie îndeplinit ca un tot unitar de că
tre toate statele participante și. ast
fel. să constituie într-o măsură tot 
mai mare temelia relațiilor intersta
tale în Europa. Ele au declarat că 
destinderea politică trebuie comple
tată cu destinderea militară.

Președintele Cons’liului de Miniș
tri al R. D. Germane. Willi Stoph, a 
acceptat invitația de a efectua o vi
zită în Austria.

Demonstrație în Canada împotriva 
șomajului, sub lozinca „Slujbe pentru 

toți canadienii".

Congresul Partidului 
Comunist din India

DELHI 1 (Agerpres). — Cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist din India s-a deschis în orașul 
Bhatinda. din statul Punjab. La lu
crările congresului, care analizează 
sarcinile partidului în perioada ur
mătoare. participă peste 1700 de 
delegați, precum și reprezentanți ai 
unor partide comuniste si muncito
rești din alte țări.

Din partea Partidului Comunist 
Român participă tovarășul Ștefan 
Voicu. membru al C.C. al P.C.R.

Raportul politic la congres a fost 
prezentat de Rajeshwara Rao. se
cretar general al Consiliului Național 
al P.C. din India.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
MAREA BRITANIE

Două „cărți albe“ cu un obiectiv comun:II

0 scrisoare a lui Aldo
ROMA 1 (Agerpres). — O a doua 

scrisoare în manuscris a luj Aldo 
Moro, adresată familiei sale, însoțea 
scrisoarea liderului democrat-creștin 
trimisă în cursul acestei săptămîni 
ministrului de interne, Francesco 
Cossiga — relevă presa italiană de 
sîmbătă. în scrisoarea către familie, 
al cărei conținut nu a fost dat pu
blicității, Aldo Moro dă asigurări cu 
privire la starea sănătății sale. 
Agenția de presă „Italia" precizează 
că mesajul lui Moro către familie 
i-a parvenit vineri fratelui acestuia, 
dar informația nu a fost confirmată 
încă oficial.

Pe de altă parte, un expert al 
Tribunalului din Roma confirmă că 
textul adresat ministrului de interne 
este într-adevăr scris de Aldo Moro, 
dar copiat sub stare de tensiune 
după un alt text, care nu îi 
aparține. ★

La Roma a avut loc o reuniune a 
Comitetului interministerial pentru

Moro adresată familiei
securitate (C.I.S.), prezidată de pri
mul ministru, Giulio Andreotti, la 
care au luat parte miniștrii de in
terne, externe, al apărării, justiției 
și șefi ai altor departamente.

La Milano au fost arestate șapte 
persoane, vinovate de acte de vio
lență în anii 1975 și 1976. Se presu
pune că cei arestați întrețineau 
legături cu organizația teroristă 
„Brigăzile Roșii" care l-a răpit pe 
Aldo Moro.

BONN 1 (Agerpres). — Cotidianul 
vest-german de mare tiraj „Bild 
Zeitung" a anunțat vineri că a pri
mit o scrisoare ai cărei autori afir
mă că sint răpitorii cunoscutului om 
politic italian Aldo Moro, președin
tele Consiliului Național al Parti
dului Democrat-Creștin. In scrisoare 
se spune că Aldo Moro a fost deja 
judecat și condamnat de răpitorii 
săi, fără a se da amănunte.

redresarea
Săptămîna trecută, guvernul Cal

laghan a publicat, la interval de cî- 
teva zile, două „Cărți albe" conside
rate a avea „o importantă de prim 
ordin asupra ansamblului vieții eco
nomice, politice si sociale britanice" 
(„GUARDIAN"). Prima din aceste 
„Cărți albe" se referă la modul de 
utilizare a fondurilor provenite din 
petrolul și gazele extrase din Marea 
Nordului — iar cealaltă conține re
comandări pentru soluționarea crizei 
din industria siderurgică. Este vorba, 
prin urmare, de domenii care, după 
aprecierea ziarului „DAILY MIR
ROR", „sint de natură să influen
țeze evoluția in viitor a țării, redre
sarea economiei si ridicarea standar
dului de viată al poporului britanic".

Elementele esențiale ale primei 
din cele două cărți, intitulată „The 
Challenge of North Sea Oil" („Petro
lul din Marea Nordului : o per
spectivă stimulatoare") au fost pre
zentate de primul ministru în ca
drul unei conferințe speciale de pre
să. Premierul a arătat că marile ză
căminte de „aur negru", aflate sub 
apele Mării Nordului, între coastele 
Scoției și' Scandinaviei, au început 
să aducă însemnate beneficii. De pe 
acum, Marea Britanie își satisface 
din producție proprie mai mult de 
jumătate din necesarul de petrol; în 
februarie, de exemplu, s-au extras 
aproape 3,7 milioane tone și produc
ția sporește în continuare simțitor, 
lună de lună. Pe baza zăcămintelor 
identificate pînă în prezent si a uti
lajelor în curs de instalare, se apre
ciază că în deceniul următor produc
ția Se va ridica la 100—150 milioane 
tone anual, menținindu-se la acest 
nivel pînă aproape de sfîrșitul seco
lului. Veniturile aduse trezoreriei 
(fără a se lua în calcul profiturile fir
idelor particulare care operează în 
sectorul petrolier) ar urma să atingă, 
spre mijlocul deceniului următor. 6—7 
miliarde lire sterline anual, fondurile 
respective urmînd a fi îndreptate cu 
precădere spre modernizarea forțelor 
de producție, contribuind, totodată, la

și stabilitatea
echilibrarea balanței comerciale sau 
chiar la un excedent al acesteia.

Guvernul laburist a respins propu
nerile care sugerau ca veniturile din 
petrol să fie plasate în sfera 'consu
mului sau să contribuie la reducerea 
taxelor marilor firme și companii. 
Cabinetul a arătat că preferă să ur
meze o altă cale decit cea care ar 
duce la „o ameliorare imediată, dar 
iluzorie, a standardului de viață". 
Fonduri importante — circa 4 000 mi
lioane lire — vor fi destinate anual 
investițiilor în industrie, respectiv în 
acele sectoare ale economiei care au 
fost neglijate de firmele și companii
le particulare în ultimele trei decenii, 
ceea ce a făcut ca Marea Britanie să 
nu țină pasul cu principalii 
concurenți occidentali. Din fondurile 
respective o parte este îndreptată 
spre identificarea de noi surse de 
energie, în perspectiva epuizării ac
tualelor rezerve energetice după 
sfîrșitul secolului. Totodată, se are în 
vedere și îmbunătățirea unor servicii 
sociale.

Cea de-a doua „Carte albă", refe
ritoare la criza din industria siderur
gică. abordează o problemă dificilă, 
aflată de multă vreme la ordinea de 
zi. încă în urmă cu cinci ani, guver
nul conservator Heath elaborase un 
șir de recomandări, fără însă a fi tre
cut la acțiune. Acum, guvernul labu
rist este hotărît să rezolve criza în 
care se zbate de multi ani această 
importantă ramură a economiei, al 
cărei deficit in actualul an financiar 
este prevăzut la peste jumătate mi
liard de lire.

Situația din acest sector se dato
rează lipsei de investiții menite să 
modernizeze capacitățile de produc
ție, ceea ce a determinat, de altfel, 
în 1967 guvernul laburist de atunci 
să naționalizeze industria oțelului și 
să creeze compania de stat „British 
Steel Corporation". Criza mondială 
din industria siderurgică, care a in
tervenit curînd după aceea, ca și fe
nomenele de recesiune economică, au 
împiedicat însă efectuarea modemi-
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zărilor necesare, astfel îneît s-a ajuns 
ca, in anumite perioade, siderurgia 
britanică să lucreze abia la ceva mai 
mult de jumătate din capacitatea sa 
de producție și cu o productivitate 
inferioară nivelului internațional.

Pornind de la această situație, 
„Cartea albă" trasează un program 
de urgență care urmărește „să per
mită companiei «British Steel Cor
poration- să-și recîștige locul în com
petiția internațională, să redevină 
rentabilă și să pună capăt hemora
giei financiare". In acest scop, se 
prevede închiderea unor oțelării și 
cocserii, depășite din punct de ve
dere tehnic și, ca atare, nerentabile ; 
în același timp, în perioada 1978—1980 
se prevăd investiții de un miliard lire 
sterline, destinate în special creșterii 
productivității muncii și lucrărilor de 
modernizare.

închiderea unor capacități de pro
ducție va duce, potrivit aprecierilor 
preșei, la suprimarea a 20—40 mii 
locuri de muncă, ceea ce, în mod fi
resc, a dat naștere la o stare de spi
rit de îngrijorare în rîndul celor vi
zați. Guvernul a anunțat însă că va 
consulta sindicatul de ramură pentru 
a se asigura recalificarea celor ce 
vor rămine fără <ucru, în vederea 
plasării lor în alte sectoare. Presa 
londoneză menționează că acest lucru 
apare posibil în condițiile reducerii 
numărului șomerilor (în martie, to
talul celor fără lucru s-a redus cu 
47 702 față de februarie) și în special 
al avansului pe care urmează să-1 
înregistreze economia britanică ca 
urmare a investiției prevăzute în pri
ma „Carte albă".

Măsurile preconizate în cele două 
„Cărți albe" au fost primite eu apro
bare de opinia publică, deși sint 
cercuri care manifestă unele rezer
ve. „TIMES" apreciază în mod deo
sebit fermitatea cu care guvernul 
Callaghan urmărește „să creeze un 
climat de stabilitate și încredere",

Nicolae PLOPEANU

-------- ) --------  

Noi activități 
în spațiul cosmic
Lansarea satelitului „Cosmos" 

cu numărul 1 000, la 31 martie 
1978, a coincis cu apariția unei 
noi misiuni, si anume cu aceea 
de elaborare a unui modern sis
tem de navigație care să permită 
cunoașterea in orice moment a 
locului unde se află, in imensul 
Ocean Planetar, sutele, miile de 
nave ale flotei comerciale si de 
pescuit sovietice.

De la centrul spatial „Cape 
Kennedy" a fost lansat, vineri, 
un satelit de telecomunicații de 
tipul „Intelsat IV-A". Acesta va 
putea asigura simultan efectua
rea a 6 000 de convorbiri telefo
nice si retransmiterea a două 
programe de televiziune. De ser
viciile sale vor putea beneficia 
un număr de aproximativ 40 de 
țări, situate intr-o zonă geogra
fică limitată la vest de Marea 
Britanie si la est de Japonia și 
Australia.

Evoluții in Cornul Africii
ADDIS ABEBA 1 (Agerpres). — 

Etiopia nu are nici o intenție să în
calce frontierele Somaliei — a de
clarat. la 31 martie, un purtător de 
cuvînt al Ministerului etiopian al 
Afacerilor Externe. Purtătorul de cu
vînt a ținut să precizeze că în cazul 
unor acțiuni ce ar încălca propriul 
teritoriu, Etiopia își rezervă dreptul 
de a adopta măsurile ce se impun — 
transmite agenția etiopiană de presă 
E.N.A.

MOGADISCIO 1 (Agerpres). — 
Postul de radio Mogadiscio, citat de 
agențiile U.P.I. și A.P., a difuzat un 
comunicat oficial în care se afirmă 
că două avioane militare etiopiene 
au atacat, la 31 martie, satul Kala- 
bayd. districtul Qebile. din nordul 
Somaliei.

Un comunicat oficial difuzat la 
Mogadiscio informează că în cadrul 
unei remanieri guvernamentale ho- 
tărite de Biroul Politic al C.C. al 
Partidului Socialist Revoluționar So
malez au fost numiți cinci noi mi
niștri.
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Mareele trandafirii
S-a mai spart un petrolier gigant — șl un gigantic val uleios și 

tăcut se întinde peste ape ca o mantie neagrâ, ca un lințoliu de doliu 
și moarte. Mor, otrâviți, cormoranii; pescărușii, săgețile albe ale văz
duhului, se tîrăsc smoliți, agonizind pe stîncile încleiate. Mor peștii, 
mor culturile de stridii, moare turismul pe plățile mințite, mor micile 
porturi pescărești de pe coasta bretonă.

Mareea neagră se întinde funebru, se lățește, înăbușă și asfi
xiază, ucide.

Oamenii luptă s-o îndepărteze. Dintre toate mijloacele încercate 
nu pot folosi decit armele cele mai rudimentare: găleata și lopata. O 
muncă de Sisif, sterilă.

Lumea se emoționează — cui nu-l sînt dragi cormoranii sau pes
cărușii — săgețile albe ale seninurilor albastre ?

S-a spart un petrolier și din cele două sute de mii de tone de 
petrol s-a format o maree neagră.

...Există însă și altfel de maree. Tot negre, dar zilnice. A milioa
nelor și zecilor de milioane de tone care se varsă cotidian în con
ducte, în cisterne, în rezervoare, în pîntecele termocentralelor, mașini
lor, navelor, avioanelor.

Sînt maree pe care, firește, nimeni nu luptă să le îndepărtez. 
Dimpotrivă, luptă să le acapareze. Să le stăpînească, să le domine, 
să le atragă sub influența lor, în zona proprie.

Armele acestei lupte nu mai sînt rudimentara căldare sau lopată 
— ci arme adevărate, perfecționate, sofisticate, electronizate.

în decursul întregii istorii a acestor maree, pînă în zilele noastre, 
cîți cormorani și pescăruși au căzut victimă valurilor de mîzgă vis- 
coasă, stîrnind emoția și compasiunea lumii — și cîți oameni celei
lalte, in cvasi-indiferența lumii ?

Care este mai periculoasă: revărsarea valului negru — sau goana 
nesățioasă după valurile negre ? Ce este mai grav: nerespectarea 
legilor navigației — sau nerespectarea nici unui fel de lege ? Și ce 
este mai lugubru : țărmul sau pămîntul înnegrit — ori cel înroșit ?

Pe coasta bretonă, la kilometri distanță, se simte mirosul iute, 
înțepător. De multe decenii și pînă în zilele noastre în întreaga lume, 
aproape oriunde sînt focare de conflict se simte același miros iute, 
înțepător. Al celeilalte maree.

Oamenii au încercat să ardă pecinginile de gudron de pe întinsul 
apelor; dar n-au reușit Din setea și lupta pentru valurile celeilalte 
maree au izbucnit, și pot izbucni, incendii devastatoare pentru oameni

Fără primele, piața bretonă ar fi rămas curată, strălucitoare șt 
liniștită, cu turiștii veseli întinși pașnic la soare, pe prosoapele lor 
colorate. Fără cealaltă, întreaga lume ar fi mai pașnică, focare grave 
s-ar fi stins, popoarele ar trăi mai liniștite sub soare.

...S-a spart un petrolier lingă coasta bretonă și încărcătura sa a 
curs peste ape.

în comparație cu cealaltă, cît de roză, de trandafirie apare ma
reea provocată...

N. CORBU
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GHANA

Referendum asupra viitoarei
formule

Pentru a doua oară în istoria inde
pendentă a Ghanei, poporul acestei 
țări a fost chemat să se pronunțe în 
cadrul unui referendum național asu
pra unor probleme de deosebită im
portanță în viața țării : să decidă 
dacă este pentru sau împotriva for
mării unui „guvern de uniune națio
nală", constituit din cadre militare 
și civili, guvern care să fie plasat sub 
conducerea actualului conducător al 
statului, generalul Ignatius Acheam- 
pong — în locul actualei formule de 
guvernare, asigurată de un Consiliu 
Militar Suprem.

Partidele din opoziție, care au la 
conducerea lor în special personali
tăți civile și foști militari în vechile 
administrații, au propus formula unui 
„guvern național" alcătuit numai din 
civili.

în cadrul referendumului, majorita
tea alegătorilor s-au pronunțat pen
tru formula propusă de actualul gu
vern. Comentind acest rezultat, ob
servatorii africani relevă că guvernul 
condus de Ignatius Acheampong, 
aflat la cîrma țării din ianua
rie 1972, s-a prezentat în campania 
electorală cu o serie de însemnate 
realizări, între care se numără mă
surile de redresare a economiei, re
ducerea dependenței acesteia față de 
capitalul străin, diminuarea datoriei 
externe, extinderea controlului de 
stat în toate sectoarele de activitate 
economică și financiară. Paralel, au 
fost luate o serie de măsuri în di
recția îmbunătățirii nivelului de trai 
al populației. Ca urmare a eforturi
lor depuse de poporul ghanez, s-au 
înălțat o serie de obiective economice 
importante. Industria ghaneză s-a 
extins și diversificat. La Tema se 
dezvoltă un șantier naval, la Tako- 
rodi se fabrică utilaje miniere și de 
transport, în alte localități s-au con-

politice
struit fabrici de sticlă, hîrtie, medi
camente, ciment etc. Totodată, gu
vernul a acordat o atenție deosebită 
agriculturii. în cadrul programului 
„să ne asigurăm singuri hrana", au 
fost întreprinse ample acțiuni de mo
dernizare și diversificare în acest do
meniu.

In cei peste șase ani de guvernare, 
Consiliul militar suprem a acționat 
potrivit liniilor directoare stabilite în 
Carta redeșteptării naționale. Evolu
ția spre actualul referendum a în
ceput în 1976, cînd șeful statului a 
propus alcătuirea unei comisii con
stituționale însărcinată cu redactarea 
unui proiect de Constituție. Urmă
toarea etapă va fi organizarea de 
alegeri generale, în iunie 1979 și de
semnarea unei adunări constituante.

în încercarea lor de a împiedica 
această evoluție, cercurile reacționare 
din țară au organizat un complot ur
mărind înlăturarea de la cîrma țării 
a Consiliului Militar Suprem. Așa 
cum s-a anunțat, complotul a fost 
descoperit în preajma referendumu
lui. Este semnificativ că aceleași 
cercuri au pus la cale în urmă cu un 
an o serie de tulburări — acțiune 
condamnată la vremea respectivă de 
sindicate și alte organizații de masă, 
care și-au exprimat sprijinul față de 
guvernul actual și de programul de 
transformări elaborat de acesta.

Așa după cum scrie publicația ma
rocană „Al Bayane", evoluția poli
tică demonstrează că „poporul gha
nez, întărit de pe urma încercărilor 
suferite, a dobindit experiență poli
tică. în primul rînd, el s-a convins 
că un viitor mai bun al țării sale se 
află nu in impasul creat de neocolo
nialism, ci pe calea amplă a progre
sului".

Augustin BUMBAC

• RESURSELE PE
TROLIFERE ALE PLA
TOULUI CONTINENTAL 
Potrivit ultimelor cercetări, re
sursele petrolifere „off shore" 
(din largul mării) sînt mai 
mari decit cele continentale. 
Acest calcul s-a făcut pornind 
de la bazinele sedimentare 
susceptibile de a cuprinde in 
adîncul lor zăcăminte de țiței, 
în timp ce pe uscat aceste ba
zine însumează 65 milioane 
kmp, în mări cu adincimea de 
pînă la 200 m suprafața lor 
atinge 15 milioane kmp, iar cu 
adîncimi de peste 200 m — 90 
milioane kmp. Geologii susțin 
că aproximativ jumătate din 
această întindere este bogată 
in zăcăminte petrolifere.

• UN TRAMVAI UL
TRARAPID, care se depla
sează cu o viteză de o sută de 
kilometri pe oră, a fost proiec
tat in cadrul uzinei „CKD-Ta- 
tra" din Praga. în prezent, au 
și început să fie instalate șine
le de oțel în mai multe orașe. 
Acest mijloc de transport în 
comun este destinat să asigure 
o legătură ultrarapidă intre cen
tru și cartierele de locuințe mai 
depărtate ale localităților țării.

• FUMATUL : NOCI
VITATE SPORITĂ PEN
TRU FEMEI. Paralel cu scă
derea mortalității provocate d / 
unele maladii canceroase, Or <y 
ganizația Mondială a Sănătăt' 
relevă, în schimb, o creșterț, 
mortalității provocate de cancel' 
pulmonar, în special în rîndul 
femeilor. Specialiștii consideră 
că acest fenomen se datorează 
extinderii rapide a fumatului
in rindul persoanelor de sex 
feminin, care, prin constituția 
lor, sint mai sensibile la sub
stanțele cancerigene conținute în 
fumul de țigară. O fumătoare 
învederată riscă de 16 ori mai 
mult să contracteze un cancer 
pulmonar decit o nefumătoare 
(in grupurile respective de băr
bați această diferență este de 
10). în unele țări, de altfel, 
numărul femeilor bolnave de 
cancer pulmonar a și depășit 
numărul bărbaților suferinzi de 
aceeași maladie.

• IN APĂRAREA 
PUILOR DE FOCĂ.
campania sa împotriva masa
crării puilor de focă, deosebit 
de căutați pentru blana lor pre
țioasă, Brigitte Bardot a recurs 
la o nouă formă : aceea a scri
sului. Considerind că adulții 
sint puțin sensibili la apelurile 
sale, actrița a hotărî t să se a- 
dreseze unui public mai înțele
gător : copiii. Cariera ei de 
scriitoare și-a inaugurat-o cu o 
carte adresată lor și intitulată 
„Noonah — mica focă albă". Am 
renunțat definitiv la cinemato
grafie — a declarat, .actrița, ară- 
tind că în viitor se va ocupa 
numai de problemele apărării 
mediului înconjurător, inclusiv 
salvării de Ia distrugere a unor 
specii de animale.

• S-A INT1MPLAT DE
1 APRILIE... Agenția France 
Presse a transmis la 1 aprilie 
două întîmplări ieșite din co
mun petrecute în S.U.A. Primul 
caz este acela al lui John Min- 
nock, șofer de taxi din Seattle, 
care, la virsta de 36 ani, a a- 
juns la greutatea record de 407 
kg. Urmînd nerațional cura de 
slăbire recomandată de medici, 
s-a impus internarea sa Ia spi
tal. Nu mică a fost mirarea e- 
chipei de la salvare cînd au 
văzut cu ce fel de pacient au 
de-a face. A fost nevoie de 12 
pompieri și de o targă specială 
pentru a-1 scoate din casă și de 
improvizarea la spital a unui 
pat suprarezistent. Al doilea caz 
este cel al lui Harold Brown, în 
vîrstă de 22 ani, din San Fran
cisco, care a căzut prin luminator 
de la etajul 27 al clădirii „Trans- 
america Building". Datorită unei 
șanse extraordinare, tinărul s-a 
ales doar cu cîteva fracturi 
minore. Explicația : în cădere, 
corpul său s-a lovit de pereții 
luminatorului, ceea ce a frinat 
viteza de cădere. Manifestînd 
un calm tot atît de extraordinar 
ca și șansa pe care a avut-o, 
tinărul a început să fredoneze 
la sosirea salvării un cîntec la 
modă : „Ce plăcut e să zbori". 
P. S. Menționăm că acestea sînt 
întîmplări strict autentice și 
nu... o păcăleală de 1 aprilie.

• CONTRASTE DE
MOGRAFICE. Cel mai 
populat oraș din Japonia este 
Warabi, din prefectura Saitama. 
învecinată cu Tokio. La Warabi. 
pe un kilometru pătrat trăiesc 
14 352 de locuitori. în Japonia 
se intilnesc și situații total o- 
puse, de localități cu o densita
te a populației redusă. în spe
cial în micile orașe din insula 
Hokkaido. în fruntea listei se 
situează localitatea Monbetsu, 
care are numai 40 de locuitori 
pe kilometrul pătrat.

• SOLIDARITATE CU 
VICTIMELE „MAREEI NE
GRE". O largă mișcare de so
lidaritate cu populația din pro
vincia Bretagne, greu încercată 
de „mareea neagră", se desfă
șoară în Franța. Stația de ra
dio France-Inter a inițiat o ac
țiune specială — „Bretagne-ser- 
vice" — un serviciu telefonic 
gratuit, prin care pot fi anun
țate reclame cu caracter turis
tic sau comercial privind re
giunea. Federația de speciali
tate franceză a luat măsura ca 
prețul biletelor de intrare la 
toate meciurile de rugbi să fie 
mărit cu 2 franci, iar sumele 
rezultate să fie depuse în con
tul populației din Bretagne. 
Sînt numeroase, de asemenea, 
gesturile individuale, sumele 
trimise de diverse persoane 
particulare pe adresa centrului 
care se ocupă cu coordonarea 
activității de ajutorare a victi
melor „mareei negre".
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