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FEMEILE
puternică forță socială mereu mai
activ angajată în opera de înflorire

a națiunii noastre socialiste
Timp de două zile, cele peste o mie 

de delegate și invitate la Conferința 
națională a femeilor, reprezentan
tele a mai mult de jumătate din 
populația țării — milioanele de femei 
de cele mai diverse profesii, român
ce. maghiare, germane și de alte na
ționalități — au dezbătut probleme 
de importantă deosebită privind 
participarea mereu mai activă la 
viata politică și economică a tării, la 
îndeplinirea misiunii tot mai com
plexe ce revine femeii, in societatea 
noastră socialistă. în calitatea sa de 
om al muncii, de părtașă directă la 
tot ce se făurește pe plan material 
și spiritual, de factor de stabilitate 
al familiei, de educator al tinerei ge
nerații. Lucrările conferinței s-au 
desfășurat sub semnul înaltei pre
țuiri date activității femeilor de către 
conducerea partidului, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, care 
sublinia. în cuvîntarea rostită cu 
acest prilej, că „la toate marile vic
torii dobîndite de poporul nostru — 
in dezvoltarea și modernizarea eco
nomiei. în înflorirea științei si 
culturii. în creșterea nivelului de trai 
material și spiritual — o contribuție 
de cea mai mare însemnătate o aduc 
masele de femei din tara noastră, 
care prin hărnicia, devotamentul și 
priceperea lor au un rol de însem
nătate deosebită în tot ceea ce în
făptuim".

Participantele la dezbaterile din 
acest reprezentativ forum democra-

tic al femeilor din tara noastră si-au 
exprimat hotărirea lor fermă de a 
traduce în fapt recomandările si in
dicațiile secretarului 
partidului cu privire la 
lului pe care Consiliul 
Femeilor, comitetele și 
femei îl au în antrenarea mamelor de 
femei atît în activitatea productivă, 
economico-socială, cît și la întreaga 
viață politică și obștească, la con
ducerea treburilor tării. Ele au dat 
glas dorinței milioanelor de femei de 
a răspunde, prin ridicarea nivelului 
calitativ al întregii activități, 
căratei chemări a conferinței 
a-si spori aportul la îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor puse în fata în
tregului popor de Congresul al XI-lea 
și Conferința Națională ale_partidu- 
iui. de plenara C.C. 
martie a.c.

înțelegind că la 
programului adoptat 
partidului privind

general al 
sporirea ro- 
National al 

comisiile de

înflă-
de

al P.C.R. din
baza realizării 
de conducerea 
creșterea 

accentuată a nivelului de traî. 
cărui beneficiar este, alături 
toți oamenii muncii, femeia, 
calitatea ei de făuritor al 
nurilor materiale și spirituale, 
soție, mamă și gospodină se află 
creșterea eficientei activității econo
mice. îndeplinirea prevederilor pla
nului cincinal si a angajamentelor 
suplimentare, precum și faptul că 
trecerea la reducerea săptămînii de 
lucru într-un mare număr de între
prinderi in care majoritatea perso
nalului îl constituie femeile impun

mai 
al 
de 
în 

bu- 
de

ridicarea pe o treaptă calitativ supe
rioară a activității din toate sectoa
rele economiei. participantele la 
dezbateri au scos în evidentă căile 
și mijloacele prin 
pot să participe 
lizarea sarcinilor 
tătilor economice, 
căi — după cum 
cuvîntarea secretarului 
partidului, în documentele 
rinței 
a calificării profesionale a femeilor 
ce lucrează în sfera producției ma
teriale. Pornind de la faptul că fe
meile reprezintă astăzi 36 la sută din 
totalul personalului muncitor. că 
ponderea lor in industrie se apropie 
de 38 la sută, iar în anumite ramuri 
productive ele constituie majoritatea 
personalului muncitor, conferința a 
stabilit modalitățile concrete prin 
care comitetele și comisiile de fe
mei. sub directa conducere si îndru
mare a organelor si organizațiilor de 
partid și în strînsă colaborare cu 
organizațiile sindicale și de tineret, 
vor acționa pentru calificarea și, 
perfecționarea pregătirii profesio
nale a femeilor, în cele mai diferite 
forme, pentru o temeinică însușire 
a meseriei exercitate, creîndu-se 
astfel condițiile pentru ca ele să fie 
factori și mai activi în promovarea 
noului, a progresului tehnic în pro
ducție. Lucrările conferinței au re
levat rolul tot mai activ pe

care femeile 
mai activ la rea- 
de plan ale uni- 

Una din aceste 
se subliniază in 

general al 
în documentele confe- 

constă în ridicarea continuă

(Continuare în pag. a Il-a)
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GÎND Șl FAPTA DE COMUNIST

Sensul unei vieți
în secția accesorii metalice a 
întreprinderii „11 iunie" din 
Galați, aspect cotidian de 

muncă

Foto : S. Cristian

GALAȚI
10 ani 

de la elaborarea 
primei șarje 

de fontă

Am intrat în ultima 
săptămînă a lunii aprilie, 
cind, practic, in toate ju
dețele și unitățile agri
cole trebuie să se încheie 
semănatul porumbului. 
Pînă ieri au fost însămîn- 
țate 1 450 000 hectare, ceea 
ce reprezintă 56 la sută 
din suprafețele prevă
zute.

Există reale posibilități 
ca în cîteva zile, prin- 
tr-un efort susținut, în 
județele din sudul și ves
tul țării, din Transilvania 
și sudul Moldovei să se 
termine însămînțarea po
rumbului. De asemenea, 
este posibil și necesar ca 
și în celelalte zone semă
natul să se încheie în cel 
mai scurt timp.

Esențial este ca în fie
care unitate, în fiecare 
județ să se asigure o bună 
organizare a muncii, folo
sirea la întreaga capa
citate a tractoarelor și se
mănătorilor pentru a se 
realiza și depăși vitezele 
zilnice stabilite, urmărin- 
du-se, totodată, respecta
rea calității lucrărilor. A

(sus) și în întreprinderileîn cooperativele agricole 
agricole (jos)

Stadiul însămînțării porumbului la 24 aprilie. Cifrele înscrise reprezintă suprafețele 
însămînțate, în procente,

face din fiecare zi a aces
tei săptămini o zi record 
la semănat — aceasta este

îndatorirea primordială a 
organelor și organizațiilor 
de partid, a consiliilor

populare, a tuturor meca
nizatorilor și a oamenilor 
muncii din agricultură.

Zilele acestea s-au împlinit 
10 ani de la intrarea în produc
ție a primului furnal de 1700 
mc de la Galați. De atunci, de 
Ia elaborarea primei șarje de 
fontă. furnalele combinatului 
siderurgic de aici au crescut 
continuu ca număr si putere. 
Galațiul are astăzi 5 furnale în 
funcțiune — patru de 1 700 mc. al 
5-lea. deocamdată ceti mai mare 
din tară, de 2 700 mc — si un 
altul, nr. 6. de capacitate spo
rită — în construcție.

în cei 10 ani care au trecut de 
la intrarea primului furnal gălă- 
tean în circuitul siderurgic al 
tării, aici s-au elaborat în total 
aproape 25 milioane tone fontă, 
între cei care au plămădit în 
acest deceniu fonta gălăteană se 
numără : inginerii Ion Dinu. 
Ștefan Banu. Oancea Buzea. Ion 
Vasile. prim-furnaliștii Ion Ia- 
cob. Toader Manolache. Nicolae 
Chiroșcă. Vasile Atitienei. Du
mitru Grădinarii. cauperistii Vic
tor Zaharia, Măndel 
maiștrii Toader Costiuc. 
Boca, Ion 
trate s.a.

O imagine 
rii actuale a 
cit și a dezvoltării 
impetuoase a tării în ultima pe
rioadă ne-o dă și următoarea 
comparație . sugestivă : in. acest y 
an. la Galati se va produce de 5 
ori mai multă fontă decît cea 
realizată de întreaga Românie 
în anul 1960.

în aceste zile premergătoare 
marii sărbători a muncii, furna- 
listii Galațiului sînt ferm anga
jați in realizarea sarcinilor de 
plan ale acestui an — mai mari 
cu aproape 17 la sută fată de 
cele ale anului trecut — si a 
angajamentului asumat în între
cerea socialistă. (Dan Plăeșu).

Ganea,
_____  Cornel 

Filip, Vasile Is-
elocventă a ponde- 
furnalelor gălătene. 

industriale

Cu planul 
pe patru luni 

îndeplinit
Oamenii muncii din între

prinderile municipiului Dej au 
îndeplinit, în ziua de 24 aprilie, 
prevederile de plan pe primele 
4 luni ale anului la 
torii. Pînă la finele 
produce suplimentar 
marfă în valoare de peste 30 
milioane lei. iar producția netă 
va fi depășită cu circa 4 mili
oane lei. Și la producția fizică 
se vor obține depășiri substan
țiale : peste 15 000 tone sare, 
600 tone cărămizi refractare, 
300 tone hîrtie, 170 tone făinuri 
și grăsimi proteice, 1 000 tone 
sucuri concentrate din fructe, 
mobilă în valoare de peste 1 mi
lion lei. Volumul exportului va 
fi depășit cu circa 3 milioane 
lei valută. (Alexandru Mureșan)

toți indica- 
lunii se va 
o producție

Județul Covasna a încheiat însămințările de primăvară«I

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
întir-o telegramă adresată Co

mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Comitetul 
județean Covasna al P.C.R., se 
raportează că oamenii muncii de pe 
ogoarele acestui județ, antrenați in 
întrecerea socialistă în cinstea zilei 
de 1 Mai. au încheiat la 24 aprilie 
campania de însămintări de primă
vară. In _ prezent — se subliniază în 
telegramă — întreaga noastră preo
cupare este concentrată pentru exe
cutarea în continuare a unor lucrări 
de bună calitate, organizarea judici
oasă a muncii. în vederea folosirii cit 
mai eficiente a forțelor umane si ma
teriale de care dispunem, pentru de
pășirea sarcinilor planului pe 1978, 
prin aceasta creînd condiții tehnico- 
organizatorice si materiale realizării

angajamentului asumat, 
anului 1980 să obținem 
25 000 kg/ha la cartofi. ___
kg/ha sfeclă de zahăr, 3 500 kg/ha 
griu, contribuind cu cantități sporite 
de produse agroalimentare la forma
rea fondului centralizat al statului.

Aceste eforturi ale tuturor specia
liștilor. ale tuturor locuitorilor de la 
sate îsi au ca obiectiv concret exe
cutarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor, îmbunătățiri funciare, cu
rățirea și fertilizarea a peste 15 000 
ha pășuni si finețe, pregătirea în ve
derea irigării a peste 7 000 hectare, 
iar în zootehnie — ramura de bază a 
agriculturii județului nostru — se a- 
cordă o deosebită atentie executării 
noilor complexe de tip industrial.

Vă asigurăm că, sub conducerea or-

ca la nivelul 
producții de 
peste 40 000

ganelor și organizațiilor de partid, 
colectivele de muncă din iudet vor 
milita neabătut si in continuare pen
tru înfăptuirea obiectivelor Congresu
lui al XI-lea si ale Conferinței Na
ționale ale partidului, a indicațiilor 
dumneavoastră, pentru ridicarea pa
triei noastre pe culmile inalte ale 
progresului si prosperității. Prin a- 
ceasta exprimăm mulțumirea noastră 
conducerii partidului, dumneavoas
tră. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru minunatele condi
ții de muncă si viată create tuturor 
fiilor patriei noastre — fără deosebire 
de naționalitate — si hotărirea fermă 
a românilor si maghiarilor din jude
țul Covasna că vor face totul pentru 
înflorirea patriei noastre dragi — 
Republica Socialistă România.

Două concluzii ale unui raid de-o zi în unități agricole din județul Ilfov

Ritmul semănatului
Vse impune însă atenție sporită pentru

este bun,
calitatea lucrărilor

După un demaraj mai lent la 
mănat, viteza de lucru în județul

se-
_______________  Il

fov a crescut în ultimele zile, ajun- 
gind la 16100 hectare duminică și 
la 20 500 hectare luni. Ca urmare, 
pină ieri au fost însămînțate 120 000 
hectare cu porumb — 63 la sută din 
suprafața prevăzută. Am urmărit la 
fața locului, în două zone diferite 
ale județului — Urziceni și Olteni
ța — cum se desfășoară semănatul 
porumbului.

Prima constatare : și duminică, 
atît în nordul, cit și în sudul jude
țului Ilfov s-a muncit intens, sub 
îndrumarea specialiștilor, membrilor 
comandamentelor comunale și a unor 
activiști ai comitetului județean de 
partid.

Unele unități agricole au și înche
iat semănatul porumbului. Printre 
acestea — și C.A.P. Girbovi. Cum 
se explică acest succes ? Tovarășii 
Marcel Dobra, președintele coopera
tivei, și Iordan Olteanu, inginerul- 
șef, ne-au spus că rezultatele bune 
se datoresc, in principal, adaptării 
semănătorilor SUP-29 — folosite de 
regulă la însămînțatul cerealelor — 
pentru semănatul fasolei și soiei ; 
ceea ce a permis ca toate semănă- 
torile SPC-6 să fie concentrate la 
însămînțarea porumbului, ritmul zil
nic fiind cu 100 ha peste cel plani-

ficat. Direcția agricolă județeană a 
hotărît ca și în alte unități fasolea 
și soia să fie semănate cu SUP-29 
modificate, iar toate semănătorile 
SPC-6 să fie utilizate numai la însă- 
mințarea porumbului.

în județ se organizează acum am
ple acțiuni de întrajutorare cu mij
loace mecanice. Ele sînt determinate 
de faptul că între consilii intercoo- 
peratiste vecine și chiar intre unită
țile agricole din același consiliu in- 
tercooperatist există diferențe mari 
în ce privește suprafețele însămîn- 
țate cu porumb. Duminică am găsit 
la lucru. în cooperativele agricole din 
localitățile Ion Roată și Brănești. 
formații de mecanizatori de la sec
țiile ce servesc cooperativele Gir
bovi și Hagiești, care au încheiat 
semănatul porumbului. întrucît în 
unele consilii intercooperatiste din 
sudul județului — Ulmeni. Vedea, 
Giurgiu, Băneasa — semănatul este 
mult întîrziat, direcția agricolă a ho-

fie concentrate mij-tărît ca aici să 
loacele mecanice de la consiliile in- 
tercooperatiste Anghelești, Vinători, 
Ghimpați și Hotarele, care termină 
marți semănatul porumbului.

...Stațiunea de mecanizare a agri
culturii din Ulmeni. O primă consta
tare : în cooperativele agricole din 
raza ei, semănatul porumbului este 
foarte întîrziat. Pînă duminică, din 
cele 4145 hectare destinate acestei 
culturi se însămințaseră doar 728 
hectare. întîrzierea este_pusă pe sea
ma terenului moale, 
plouat abundent, dar 
cauze care determină 
mănatului. Străbatem 
oprim la tractoarele care lucrau pe 
terenurile cooperativei din Mitreni. 
Erau de față președintele și ingine-

E adevărat, a 
sînt și alte 
întîrzierea se- 
cimpul și ne

Ioan HERTEG 
Aurel PAPADIUC

(Continuare în pag. a II-a)

în ziarul de azi, sub formă de broșură

PROIECTUL LEGII
„Dacă ar fi să pro

puneți din oolectivul 
dumneavoastră pe ci
neva despre care să se 
scrie la rubrica „Gînd 
și faptă de comunist", 
la cine v-ați gindi întii 
și-ntii ? Răspunsurile 
ne-au îndrumat, fără 
echivoc, spre cel pe 
care toți il numesc 
„omul de pe cală".

Maistrul Constantin 
Ghenciu se recoman
dă scurt : constructor 
naval. Biografia sa 
este una din cele mai 
elocvente ilustrări ale 
drumului atit de bogat 
în împliniri, deschis de 
partid oamenilor mun
cii din tara noastră. A 
venit aici, la Șantierul 
naval Drobeta-Turnu 
Severin, ca ucenic, cu 
puțin înainte de elibe
rare, muncind ziua și 
învățînd seara la 
cursurile școlii indus
triale; în anul IV i se 
încredințează condu
cerea unei echipe, ceva 
mai tîrziu — a unei 
brigăzi de tineret, iar 
la 23 de ani devine 
maistru. consolidin- 
du-și cunoștințele și 
autoritatea funcției 
prin absolvirea școlii 
tehnice de maiștri. As
tăzi, omul care a urcat 
pe schela navelor cu 35 
de ani in urmă este 
șeful atelierului mon- 
taj-cală. unul dintre 
cei mai stimați, dintre 
cei mai competenți 
membri ai colectivului. 
După cum este și un 
apreciat dascăl al ti
nerilor, cărora le dă
ruiește zi de zi, cu 
inimă largă, cunoștin
țe care să-i ridice tot 
mai sus pe „podiumul" 
măiestriei profesiona-

le, insuflindu-le, mai 
mult decit orice, pro
pria pasiune de a în
văța neobosit.

A învăța — pentru 
maistrul Ghenciu — nu 
înseamnă însă doar a 
se ține la curent cu 
ceea ce este nou în 
meseria de construc
tor naval. Pe același 
plan se situează preo-

înțelege 
în pro-

cuparea de a 
și a-și însuși 
funzime politica par
tidului. de a ajuta și 
pe alții în acest sens. 
De aceea, anii de 
muncă în producție, de 
desăvîrșire pe plan 
profesional se leagă 
strîns de o neîntrerup
tă activitate ca propa
gandist și activist po
litic, de îndeplinirea 
unor sarcini obștești 
de răspundere. Dar. 
mai ales, de un efort 
pasionat pentru a face 
ca ideile novatoare ale 
partidului să rodească 
din plin. Se știe, bu
năoară. că munca stă
ruitoare a numeroase 
colective din tară a 
validat cu prisosință 
eficiența inițiativei co-

muniste „Să lucrăm o 
zi pe lună cu electrozi 
economisiți", care tota
lizează pînă la ora ac
tuală economii consi
derabile. Inițiatorul 
acțiunii în județ ? Este 
unul și același cu au
torul ..complexului de 
matrițe pentru decu
pări in osatura corpu
lui de navă", a cărui 
aplicare a avut o con
tribuție importantă la 
scurtarea ciclului de 
staționare a navelor pe 
cală.

Maistrul Ghenciu are 
in palmaresul său con
ducerea operațiunilor 
de lansare a peste 500 
de nave. Cei care-1 cu
nosc afirmă că în aces
te momente se fac sim
țite, mai mult decit 
oricînd, exigenta si 
spiritul său de bun or
ganizator, priceperea 
sa profesională, cura
jul, inițiativa și pre
zenta de spirit a omu
lui pentru care a lansa 
o nouă navă construită 
de mîini si minți ro
mânești înseamnă a 
face să strălucească 
pe alte și alte meri
diane tricolorul pa
triei.

...Se desprind mereu 
mai multe nave de 
cheiurile șantierului 
severinean. Pe întinde
rile albastre poartă cu 
ele o părticică din ini
ma „omului de pe 
cală", a aceluia care 
și-a făcut — îndem- 
nind și învățînd și pe 
alții s-o facă — din 
îndeplinirea profund 
responsabilă a înda
toririlor profesiunii, un 
înalt crez patriotic.

Maria BABOIAN

de- 
tre- 
co- 
su-

...După cum singur 
clară, prin iunie, anul 
cut, Ion Ionisei, din 
muna Pantelimon, s-a 
părat pe soacră. Și — drept
urmare — ce i-a trecut 
prin gînd ? Să se lase de 
slujbă. De ce tocmai un a- 
semenea „mijloc de repre
salii" ? O mărturisește el 
însuși, într-una din filele 
unui dosar de la Judecăto
ria sectorului 3 din Capita
lă : „Deoarece m-am supă
rat pe soacra mea. am pă
răsit serviciul pentru a nu 
mai putea fi menținută 
poprirea inființată pentru 
pensia de intreținere a co
pilului meu...".

Un caz in care dezintere
sul, disprețul chiar, față de 
îndatoririle de părinte s-a 
dat cu cinism pe față. Un 
caz insă in care nouă este 
poate doar forma sfidătoa
re a recunoașterii ; din pă
cate, meteahna ca atare nu 
este deloc nouă. întîlnim, 
uneori, asemenea mani
festări de egoism în fla
grantă contradicție cu grija 
și generozitatea societății 
noastre față de cea mai 
tînără generație ; întîlnim 
astfel procese în care e 
vorba fie de pensia de în
treținere pentru copilul ori 
copiii minori, părăsiți, fie 
de alocația de stat cuveni
tă tot lor, dar neajunsă la 
ei, fiindcă el, tatăl lor...

Acesta este aspectul co
mun al — să-i spunem pe 
nume — dramei celor pă
răsiți : mama și copiii. Cei 
lăsați de izbeliște, cîteodată 
chiar alungați din casă de 
cîte un tată ușuratic și 
iresponsabil, în căutarea 
„unei alte fericiri...". Cu ce 
situații se confruntă mama 
în căutarea „rătăcitorului", 
pentru a-1 determina să-și 
respecte îndatoririle părin-

tești, măcar din punctul de 
vedere al asigurării mijloa
celor de întreținere nece
sare copiilor săi ?

La prima vedere, lucru
rile par a fi simple : se va 
plînge justiției, va cere adi
că sprijinul legii. Statul,

din Co-familie — art. 305 
dul penal : săvirșirea de 
către persoana care are o- 
bligația legală de întreți
nere, față de cel îndreptă
țit la întreținere, a uneia 
dintre următoarele fapte : 
părăsirea, alungarea sau

Din nou în instanța

opiniei publice:

Tată de familie

sau tata
de... tribunal?

anchetă socială
societatea noastră au luat 
numeroase măsuri, inclusiv 
pe plan legislativ, pentru a 
.da sprijin și protecție ma- 

• mei și copilului, pentru a 
asigura toate condițiile 
creșterii și dezvoltării co
respunzătoare a copiilor, tn 
varianta sa cea mai gravă, 
părăsirea, dezinteresul față 
de familie îmbracă forma 
infracțiunii (abandonul de

lăsarea fără 
nindu-1 la 
sau morale ; 
cu rea-credință a obligației 
de întreținere prevăzute de 
lege ; neplata cu rea-cre- 
dință, timp de 2 luni, a 
pensiei de întreținere stabi
lite pe cale judecătorească). 
Aceasta, deci, în situația 
unor manifestări de dezin
teres flagrante, in care

. ajutor, expu- 
sufcrințe fizice 

; neindeplinirea

reaua-credință apare evi
dentă. Dar cînd aceasta 
este disimulată, cind vino
vatul se pune, cu abilitate, 
din vreme, la adăpost Îm
potriva unei eventuale în
vinuiri, trimițind din cînd 
in cînd cite o sumă de bani 
(neapărat contra chitanță !) 
celor părăsiți ? Sau cind ta
tăl rătăcitor mai dă, cind 
și cind, de ochii lumii, pe 
acasă, aducînd și cîte 
„ceva" copiilor, tocmai pen
tru a nu se putea spune 
cumva că i-ar fi abando
nat ? Ori, în și mai delicate 
cazuri, cînd femeia rămasă 
să poarte singură grija co
piilor, are totuși reticențe 
și nu-i vine ușor să-l aducă 
pe tată la sentimente mai 
omenești prin intermediul 
Codului penal ?

Se ințelege că in astfel 
de situații incertitudinile 
durează și cei care au de 
suferit sint în primul rind 
copiii. Dar, intr-o zi, fe
meia își ia inima în dinți 
și se duce să ceară spriji
nul justiției : tatăl fugar să 
fie obligat la plata unei 
pensii de întreținere. Dacă-i 
știe noul domiciliu ori lo
cul de muncă, este bine — 
acțiunea ei va căpăta curs 
de îndată. Dacă nu, va tre
bui să le afle (altminteri, 
instanța nu va avea cum 
să-l citeze în proces). Cum 
le află ? întrebînd în stînga 
și in dreapta, apelînd, ade
sea, la ajutorul miliției. 
După o vreme, ajunsă in 
posesia acestor informații, 
femeia se îndreaptă din 
nou către justiție ; între 
timp, bineînțeles, de copii 
s-a ocupat singură, cum a 
putut. Așa se face că jus-

Dinu POPESCU
(Continuare în pag. a Iii-a)

PRIVIND ASIGURAREA
sănătății populației

(paginile din interior)

ÎN ÎNTÎMPINAREA SESIUNII SPECIALE

A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U

CONSACRATE DEZARMĂRII

Poziții, inițiative, propuneri concrete 
ale României socialiste

DEZARMAREA
obiectiv statornic al întregii 

activități a P. C. R.»
Peste o lună, respectiv la 23 mai, urmează să-și înceapă lucrările 

sesiunea specială a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 
consacrată problemelor dezarmării. Partidul și statul nostru acordă o 
atenție deosebită acestei sesiuni, considerînd că ea ar trebui să mar
cheze începutul unei cotituri radicale pe drumul transpunerii în viață a 
imperativului major al contemporaneității — încetarea cursei înarmărilor, 
să deschidă o perspectivă trecerii la măsuri concrete de dezarmare, și 
în primul 
pune să 
mentelor 
probleme 
prinse în 
mentale, arzătoare a contemporaneității, corespunzător intereselor cauzei 
păcii și progresului omenirii.

în pagina a 4-a: „Dezarmarea — obiectiv statornic al întregii acti
vități a P.C.R.".

rînd de dezarmare nuclearâ. în acest sens, „Scînteia" își pro- 
publice o suită de articole care să prezinte, în lumina docu- 
de partid și de stat, poziția României socialiste in principalele 
ale dezarmării, eforturile depuse, inițiativele și acțiunile intre- 
scopul de a se obține o soluționare a acestei probleme funda-
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]FAPTUL; 
DIVERS;

| Modestie |
IZi frumoasă de aprilie si la 

Tulcea. Un grup de copii se joa- I 
că pe faleză in apropierea ma- | 
lului neprotejat al Dunării. Deo-

Idată, o fetită de 9 ani. Adina, I 
a căzut in apă. Trecind intim- 
plător pe acolo si observind pe- 1

Iricolul, un adolescent de vreo 16 .
ani s-a aruncat după ea in apă, I 
a prins-o si a scos-o, cu efort I 
si curaj, la mal. Acolo unde se

I adunaseră. între timp, foarte I 
multi oameni. Văzind-o pe fetită I 
în afara oricărui pericol, adoles-

I centul a lăsat-o in seama celor • 
de pe mal si a plecat, spunind 
că se grăbește. Pe moment, ni- 1

Imeni nu s-a întrebat cine este . 
adolescentul. Au trecut de atunci j 
citeva zile. Părinții Adinei vor j 
să știe cine a fost salvatorul.

I Oricine ar fi, ei ii aduc si pe I 
această cale cele mai calde mul
țumiri. ■

I Pasiune

COMUNIȘTII DE LA SATE-
factorul dinamizator in bătălia insămintărilor

f

I 
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

De ani si ani de zile, învăță
torul Ion Ignat din comuna Rast, 
județul Dolj, se dovedește un 
neobosit animator al vieții 
spirituale locale. Cintă in cor, 
joacă in echipa de teatru, este 
instructorul si sufletul brigăzii 
artistice. O altă pasiune a lui 
este pictura. Cele 100 de ta
blouri realizate pină acum în
fățișează imagini din pitores
cul locurilor natale si P°r~ 
trete ale unor personalități 
ale istoriei noastre. Tablo
uri realizate din „materii 
prime" cu totul originale : 
cretă colorată si paie aplicate, 
încadrate in rame, frumos or
namentate si confecționate tot 
de el dintr-un amestec ingenios 
de., hârtie si făină. Deocamdată, 
tablourile lui împodobesc pro
pria locuință, primăria si holu
rile scolii. Pe cind reunite intr-o 
expoziție ? Merită !

De 5 lei... 
fotbaliști

— Mămica, te rog să-mi dai 
cinci lei !

— Pentru ce-ți trebuie ?
— Tovarășa învățătoare ne-a 

spus să ducem cite cinci lei. $i 
ne-a mai spus că vine un nene 
să ne dea cite o fotografie cu 
fotbaliști, care costă cinci lei...

— Cine, fotbaliștii ?
— Nu, fotografia !
Dialoguri asemănătoare au 

fost purtate între elevii dintr-o 
serie de scoli gălățene si părinții 
lor. Fotbaliștii „pozați" sint cei 
de la F.C.M. Galați. Gurile 
rele spun că, atunci cind vrei 
cu orice preț să intre echi
pa ta in divizia A, nici un efori 
nu este prea mare...

Asa să fie ?

Safteaua de 
la „Săftica“
ICa de obicei, la începutul pro

gramului de lucru, ospătarul Va
leria Ene, de la cunoscutul res- 
Itaurant „Săftica" de pe raza co

munei Balotesti. intimpina pri
mii clienți ai zilei cu multă, 
chiar foarte multă amabilitate, 

Iiar cu primii bani pe care-i in
casa după prima notă de plată 
se mingiia ușor pe bărbie, zicîn- 

I du-si : „Să fie de saftea, intr-un 
ceas bun". Dar a fost să fie 
ceasul rău, fiind surprins in fla
grant delict in timp ce introdu- 

Icea in restaurant băuturi al
coolice pe care le cumpărase la 
obișnuitul preț spre a le vinde 

Icu suprapreț. intrucit a mai fost 
condamnat tot pentru fapte simi
lare si nu s-a astimpărat. res- 

Ipectivului ospătar i se întocmeș
te acum drept răsplată cuvenita 
notă de plată.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
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I
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în aceste zile decisive pentru re
cuperarea rămînerii în urmă și ter
minarea însămințărilor — lucrare de 
deosebită însemnătate pentru soar
ta recoltei — se verifică cel mai 
bine, prin proba faptelor concrete, 
capacitatea organizatorică, forța de 
mobilizare a organelor și organizații
lor de partid sătești, dinamismul cu 
care ele acționează în această perioa
dă. „Pentru accelerarea ritmului însă- 
mînțărilor în vederea terminării lor 
în timpul optim, comitetul județean 
de partid îmbină aplicarea măsuri
lor organizatorice cu intensificarea 
muncii politice de masă in formele 
și metodele adecvate momentului" — 
ne spune tovarășul Marin Iliescu, se
cretar al Comitetului județean Dîm
bovița al P.C.R. Interlocutorul ne-a 
relatat succint citeva măsuri : mem
brii biroului și comitetului județean 
sprijină și controlează zilnic, la fața 
locului, pe ogoare, unitățile agri
cole, au fost mobilizați 200 de oa
meni din cooperativele de producție 
și unitățile agricole de stat care știu 
să conducă tractorul, sint depistate, 
tarla cu tarla, terenurile bune pen
tru însămințat ș.a.

Principala formă a muncii politice 
este, în aceste zile, cea de la om la 
om ; o foaie volantă dedicată lucră
rilor agricole popularizează expe
riența pozitivă și tot prin ea sint 
criticate deficiențele ; stațiile de 
radioficare și-au adaptat emisiunile 
cerințelor acestei perioade, difuzind 
informații concrete privind stadiul 
însămințărilor, exemple pozitive, dar 
și negative. în comunele Aninoasa, 
Nucet, Bucșani, Răzvad și altele s-au 
stabilit cele mai potrivite ore de 
emisiune : în zori si seara, cînd oa
menii s-au întors de la munca cîm- 
pului. Organizațiile de partid de la 
întreprinderea de utilaj petrolier, 
Combinatul de oțeluri speciale, în
treprinderea de frigidere Găești și 
din alte unități industriale ale jude
țului au dezbătut cu muncitorii care 
locuiesc la sate problema participării 
acestora in timpul liber la lucrările 
agricole.

OBIECTIVUL MAJOR : MOBILI
ZAREA GENERALA A FORȚE
LOR, FOLOSIREA DEPLINA A 
TIMPULUI DE LUCRU. La pri
măria comunei Băleni nu întâlnim 
pe nimeni din conducerea consiliu
lui popular. „Pe primar îl găsiți la 
punctul Nuceteanca, la însămînțatul 
porumbului, pe vicepreședinte la 
plantatul cartofilor de toamnă", ne 
spune un copil. Comuna, cu gospo
dării înfloritoare, cu solarii mai în

fiecare curte, este lipsită de anima
ția obișnuită : sătenii, peste o mie. 
se aflau pe cîmp la însămîntatul po
rumbului. al cartofilor, la întreținerea 
culturilor legumicole.

La capătul unei tarlale coboară 
de pe tractor mecanizatorul Nită 
Dumitru, secretarul comitetului de 
partid al uneia dintre cele două 
cooperative agricole din comună. 
„Cooperatorii noștri au înțeles bine 
că e în interesul lor să iasă pe 
cîmp — ziua, noaptea — cind și 
unde este nevoie. Comuniștii orga
nizației noastre, activul de partid 
au explicat fiecărui cooperator că 
de munca făcută acum — acum și 
nu mai tîrziu ! — depinde soarta 
recoltei", ne spune el. Apoi adaugă :

In județul Dîmbovița

„Necazul meu e că nu pot depăși 
viteza de lucru, cu tractorul, peste 
cit permit instrucțiunile tehnice. 
Dar, cel puțin, caut să am cit mai 
puține staționări". Am înțeles aluzia 
și i-am urat spor la muncă.

SPECIALIȘTII RĂSPUND ȘI GA
RANTEAZĂ PENTRU CALITATEA 
Șl RITMUL LUCRĂRILOR. Pe una 
din tarlalele cooperativei agricole 
Dobra îi găsim pe comuniștii Aurel 
Vișan, inginerul-sef al cooperativei, 
și inginerul Mircea Tăbîrcă, de la 
direcția agricolă județeană. contro- 
lînd calitatea lucrărilor. Specialistul 
de la județ ne spune : „Lucrările 
sint efectuate cu grijă, tractoarele 
acționează grupat, în program de 
două schimburi : 19 la semănat, ziua, 
10 — noaptea la pregătirea terenu
lui Viteza de lucru — corespunză
toare : 80 de hectare zilnic, ritm 
care va permite încheierea însămîn- 
țării porumbului în cîteva zile".

Ora prinzului. Sosește mîncarea 
pregătită de personalul administra
tiv. „în felul acesta, printr-o aseme
nea utilă mină de ajutor participă la 
campanie si contabilele noastre" — 
ne spune un tractorist.

SECRETARUL COMITETULUI 
COMUNAL DE PARTID CONDUCE 
TRACTORUL. Pe ogoarele comunei 
Cornești, în timp ce mecanizatorii 
luau masa, un tractor continuă să 
semene de zor.

— Tractoristul acela n-are poftă 
de mîncare ?

— Nu e în porție. E tovarășul 
Marin Ghinea, primar și, secretar al 
comitetului de partid, ni se răspun
de. Așa face zilnic, nu-i place să 
vadă tractoarele stind.

Secretarul comitetului comunal de 
partid ne vorbește apoi despre des
fășurarea însămințărilor. „Cele trei 
cooperative de aici au încheiat acum 
două săptămîni însămînțările la 
toate culturile, cu excepția po
rumbului — ne spune. La această 
plantă, viteza de însămîntare este de 
130 hectare pe zi.. Nu toți mecani
zatorii se încadrează insă în disci
plina muncii. Unii mai intîrzie. Și 
pe aceștia trebuie să-i convingem să 
respecte riguros programul de lucru, 
ca in uzină, să înțeleagă importanța 
fiecărui ceas. Din restanță am re
cuperat, dar nu în măsura în care 
să ne mulțumească".

INFORMARE OPERATIVA. într-o 
pauză pentru alimentarea tractoare
lor, secretarul comitetului comunal 
de partid din Cojasca. Vasile Arif, 
discuta cu doi mecanizatori și toți 
priveau harta cu situația însămîn- 
țărilor publicată intr-un ziar. „Ve
deți, nu stăm cel mai bine, le spu
nea el, sînt județe care se află 
înaintea noastră". Apoi, adresindu-se 
nouă : „Se înțelege, în aceste zile, 
mecanizatorii noștri nu prea mai au 
timp să citească ziarele, să asculte 
la radio. Noi, membrii biroului, ai 
comitetului. îi informăm la punctele 
de lucru despre desfășurarea lucră
rilor agricole în țară, în județ, des
pre evenimentele importante interne 
și internaționale".

PREOCUPARE ȘI CONTROL PEN
TRU FOLOSIREA ÎNTREGULUI 
PARC DE MAȘINI. Pe tovară
șul Ion Bucur, secretar al co
mitetului județean de partid, îl 
întâlnim după ce străbătuse, o 
noapte și o zi, ogoarele dimbovițe- 
ne. „Avem un parc corespunzător 
de tractoare și semănători, au fost 
stabilite din timp măsuri organiza
torice și tehnice, în sate există oa
meni harnici. Obiectivul principal 
asupra căruia trebuie concentrată 
întreaga atenție în zilele următoare, 
ne spune interlocutorul, este folosi
rea întregului parc de mașini. A- 
ceasta presupune intensificarea în
drumării și controlului, prezența 
noastră, a activiștilor, zi și noapte, 
îndeosebi acolo unde lucrările agri
cole — indiferent de cauze — sînt în
târziate".

C. VARVARA

Colectivul ÎNTREPRINDERII DE 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
DIN CĂLĂRAȘI a lansat, la începu
tul acestui an, chemarea la între
cere către toate unitățile de profil 
din țară, asumîndu-și angajamente 
mobilizatoare. După cum atestă date
le menționate, în întâmpinarea zilei 
de 1 Mai colectivul unității rapor
tează realizări deosebite. Pe ce căi 
s-a acționat, ce rezerve au fost puse 
în valoare ?

— Am analizat în amănunt, de la 
începutul anului, toate obiectivele 
din chemarea la întrecere, pentru a 
depista și valori
fica noi rezerve 
interne — ne-a 
spus tovarășul 
Tudor Stoian. se
cretarul comite
tului de partid, 
președintele con
siliului oamenilor 
muncii din între
prindere. Prima 
acțiune : eviden
țierea în fiecare 
secție a tuturor 
posibilităților de 
suplimentare a an
gajamentelor. Eu 
am răspuns de 
secția „diverse", 
unde se produc 
structuri de re
zistentă și ele
mente de acope
riș pentru hale 
industriale. pa
nouri mari pen
tru apartamente 
s.a. Mergind pe 
firul propunerilor 
făcute de oamenii 
muncii. împreună 
cu colectivul a- 
cestei secții am acționat cu stăruin
ță in trei direcții principale : asigu
rarea, la același nivel de competen
tă, a asistentei tehnice in toate 
schimburile ; organizarea ritmică a 
transportului unor materiale de la 
furnizori ; eliminarea completă a re
buturilor. prin creșterea răspunderii 
fată de calitatea producției.

Dar cea mai spectaculoasă realizare, 
rod al gîndirii tehnice și preocupării 
colectivului pentru folosirea cu ma
ximum de randament a fiecărui me
tru pătpat de spațiu industrial și spo
rirea eficienței producției, o consti
tuie proiectarea și executarea in în
tregime, prin autodotare, după o teh
nologie proprie, a unei noi linii de 
tuburi din beton de 400 mm. Reali
zatorii — inginerii Liviu Virtejan și 
Constantin Vasilache, maistrul Tudor 
Stoian, subinginerul Ion Gheorghe, 
muncitorii Dumitru Anghel și Dumi
tru Onuțiu — au pornit de la două 
elemente esențiale, care iși au ori
ginea în obiectivele stabilite în che
mare : crearea unor condiții propice 
pentru sporirea substanțială a pro
ducției fizice și înlocuirea tuburilor 
de azbociment aduse din import. 
Analiza comparativă a sistemelor de 
lucru (vechiul procedeu presupunea 
operații de torcretare și tratament 
termic — operații costisitoare și cu

consum mare de muncă, de energie 
electrică, iar cel nou — turnarea in 
forme) relevă cu claritate ce în
seamnă pentru colectivul întreprin
derii din Călărași transformarea 
cantității într-o calitate nouă, superi
oară, sarcină majoră subliniată de 
Conferința Națională a partidului.

— Deși pare un paradox, dar prin 
tehnologia elaborată de specialiștii 
noștri realizăm tuburi din beton de 
calitate superioară din cimenturi... 
inferioare — preciza tovarășul ingi
ner Victor Orlovschi, directorul în
treprinderii. Urmăriți funcționarea

într-una din întreprinderile care au chemai la întrecere pe ramură

în centrul preocupărilor: 
îndeplinirea și depășirea 
planului producției fizice
• Suplimentar — 2 000 mc de prefabricate din beton, 
5 000 mc de beton celular autoclavizat, 600 000 cără
mizi, panouri pentru 40 de apartamente • Tehnologii 
moderne, consumuri reduse de ciment și alte materiale

instalațiilor: au dispărut complet 
grămezile de beton declasat, rămas 
de la torcretare. Și mai este ceva. 
Una este să produci tuburi care să 
reziste la presiuni de peste 7 at
mosfere, cum realizăm anul acesta, 
și alta de o atmosferă, cum produ
ceam cu precădere înainte. Exprima
tă valoric, diferența între cele două 
calități este de 600 lei la un tub, ceea 
ce asigură creșterea substanțială a 
producției nete, a beneficiilor unită
ții. Și dacă in ianuarie s-au realizat 
117 tuburi de 7 atmosfere și 41 de 
o atmosferă, in martie proporția s-a 
schimbat și mai mult : 176 tuburi de 
7 atmosfere și 14 de o atmosferă.

Avantajele economice, în privința 
reducerii consumurilor materiale, sînt 
deosebite. în cazul vechiului proce
deu, se foloseau, potrivit datelor teh
nice, 720 kg de cimenturi superioare 
(B 600) la un metru cub de beton și 
se pierdea mai mult de jumătate din 
compoziție prin pulverizare, asigu- 
rîndu-se o grosime a stratului pro
tector de numai 1,5 cm, care nu per
mitea o izolare corespunzătoare a ar
măturii metalice. Prin noua tehnolo
gie. pierderile de beton sînt excluse, 
iar consumul este de numai 380 kg 
de ciment (B 300) la un metru cub 
de beton, realizîndu-se un strat de 
protecție de 2,5 cm, care conferă tu

burilor o durată de folosință practic 
nelimitată. Economii : 95 lei la un 
metru cub de beton, ceea ce în
seamnă, la linia de 400 mm, o eco
nomie anuală de un sfert de milion 
lei. Prin extinderea procedeului la 
întreaga producție de tuburi a între
prinderii se va realiza în acest an o 
economie de cel puțin 3 milioane Iei. 
Alte economii — 160 lei la metru cub 
de beton — rezultă și din diminuarea 
consumului de agregate de riu. în 
plus, prin reducerea duratei de exe
cuție a unui tub de la 80 la 24 de 
ore se realizează o producție fizică 

suplimentară de 
200 km tuburi pe 
an.

Dezvoltarea im
petuoasă a muni
cipiului Călărași, 
ca urmare a con
struirii combina
tului siderurgic, 
precum și a ce
lorlalte orașe din 
județul Ialomița 
a dus la crește
rea sarcinilor 
secției de pano
uri mari prefa
bricate pentru lo
cuințe cu 150 la 
sută fată de anul 
trecut. sarcină 
suplimentată prin 
angajament la 
165 la sută. Pa
ralel cu realiza
rea acestei sar
cini sporite, o se
rie de operații de 
montaj, care, de 
obicei, se execu
tau pe șantiere, 
cu un consum 

mare de timp, au fost integrate 
in procesul de fabricație al între
prinderii. in scopul reducerii du
ratei de execuție. Este vorba de 
cabinele spațiale pentru baie, care 
se livrează din secție dotate cu 
toate instalațiile și gata finisa
te. urmînd ca pe șantierele con
strucțiilor de locuințe să se efec
tueze doar racordurile. Faptul că se 
micșorează manopera de montaj- 
instalații (meserii deficitare pe șan
tiere) la 10 la sută, în comparație cu 
vechiul procedeu, vine în sprijinul 
creșterii ritmului construcțiilor de 
locuințe. De asemenea, se experi
mentează cu bune rezultate realiza
rea unor finisaje exterioare estetice 
și rezistente, care, intre altele, vor 
exclude folosirea schelelor pe șan
tiere in timpul construcției.

Sporirea producției fizice de înaltă 
calitate, in condițiile reducerii consu
murilor materiale, întăririi spiritului 
gospodăresc — iată ce caracterizează 
eforturile colectivului întreprinderii 
de materiale de construcții din Că
lărași în întrecerea socialistă din 
acest an, în lupta pentru o eficiență 
economică superioară.

Lucian C1UBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

I Urgențe...

La C.A.P. Sinești, județul Ilfov, specialiștii controlează buna funcționare a semănătorilor (fotografia din stingă). Cooperatorii din Mitreni au cuvinte de 
laudă pentru calitatea lucrărilor executote de mecanizatori (fotografia din mijloc). La aceeași cooperativă, mecanizatorul Vasile Istrate este fruntaș la 

pregătirea terenului, dar are și necazuri: cureaua alternatorului il pune pe drumuri (fotografia din dreapta)

Pe scena 
clubului întreprinderii

Femeile - puternică forță socială
(Urmare din pag. I)

Ritmul semănatului este bun

| uitate
S-au împlinit patru luni de 

Icind nava „Baia Mare“ a des
cărcat in portul Galați, intre al
tele, si 49 tone utilaje pentru 

1 Combinatul petrochimic Telea- 
jen. in ciuda apelurilor făcute 
de întreprinderea de navigație 

[fluvială (NAVROM-Galați), in 
ciuda vremii care trece, unitatea 
beneficiară nu s-a prezentat incă 
să-si ridice utilajele sosite din 

[import.
Cazul nu este singular. Pe 

cheiurile Galațiului mai există si 
Ialte importuri de utilaje de zeci 

și sute de tone care așteaptă, si 
tot așteaptă, să ajungă in unită- 

Ițile care le-au comandat. Cineva 
a făcut socoteala că respectivele 
utilaje au făcut mai puțin timp 
din țara care le expediază p.nă 

Ila Galați, decit de la Galați pină 
la fabricile care le-au solicitat. 
Desigur, cu multă insistentă si— 
urgență !

? Un profesor 
’ corigent
I Printre profesorii unui liceu 

din Roman se numără si Con
stantin S. Într-una din zile, 

I constructorii care înaltă in in
cinta liceului o modernă sală de 
sport l-au solicitat pe profesorul 

[respectiv și pe elevi să-i ajute 
să curețe de moloz încăperile 
care urmau să fie parchetate.

După cum ne informează ofi- 
Ițerul de miliție Gheorghe Pe- 

trariu din Roman, respectivul 
profesor i-a „ajutat" atit de bine 

[pe constructori, incit era gata- 
gata să-i lase fără materiale 
Mai exact spus, el a sustras 
vreo 650 kg de ciment pe care 

!l-a dus si i-a depozitat la domi
ciliul său. Acum, cimentul se 
află la locul lui. iar profesorul 

! nu-si mai găsește locul de ru- 
[ sine. Are și de ce.

I

I
I
I

I
I
I
I
I

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

trebuie să-l joace comisiile de fe
mei în educarea femeilor din între
prinderi în spiritul celor mai bune 
tradiții muncitorești, al întăririi or
dinii și disciplinei, în folosirea ju
dicioasă a materiei prime și mate
rialelor, a economisirii combustibi
lului și energiei.

Forumul femeilor din țara noastră 
a constituit și pentru lucrătoarele 
din agricultură un bun prilej pentru 
un rodnic schimb de experiență. 
Ținînd seama de ponderea lor inf- 
portantă în unitățile agricole — a- 
proape 60 la sută din forța de mun
că — conferința a stăruit asupra în
semnătății aportului lor, în aceste 
zile hotăritoare pentru soarta recol
tei, la terminarea, în cele mai bune 
condiții, a lucrărilor agricole de se
zon. în context a fost analizată ac
tivitatea comisiilor de femei din 
cooperativele agricole, din întreprin
derile agricole de stat consacrată în
făptuirii programelor de dezvoltare 
a principalelor sectoare de produc
ție agricolă, a indicațiilor secretaru
lui general al partidului la Consfă* 
tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., 
din februarie a.c.

Preocupindu-se de atragerea, în 
continuare, a femeilor in activitatea 
economică și socială, de temeinica 
organizare a procesului de calificare 
și perfecționare a pregătirii lor pro
fesionale, organele și organizațiile 
de partid, consiliile populare, toate 
organizațiile de masă și obștești, 
instituțiile centrale și locale sint 
datoare — așa cum a subliniat, 
în repetate rinduri, secretarul 
general al partidului, așa cum cu 
profundă încredere in capacitatea de 
muncă și creație a femeii a relevat 
și in cuvintarea la conferință — să 
asigure pretutindeni, in intreprin- 
deri și instituții, in întreaga viață 
economică si socială, o prezentă mai 
puternică a femeii la conducerea ac
tivității din toate domeniile vieții 
materiale și spirituale. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
„trebuie pornit de la concepția că 
nu există funcții speciale pentru 
bărbați sau pentru femei și că toate 
funcțiile din stat și din partid pot 
fi ocupate deopotrivă de bărbați și 
de femei. Singura cerință ce se 
pune este aceea privitoare la capa
citatea fiecăruia de a-și îndeplini in 
bune condiții răspunderile și îndato
ririle, pornind de aici, fiecare tre
buie să fie promovat în raport cu 
munca, cu capacitatea sa !“

Pornind de la realitatea că în or
ganele de conducere colectivă. in 
fruntea unor importante sectoare, 
femeile au făcut dovada concretă a 
spiritului, de înaltă responsabilitate, 
de exigență, combativitate și ener
gie revoluționară, organizațiile de 
partid trebuie să militeze in con
tinuare cu fermitate in spiritul in
dicațiilor secretarului general al 
partidului, pentru combaterea cu și 
mai multă energie și lichidarea cu

desăvîrșire a oricăror tendințe sau 
manifestări retrograde de subapre
ciere a femeilor, a capacității lor de 
a conduce și organiza, de a îndeplini 
cele mai mari răspunderi în viața 
noastră socială.

Procesul de atragere a femeii in 
activitatea productivă, de implicare 
a ei într-o măsură tot mai mare la 
conducerea treburilor societății a 
fost însoțit. în ultimii ani, de 
măsuri economice, sociale și ju
ridice care asigură, practic, po
sibilitatea ca femeia să-si înde
plinească. în cele mai bune con
diții. atât rolul ei de om al muncii, 
cit și acela de soție și mamă, de 
principal educator al tinerei genera
ții. Au fost elaborate, de asemenea, 
programe de măsuri menite să ducă 
la ușurarea muncii casnice a femeii 
prin dezvoltarea și diversificarea bu
nurilor de consum și a serviciilor 
care vin nemijlocit în sprijinul femeii 
muncitoare, mame și gospodine. în 
acest sens, așa cum a subliniat in 
cuvintarea sa secretarul general al 
partidului, trebuie asigurată îndepli
nirea întocmai, punct cu punct, a 
sarcinilor stabilite în vederea creării 
celor mai bune condiții de viață și 
de muncă pentru femei. Este nece
sar ca întreprinderile si instituțiile, 
ministerele de resort, consiliile popu
lare. toate organismele și factorii 
care au atribuții și răspunderi în 
acest domeniu să facă totul pentru 
îndeplinirea sarcinilor stabilite, parte 
integrantă din programul general de 
dezvoltare economico-socială a țării. 
La rindul lor. comitetele si comisiile 
de femei trebuie să participe mai 
activ și mai eficient la controlul în
deplinirii acestor programe. în toate 
localitățile, să semnaleze neajunsu
rile. să ceară organelor de stat, tu
turor întreprinderilor producătoare 
de bunuri de consum, unităților co
merciale și de servicii să adopte 
măsurile ce se impun pentru ca ho- 
tărîrile de partid si de stat să fie 
intru totul respectate. Aceasta, pen
tru ca femeia să-si poată consacra 
cu și mai mult folos timpul pregăti
rii profesionale, activității economi
ce si sociale, să-și poată îndeplini in 
cele mai bune condiții misiunea de 
educatoare a tinerei generații.

Strînsa conlucrare a comitetelor și 
comisiilor de femei cu organizațiile 
sindicale si de tineret, cu celelalte 
organizații de masă și obștești, cu 
consiliile populare, sub directa în
drumare și conducere a organelor și 
organizațiilor de partid, trebuie să 
asigure înfăptuirea întocmai a reco
mandărilor . și indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, tra
ducerea in viată a chemării și a 
celorlalte documente adoptate de 
conferință. în vederea sporirii con
tribuției femeilor din tara noastră, 
alături de toți oamenii muncii, la 
transpunerea în viată a Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, de ri
dicare a bunăstării poporului și de 
ridicare a patriei socialiste pe noi 
culmi de civilizație si progres.

(Urmare din pag. I)
rul șef al cooperativei, primarul co
munei. Din cele 1250 hectare prevă
zute a se cultiva cu porumb se insă- 
mînțaseră 350 hectare. Calitatea lu
crărilor executate de mecanizatori 
era foarte bună. Ceea ce-i îngrijora 
era insuficiența utilajelor : cu cele 
șase semănători se poate realiza o 
viteză zilnică de 120 ha. iar aceasta 
ar putea fi mai mare dacă ar soși 
cele trei tractoare de la I.A.S. Chir- 
nogi, care fuseseră programate. Aici 
se pune acut problema folosirii uti
lajelor, la întreaga capacitate, orga
nizării unei acțiuni de întrajutorare. 
Tocmai atunci a sosit la punctul de 
lucru un tractor greu — A 1800 A — 
de la volanul căruia a coborît me
canizatorul Vasile Istrate. Toți cei 
de față aveau cuvinte de laudă pen
tru el : de dimineața și pină seara 
tîrziu reușea să pregătească pentru 
semănat cite 45 hectare. Mecanizato
rul avea un necaz : se rupsese cu
reaua de la alternator. Un caz izo
lat ? Nicidecum. Dimineața. meca
nicii stațiunii căutau o curea pen
tru alt tractor de același tip. Ce pă
rere are delegatul trustului S.M.A. ? 
— il intrebăm pe tov. Marin Căli- 
nescu, aflat aici. „Cele trei tractoare 
A 1800 A. repartizate stațiunii, au 
sosit numai cu cite o curea de re
zervă. Or, curelele se uzează re
pede. Dacă un asemenea tractor de 
mare putere stă, și pierderea este 
foarte mare".

Pe terenurile cooperativei agricole 
„8 Martie" din Ulmeni erau numai 
două semănători. Tovarășii Gheorghe 
Petcu. vicepreședinte al consiliului 
popular comunal, și Eugen Văcărus. 
șeful fermei nr. 2. ne-au spus că 
s-ar putea însăminta zilnic 50—55 
hectare dacă vor sosi și celelalte două 
semănători. Dar unde sint ? La sec
ție. li se schimbă discurile. Ajunși 
aici, delegatul trustului întreabă de 
ele pe mecanicul Nicolae Cristea și 
pe alti cițiva oameni care... mește

reau de zor la mașina personală a 
primarului comunei. De semănători 
habar n-aveau I Acestea erau alături; 
mecanizatorii, șeful secției si pre
ședintele cooperativei munceau la 
schimbarea discurilor. „După amiază 
vom ieși cu ele in cimp — ne asi
gură președintele cooperativei. Ion 
Tănase. Ieri am însămințat 8 hectare, 
iar azi vom realiza 65—70 hectare". 
Se pierduse însă o jumătate de zi 
prețioasă.

Grăbirea însămințărilor trebuie 
însoțită de preocuparea pentru exe
cutarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate, incit să fie puse teme
lii solide recoltei acestui an. Facem 
această subliniere intrucit am întîlnit 
și situații cind normele de calitate 
erau încălcate. Sub ochii inginerului 
Vasile Pena, șef de fermă la C.A.P. 
Afumați, o semănătoare mergea in 
zig-zag. Motivul ? Inginerul nu se 
ostenise să jaloneze terenul. La 
C.A.P. Sinesti, directorul direcției 
agricole județene a fost în situația 
de a interveni pentru a scoate per
sonal din lucru o semănătoare pre
gătită necorespunzător. O măsură pe 
care trebuia s-o ia specialiștii aflati 
pe cimp. Numai că Matei Bîrnescu. 
inginerul-sef al Consiliului inter- 
cooperatist Hagiești. si Constantin 
Orăsanu. președintele cooperativei, 
au dovedit că mai mult fac act de 
prezență in cîmp. în loc să îndru
me și să controleze calitatea lucră
rilor. Dovadă : tot la această coope
rativă, deși s-au montat instalațiile 
de erbicidare pe semănători. însă- 
mîntarea porumbului nu se făcea 
concomitent cu erbicidarea. Si aceas
ta deoarece s-a omis, din neglijentă, 
un lucru elementar, dar esențial : 
prepararea soluției de erbicidare.

Sint numai cîteva situații care 
subliniază necesitatea îndeplinirii cu 
maximă răspundere a atribuțiilor si 
sarcinilor ce revin acum specialiști
lor în ce privește executarea în rithr 
susținut și de cea mai bună calitate 
a semănatului.

Festivalul național 
„Cîntarea Români
ei" a dat, după cum 
este cunoscut, un 
impuls deosebit legă
turilor multiple in
tre creatorii de artă și 
public. între instituții
le de spectacole, colec
tive artistice profesio
niste și spectatori care, 
adesea, sint ei înșiși 
preocupați de a-și va
lorifica talente și ap
titudini mai înainte 
necunoscute. Teatrul 
„L. Sturdza Bulandra" 
și-a făcut un titlu de 
cinste din a colabora 
cu artiștii amatori 
bucuresteni, îndrumîn- 
du-i, prezentând spec
tacole alese cu grijă 
din valorosul său re
pertoriu.

Iată, de exemplu, de 
curind. în zilele Con
ferinței naționale a 
femeilor, un colectiv 
artistic al acestui tea
tru a prezentat în fa
ța muncitoarelor de 
la „Tricodava" spec
tacolul „La lilieci", 
după versurile lui Ma
rin Sorescu. Prezența 
actorilor, impreună cu 
conducerea Teatrului 
„Lucia Sturdza-Bu- 
landra" la clubul în
treprinderii bucurește- 
ne „Tricodava" nu 
este întîmplătoare și 
nici o raritate : po
trivit unui mai vechi 
„contract spiritual" 
foarte solicitatul colec
tiv artistic al acestui 
teatru (indicele de fo
losire a sălii : 97 la 
sută față de legalul 
85 la sută) colaborea
ză fructuos cu artiștii 
amatori din mai multe 
colective muncitorești 
din capitala tării, prin
tre care și acela de la 
„Tricodava". Specta
colul amintit. pri
mit cu vie satisfacție, 
a fost urmat de un util 
dialog între actori și 
muncitori. Actorul Ion 
Besoiu, secretarul bi
roului organizației de 
partid de Ia acest tea
tru, a supus opiniei ce
lor prezenti opțiunile 
repertoriale solicitînd 
sugestii, observații, 
propuneri. Această în
tâlnire sărbătorească, 
dar și de lucru. între 
actori și muncitori, în
tre profesioniști și a- 
matori, înscrisă în bo
gata agendă a Festiva

lului național „Cîn
tarea României", nu 
poate primi un califi
cativ mai potrivit de- 
cît acela exprimat in 
cuvintele gazdelor : 
„Sînteți primiți la noi 
cu bucurie, cu satis
facție". Succesul aces
tui spectacol de o mare 
frumusețe, precum și 
alianța spirituală ce a 
prezidat discuțiile ce 
au urmat ne conving, 
dacă mai era nevoie, 
că atît teatrul cit si 
clubul au uși dinainte 
deschise în care de
mult nu se mai bate 
cu pumnul, apăsîn- 
du-se ușor, civilizat, 
pe sonerie. Motivele

Teatrul „Lucia 
Sturdza-Bulandra" 

în mijlocul 
muncitoarelor 

de la „Tricodava"

acestei bucurii, ale 
succesului constau fi
rește in calitatea, in 
substanța umană și 
ideile spectacolului 
prezentat.

Poemele din „La li
lieci" de Marin Sores
cu, carte veselă și a- 
mară, viziune profun
dă a lumii țărănești 
tradiționale, plină de 
un dramatism ce se 
zbate ascutit sub 
masca parodiei cal
mante, sau mai de
grabă a unei „îngî- 
nări" înduiosat-tandre, 
vin din memoria in
tactă a autorului, al 
cărui spirit evocă și 
compune spectacolul 
extraordinar, complet 
ca un cosmos, al sa
tului românesc. Miș
carea caracteristică, 
gestul definitoriu, in 
esență teatral, al oa
menilor acestei lumi 
rămase in amintire ca 
pe o scenă vremelnic 
părăsită constă in „ie
șirea la gard" : „Ieși
rea in lume este la 
poartă, duminica / A- 
ici curg veștile ca pe 
cîmpul de luptă...". 
Ochii tuturor sînt pe 
drum : „Cine mai tre
ce la deal, la vale ?“. 
Extraordinară cu a- 
devărat este vitalita-

tea acestei lumi pe 
care nici o tragedie 
n-a îngenuncheat-o și 
nici o suferință n-a 
inchis-o. Ochiul ei a 
văzut multe fără ca 
negura scepticismului 
să-l acopere, ci, adese
ori, doar lacrimile. O 
poftă enormă, neînvin
să, de „a ieși la gard" 
spre a vedea și a fi vă
zută zguduie perma
nent umanitatea aces
tui sat care, deși „neam 
pădureț", a vrut mereu 
să iasă la lume și nu 
să se ascundă de ea. 
In pofida unei omeniri 
părînd. cu toate expe
riențele făcute, ame
nințată nu o dată de 
valul dezabuzării po
luante, în ciuda imen
sei neîncrederi ce a- 
pasă pe cap de locui
tor, acești țărani care 
n-au suferit cel mai 
puțin, care n-au trecut 
prin cele mai mici tra
gedii au rămas cu pri
virea larg deschisă, re
zistând la asediul scep
ticismului : de după 
gardul lor autorul îi 
vede cum privesc cu 
ochi lacomi ca niște 
telescoape ..ce se în
tâmplă". comentând an- 
tonpannesc „spectaco
lul lumii" înșurubați 
cum sint în planeta lor 
numită Bulzesti. lingă 
Amaradia oltenească 
(rămînînd aici sînt 
însă mereu în stare, ca 
Don Quijotte. să în
calece pe Lemnopiron 
și, deschizînd ochii 
înăuntru, să-si imagi
neze „călătorii" ori 
„viziuni" fabuloase).

Sesizînd cu inteli
gentă remarcabilă stra
tul senzațional-specta- 
cular al poemelor lui 
Marin Sorescu, teatra- 
litatea barocă, gustul 
„expunerii", al „ieși
rii la gard" cu încre
derea îndărătnică. în- 
căpăținat-naivă că lu
mea merită să fie pri
vită chiar dacă adese
ori lacrimile de ris se 
prefac subit în sloiuri 
de gheată — actorii 
Teatrulpi Bulandra au 
realizat în „regia co
lectivă sub condu
cerea lui Virgil Ogă- 
șanu" un recital re
marcabil.

C. STĂNESCU

Foto : S. CristianScenă din spectacolul „La lilieci" prezentat la Tricodava
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al R. P. Mongole
Vizita ministrului afacerilor externe 

al Republicii Ghana
Cronica zilei

Delegația Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole, condusă de tovarășul 
Banzragciin Lamjav, membru al Pre
zidiului Marelui Hural Popular, șef 
de secție la C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, a avut, luni 
după-amiază, o întrevedere cu tova
rășul Ilie Rădulescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe.

In timpul întrevederii au fost abor
date probleme ale dezvoltării și a- 
profundării relațiilor de prietenie și

colaborare, pe multiple planuri, din
tre România și Mongolia.

La întrevedere au luat parte tova
rășul Dumitru Coliu, președintele 
Comisiei permanente pentru consi
liile populare și administrația de stat 
a M.A.N., alte persoane oficiale.

A fost de față Țagaanlamyn Du- 
ghersuren, ambasadorul R.P. Mongo
le la București.

★
In aceeași zi. oaspeții mongoli au 

vizitat întreprinderea „Tricodava" și 
Institutul politehnic din Capitală.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Ghana, colonel Roger J. A. 
Felii, a fost oaspete al Brașovului, 
unde a vizitat întreprinderile de 
tractoare și autocamioane, I.A.S. 
Prejmer, obiective social-culturale și 
stațiunea turistică Poiana Brașov.

In onoarea oaspetelui, primarul

municipiului, loan Drăghici, a oferit 
un dineu.

Ministrul de externe ghanez a fost 
însoțit de Toma Bălășoiu, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al României la 
Accra, și Kwame Addae, ambasado
rul Ghanei la București.

(Agerpres)

Manifestare în cadrul Anului internațional 
de acțiune împotriva apartheidului

Adunare festivă cu prilejul aniversării

coreene7'
Ar-

or
al

„Zilei Armatei populare
Cu prilejul aniversării Zilei 

matei populare coreene, generalul-
colonel Ion Coman. ministrul apără
rii naționale a Republicii Socialiste 
România, a trimis o telegramă de 
felicitare generalului de armată O 
Gin U, ministrul Forțelor 
Populare ale Republicii 
Democrate Coreene.

De asemenea, luni seara. 
Centrală a Armatei a avut 
dunăre festivă 
aniversări. Au 
ofițeri, maiștri 
din garnizoana

Au fost prezenți Pec Hîng Ghi, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.P.D. Coreene în tara noastră, alți 
membri ai ambasadei.

Armate
Populare
la Casa 

loc o a- 
aceleiași 
generali,

consacrată 
participat 

militari și subofițeri 
București.

Adunarea a 
neralul-colonel 
al ministrului 
care a rostit un 
Despre semnificația evenimentului a- 
niversat a vorbit locotenentul-colonel 
Pak Zi Săk, atașatul militar, ae.ro 
Si naval al R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

Participants la adunare au vizio
nat, apoi, o fotoexpozitie si un film 
înfătișînd aspecte din viata și acti
vitatea militarilor Armatei populare 
coreene.

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al R.P.D. Coreene la 
București s-a întîlnit cu militari 
dintr-o unitate a armatei noastre.

fost deschisă de ge- 
Vasile Ionel, adjunct 

apărării naționale, 
cuvînt de salut.

di- 
re-

în cadrul Anului international de 
acțiune împotriva apartheidului, la 
sala Dalles din Capitală s-a desfășu
rat luni după-amiază o adunare 
ganizată de Consiliul National 
Frontului Unității Socialiste.

Au luat parte șefi de misiuni 
plomatice ai unor țări africane,
prezentanti ai instituțiilor O.N.U. cu 
sediul la București, 
meros public.

Cu acest prilej.
Eugen Jebeleanu. ___________ „
Consiliului National al F.U.S.. loan 
Grigorescu. membru al Consiliului de 
conducere al Ligii de prietenie cu Po
poarele din Asia si Africa. Elena Stă- 
nescu. președinta Comitetului sindi
catelor din sectorul 5 al Capitalei, și 
Alexandru Bălăci, președintele Aso
ciației române pentru Organizația 
Națiunilor Unite, care au reafirmat 
politica consecventă a României îm
potriva imperialismului, colonialis
mului si neocolonialismului. discrimi
nării rasiale si apartheidului, de spri
jin multilateral si solidaritate cu lup-

precum sl un nu-

au luat cuvîntul 
vicepreședinte al

ta popoarelor oprimate din Africa 
australă, a mișcărilor de eliberare și 
antirasiste. Vorbitorii au reliefat, tot
odată. cursul dinamic, ascendent, al 
raporturilor de colaborare, prietenie 
Si solidaritate dintre tara noastră si 
statele africane.

în încheiere, participanții la adu
nare au adoptat textul unei telegrame 
adresate președintelui Comitetului 
special O.N.U. împotriva apartheidu
lui. L. Harriman.

(Agerpres)

Intre 4 și 12 mai, la București

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

Un model de reprezentare strălucită a culorilor noastre sportive

la dis- 
o su- 

pătrați, 
amplu 
dintre

Echipa de lupte a României din nou pe locul I in Europa!
Programul competitional din anul 

1978 cuprinde campionate mondiale 
și europene la numeroase 
olimpice de mare interes 
amatorii de sport din tara 
Din confruntările care se 
pentru cucerirea titlurilor 1 
sau europene rezultă de fiecare dată 
importante concluzii cu privire la 
evoluția sportivilor, ale selecției, 
pregătirii si valorii lor tehnice în 
drum spre Jocurile Olimpice din 1980. 
Ne face multă plăcere să constatăm 
că într-una dintre ramurile de frunte 
ale sportului românesc — luptele 
greco-romane — reprezentarea culo
rilor noastre nu numai că se men
ține la nivel de performantă interna
țională înălță, ci indică o tendință de 
creștere simțitoare. Ne aducem amin
te cu cită satisfacție aplaudau ama
torii de sport rezultatele luptătorilor 
români la campionatele europene din 
1977 — cele mai bune din istoria de 
pînă atunci a participării lor la 
această competiție a continentului, 
pe care o si cîstigau ca număr de 
medalii și puncte; ne aducem aminte, 
de asemenea, despre continuarea se
riei de succese răsunătoare ale lup
tătorilor la Universiadă, mai apoi la 
campionatele mondiale din anul tre
cut Acum, formația tricoloră de la 
stilul greco-roman ne oferă extraor
dinarul prilej s-o felicităm din nou 
penitru performante chiar mai înalte 
decît acelea din anul 1977, dobîndite 
în zilele de încheiere ale săptămînii 
precedente, la întrecerile europene de 
la Oslo. Pentru a doua oară conse
cutiv. formația română cîstigă pe an-

î ramuri 
pentru 

. noastră, 
produc 

mondiale

samblu primul loc în clasamentul 
națiunilor, numai că de această dată 
numărul de medalii si de puncte este 
de-a dreptul impozant, iar diferentele 
cifrice fată de principalele contracan
didate s-au adîncit considerabil în fa
voarea românilor. Patru medalii de 
aur. opt în total, la zece categorii de 
greutate. 45 de puncte — fată de trei 
titluri, cinci medalii în total și 33 de 
puncte, obținute de echipa U.R.S.S.. 
clasată pe locul secund, sînt cifre 
care vorbesc foarte clar despre cursul 
ascendent impetuos înregistrat de 
formația noastră reprezentativă de la 
un an la altul. Se cuvine deci să fe
licităm cu toată căldura federația de 
lupte si pe reputații ei tehnicieni, ca 
și principalele cluburi care concură 
la alcătuirea loturilor naționale prin 
bună selecție si bună pregătire a 
sportivilor din acest sport bărbătesc, 
un sport de importantă mondială si 
olimpică penitru care tineretul nostru 
arată 
nale.

Am 
matia 
deși luptele sînt un sport din catego
ria celor individuale, pentru faptul 
că intr-adevăr avem în această ra
mură de-a face cu o echipă, antre
nori de la federație si cluburi ce lu
crează în spirit de echipă, tehnicieni 
si luptători mai vîrstnici sau mai ti
neri care în istovitoarea muncă pre
gătitoare si la competiții șe manifestă 
ca un colectiv fără fisuri de oboseală 
fizică si spirituală, un monolit de 
înaltă calitate umană, al cărui țel 
nobil este performanta de vîrf si re-

înclinări, aptitudini exceptio-

vorbit în primul rînd de for- 
reprezentativă în ansamblu.

prezentarea cu cinste a culorilor 
noastre. Sigur, această formație e 
compusă din valori internaționale, 
mari personalități sportive — cărora 
le adresăm, fiecăruia în parte, calde 
felicitări și cuvenite cuvinte de lau
dă ; dar exprimarea lor constantă la 
nivel ridicat devine posibilă datorită 
calității deosebite a lucrului în acel 
spirit de echipă despre care amin
team mai înainte. Acum sînt proas
peți campioni ai Europei Constantin 
Alexandru. Ștefan Rusu. Roman Co- 
dreanu și din nou uimitorul luptător 
constăntean Ion Draica. Dar la vii
toarele campionate mondiale, din 
Mexic. în luna octombrie. Mihai Bo- 
țilă și Ion Păun (acum 
argint). Nicu Gingă și Petre Dicu 
(medalii de bronz) sau
(locul IV), Savin (locul VI) sau poate 
chiar alții, prin clasa tehnică gene
rală a formației române, sînt îndrep
tățiți să aspire la posturi mai înalte 
în ierarhie. De pildă. Nicu Gingă. de 
două ori campion al lumii, va can
dida pe bună dreptate si la titlul su
prem al anului 1978. în timp ce de la 
Petre Dicu se așteaptă o medalie de 
aur pe care antrenorii lotului i-o 
prevestesc încă de la Universiada 
din vara trecută. Prin urmare, por
nind de la seriozitatea muncii pregă
titoare și de la valoarea competitio- 
nală. bucuroși de rezultatele foarte 
recente, amatorii de sport pot fi op
timiști cu privire la viitorul repre
zentării noastre în ramura luptelor, 
stilul greco-roman. Să felicităm încă 
o dată echipa luptătorilor, tehnicieni 
și sportivi, dorindu-le toate cele bune 
în drum spre campionatele mondiale 
Si mai departe spre Olimpiadă.

medalii de
Ciobotaru

FOTBAL : Rezultate și clasamente Valeriu MIRONESCU

In etapa a XXVI-a, un singur re
zultat mai mult sau mai puțin sur
prinzător. depinde din ce unghi de 
vedere il privești. Dinamo — F. C. 
Constanta 1—2. Un meci pentru lo
cul întii : Steaua — Sportul studen
țesc 2—1 ; ambele echipe au acum 
cite 30 de puncte, dar Steaua, cu un 
golaveraj mai bun. a trecut în frun
tea clasamentului. Un viitor meci 
direct pentru întîietate. abia în eta
pa de la 7 mai : Politehnica Timi
soara — Steaua. Timișorenii au fost 
invinși duminică la Arad : U.T.A. — 
Politehnica 2—1 ; pitestenii au ciști- 
gat pe teren propriu : F. C. Argeș— 
Universitatea Craiova 2—1 ; Politeh
nica și F. 0. Argeș întrunesc cite 
29 p. și se clasează pe locurile al 
III-lea și. respectiv, al IV-lea. Alte

rezultate : Politehnica Iași — Jiul 
1—0, C. S. Tirgoviște — F.C.M. Re
șița 1—0 ; F. C. Petrolul — F. C. 
Corvinul 0—0 ; F. C. Olimpia — 
A.S.A. 1—0, iar în meciul S. C. Ba
cău — F. C. Bihor 3—0. s-a înre
gistrat scorul cel mai net al etapei. 
In clasament : A.S.A. — 28 p. (lo
cul V), U.T.A. — 28 p. (VI), Olim
pia — 27 p. (VII), C. S. Tirgoviște
— 27 p. (VIII), S. C. Bacău — 27 p. 
(IX), Jiul — 26 p. (X), Dinamo — 
26 p. (XI), Univ. Craiova — 25 p, 
(XII). F. C. Constanta — 25 p. (XIII), 
F. C. Bihor — 24 p. (XIV), F. C. 
Petrolul — 23 p. (XV), F. C. Corvi
nul — 23 p, (XVI). Politehnica Iași
— 22 p. (XVII), F.C.M. Reșița — 
19 p. (XVIII).

(Urmare din pag. I)

NOI MANIFESTĂRI 
EXPOZIȚIONALE 

INTERNAȚIONALE
In perioada 4—12 mai. Capitala 

României găzduiește două impor
tante manifestări expoziționale in
ternaționale — a V-a ediție a Tîrgu- 
lui internațional de primăvară — 
TIBCO, și a II-a ediție a Salonu
lui internațional al chimiei.

Cele 20 de pavilioane puse 
poziția expozanților, avînd 
prafață de peste 30 000 metri 
vor constitui cadrul unui 
dialog economic și comercial
reprezentanții a peste 500 de firme 
din România si din alte 28 de țări. 
Participă, de asemenea. Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei.

Ca principal participant. România 
va fi reprezentată de 65 de între
prinderi de comerț exterior, centrale 
industriale și unități producătoare, 
care. în pavilioane și pe platforme 
în aer liber. însumînd 17 000 metri 
pătrati. vor prezenta o ofertă comer
cială bogată.

Tîrgul international de primăvară 
TIBCO este profilat pe expunerea 
de echipamente, instalații, mașini și 
utilaje pentru toate subramurile in
dustriei ușoare, pentru imprimerii, 
mobilier, utilaje și accesorii pentru 
hoteluri și restaurante, pentru uni
tăți sanitare si de învătămînt. apara- 
taje și instrumente pentru medicina 
umană și veterinară, precum si o 
gamă largă de bunuri de consum in
dustriale și agroalimentare.

(Agerpres)

t
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copil 

tineret : Charles Chaplin
11,00 In alb și negru ■ Cocorul alb 

Micile minuni ale marii naturi 
11,45 Telex
11,50 închiderea programului
16,00 ~ ’
16,05
16,35
17,05

19.20
19,30

și

Telex 
Teleșcoală 
Curs de limbă engleză 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
grlcultură 
întrebări și răspunsuri.
Hochei : Steaua — Dinamo. Fina
la campionatului național (repri
zele II și III). Transmisiune direc
tă de la patinoarul „23 August" 
1001 de seri
Telejurnal

a-

Luni seara a sosit în Capitală o 
delegație poloneză condusă de Jerzy 
Kuberski, ministrul instrucțiunii și 
educației, care întreprinde o vizită 
documentară în tara noastră.

La aeroport, oaspetele a fost întim- 
pinat de Suzana Gâdea, ministrul 
educației și învătămîntului. de alte 
persoane oficiale.

Au fost de fată Wladyslaw Wojta- 
sik, ambasadorul R.P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători na

ționale a poporului tanzanian, cea 
de-a XlV-a aniversare a creării Re
publicii Unite Tanzania, Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat, luni, în Ca
pitală o manifestare culturală. Au 
participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., ai Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de 
artă, un numeros public.

★
Luni după-amiază, Ilie 

ministru secretar de stat 
rul Afacerilor Externe al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Ashok Kumar Ray, noul ambasador 
al Republicii India la București, în 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

★
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală Ansamblul national de cîntece 
și dansuri din Pakistan, care între
prinde un turneu în tara noastră in 
cadrul programului de schimburi 
culturale dintre România si Pakistan.

★
Luni seara, la cinematograful „Pa

tria" din Capitală, a fost prezentat în 
premieră filmul artistic românesc 
„Aurel Vlaicu". realizat de studiou
rile centrale de producție cinemato
grafică București cu concursul De
partamentului aviației civile și al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R. Scenariul noii producții, a Ca
sei de filme nr. 5 este semnat de Eu
genia Busuioceanu. iar regia aparți
ne lui Mircea Drăgan.

cultură și

Rădulescu, 
la Ministe-

(Agernres)

r a
Timpul probabil pentru zilele de 26. 

27 și 28 aprilie. In țară : Vremea va fi 
ușor instabilă, îndeosebi în regiunile 
din nord. Cerul va fi variabil. Vor că
dea ploi locale care vor avea și ca
racter de .aversă, însoțite de descărcări 
electrice în Crișana, Transilvania. Ma
ramureș și în nordul Moldovei și izolat 
in celelalte regiuni. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperatura în 
creștere în a doua parte a intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, izolat mai coborîte în estul Tran
silvaniei, iar maximele între 14 și 24 
de grade. In București : Vremea în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. Vînt 
slab. Temperatura în creștere.

19,50 în întîmplnarea zilei de 1 Mal. Ra
port muncitoresc

20,00 Roadele politicii partidului 
voltare economico-soclală 
Azi, județul Satu Mare

20,25 Cintec de țară
20,40 Teatru TV : „Valiza cu 

de Ioslf Naghlu. Premieră
22,00 Din muzica și dansurile popoare

lor
22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

de dez- 
a tării.

fluturi" 
TV.

PROGRAMUL 2
20,00 Film serial pentru Copii : „Comoa

ra din insulă" — Episodul 9
20.30 Școala contemporană
20,55 Viata economică
21,20 Telex
21,25 Muzică de cameră.
21,50 Inscripții pe celuloid. Geometria 

naturii. Film documentar realizat 
de Televiziunea ungară

22,05 Tineri soliști de muzică populară.
22.30 închiderea programului

Excelenței Sale Domnului RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

LISABONA
Doresc să vă adresez calde felicitări cu prilejul aniversării, la 25 aprilie, 

„Zilei libertății", data înlăturării dictaturii fasciste, moment remarcabil 
viata poporului portughez și care a deschis calea dezvoltării independente 
democratice a Portugaliei.

îmi exprim convingerea că relațiile de conlucrare prietenească dintre cele 
două țări se vor dezvolta tot mai puternic în viitor, spre binele popoarelor 
român și portughez, în interesul cauzei păcii, colaborării și înțelegerii în 
Europa și în lume.

ă 
în 
Și

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Astăzi poporul portughez mar
chează „Ziua libertății" — evocare 
a svenimentului istoric de acum 
patru ani cînd a fost răsturnat re
gimul de dictatură fascistă. Victo
ria de la 25 aprilie 1974, obținută 
ca urmare a acțiunii hotărîte, re
voluționare a militarilor progresiști, 
sprijiniți de masele largi populare, 
a pus temelii în vederea făuririi 
unei vieți noi, libere pentru poporul 
portughez, menținut timp de mai 
bine de patru decenii sub opresi
unea dictaturii ; totodată, acest act 
memorabil a accelerat sfirșitul ulti
mului și celui mai vechi imperiu 
colonial, succesul luptei de eliberare 
a popoarelor înrobite de colonialis
mul portughez în Africa.

în cei patru ani care au trecut 
de la acest eveniment, deși nu au 
lipsit tentativele forțelor reacțio
nare, retrograde de a stăvili cursul 
înnoirilor. Portugalia a cunoscut un 
amplu proces de schimbări demo
cratice. de transformări sociale cu 
caracter progresist.

Așa cum este știut, poporul român 
a salutat cu simpatie răsturnarea 
regimului fascist în Portugalia, ca 
pe una din importantele prefaceri 
sociale ale epocii contemporane, 
și-a exprimat solidaritatea deplină 
cu lupta forțelor progresiste din a- 
ceastă țară, pentru consolidarea și 
salvgardarea cuceririlor democrati
ce, pentru înfăptuirea aspirațiilor 
poporului portughez spre dezvol
tare liberă, de sine stătătoare, pe 
calea progresului economic și so
cial — aspirații a căror materiali
zare este indisolubil legată de ac
țiunea unitară a acestor forțe. 
România socialistă s-ă 
printre primele state care 
noscut noua Portugalie și 
cu ea relații diplomatice.

Este un motiv de adîncă 
tie reciprocă să se constate că. in
tr-un răstimp scurt, aceste relații au 
cunoscut o continuă dezvoltare pe 
toate planurile — politic, economic, 
cultural și in alte domenii — o con-

numărat 
au recu- 
a stabilit

satisfac-

tribuție esențială avînd în această 
privință întîlnirile și convorbirile 
la cel mai înalt nivel.

Cu prilejul vizitei în România, din 
vara anului 1975, a președintelui de 
atunci al Portugaliei, a fost semnat 
Tratatul de prietenie și cooperare 
româno-portughez — primul tratat 
încheiat intre țări aparținind celor 
două organizații militare din Europa 
— document care a consacrat voința 
comună de a consolida legăturile 
prietenești cu vechi tradiții dintre 
cele două popoare, de a extinde și 
diversifica raporturile dintre cele 
două țări, pe bazele egalității in 
drepturi și respectului reciproc.

O strălucită confirmare a acestor 
sentimente și a acestei voințe a pri
lejuit-o vizita tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, în toamna anului 1975, 
în Portugalia ; primirea plină de 
căldură rezervată președintelui 
României, dialogul fertil dintre cei 
doi președinți, Comunicatul comun, 
acordurile și celelalte documente de 
colaborare încheiate cu acest prilej 
au deschis ample perspectivă rela
țiilor româno-portugheze pe plan 
bilateral și conlucrării in viața in
ternațională.

Pe linia transpunerii în viață a 
înțelegerilor convenite, relațiile eco
nomice au cunoscut o creștere acce
lerată. S-au intensificat, de aseme
nea, schimburile pe planul culturii, 
științei, Invățâmîntului, în scopul 
mai bunei cunoașteri reciproce și a- 
propierii intre cele două popoare. 
Profund interesate în înfăptuirea 
securității și cooperării in Europa, 
România și Portugalia au conlucrat 
în cadrul Conferinței general-euro- 
pene, manifestîndu-și in continuare 
hotărirea de a contribui la transpu
nerea în viață a prevederilor Actu
lui final de la Helsinki.

La sărbătorirea „Zilei libertății", 
poporul român își reafirmă senti
mentele de profundă prietenie față 
de poporul portughez și-i adresează 
din toată inima urări de succese 
dezvoltarea democratică, de prospe
ritate și pace.

Deschiderea sesiunii speciale a

Adunării Generale a O. N. U

în

0 cerință urgentă: asigurarea dreptului poporului
namibian la libertate și independență
La sediul Națiunilor Unite din New York s-a deschis ieri sesiunea 

specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată Namibiei.
Desfășurată într-un moment cînd situația din Africa australă se află 

în centrul atenției generale, ca urmare a intensificării luptei popoarelor 
din această parte a lumii pentru lichidarea definitivă a colonialismului si 
rasismului, sesiunea se înscrie ca un eveniment de seamă al vieții inter
naționale, menit să sprijine împlinirea aspirațiilor de libertate ale po
porului namibian. Organizarea ei este rezultatul unei rezoluții propuse de 
un șir de țări, între care și România, și adoptată în luna noiembrie 
Adunarea Generală a O.N.U.

de

• BUCUREȘTI. Sălile bucu- 
reștene găzduiesc, în aceste zile, 
expoziții realizate in tehnici și 
materiale diverse, reflectind va
riate preocupări artistice. La 
„Căminul artei" este deschisă o 
expoziție de tapiserie și cerami
că, prilejuită de Conferința na
țională a femeilor. Dina Gurău 
(pictură) expune la Galeria 
„Galateea", Liviu Suhar (pictu
ră) și Dan Covătaru (sculptură) 
sint prezenți la Galeria de artă 
„Eforie", iar Doina Botez (gra
fică) și Ion Mihăescu Alexan
dru (ceramică) expun la Galeria 
„Orizont". (Fi. Dinu). • CLUJ. 
La Cluj-Napoca a luat ființă, 
pe lingă Teatrul național din 
localitate, Studioul artistului a- 
mator, cu mai multe secții. Pri
ma reuniune, cea a secției de 
montaje și brigăzi artistice, a 
avut loc la clubul muncitorilor 
C.F.R. Ea a reunit instructori 
și activiști culturali ai formații
lor de amatori de la orașe 
și sate. (Alexandru Mureșan)
• GALAȚI. O masă rotundă cu
tema „Peisajul industrial al tării 
în cei 30 de ani de la actul na
ționalizării" s-a desfășurat la 
Casa de cultură a sindicatelor. In 
același cadru, formațiile artis
tice de pe platforma Combina
tului siderurgic au susținut o 
suită de spectacole :............
„Metalurgiștii cîntă 
muncii". La Teatrul 
din Galați a avut loc 
spectacolului cu piesa 
ursului" aparținind scriitorului 
francez P. Chesnot (regia — Ion 
Maximilian, scenografia — Vic
tor Crețulescu). (Dan Plăeșu).
• SUCEAVA. Sub egida Ca
sei corpului . didactic din Su
ceava a văzut lumina tipa
rului lucrarea „Jocuri 
tice matematice pentru grădi
nițele de copii", la a cărei e- 
laborare și-au adus contribuția 
specialiști in domeniul învăță- 
mintului preșcolar din județul 
Suceava. (Gh. Parascan). • 
ARAD. Librăria „loan Slavici"

intitulate 
bucuria 

dramatic 
premiera 

„Pielea

didac-

din Arad a găzduit lansarea ro
manului „Ierni peste tei", sem
nat de scriitorul arădean Florin 
Bânescu ; romanul a apărut la 
Editura „Eminescu" din Bucu
rești. (Constantin Simion)
• VASLUI. La Vaslui s-au des
fășurat lucrările unei consfătuiri 
interj udețene a 
din Bacău, 
Galați, Iași,
Vaslui și Vrancea. In program 
au fost inscrise activități practi
ce și cunoașterea experienței 
cineclubului Casei de cultură 
din Huși, laureat al primei edi
ții a Festivalului național 
tarea României". 
luci). • IAȘI. La 
loc tradiționalul 
poezie patriotică
rilor studențești, aflat la a 4-a 
ediție, care a reunit poeți- 
studențl din 12 centre universi
tare din tară. La Casa de cul
tură a municipiului Iași au avut 
loc o serie de manifestări po
litico-educative prilejuite de săr
bătorirea a 130 de ani de la re
voluția de la 1848 din Țările Ro
mâne. în cadrul „Lunii cărții în 
întreprinderi și instituții", bi
blioteca de la Casa de cultură a 
sindicatelor din Iași a organizat 
„Ziua editurii «Minerva»", pri
lej cu care a fost lansat volu
mul antologic de poezie patrio
tică „Dacica" (Manole Corcaci)
• BUZĂU. In cadrul programu
lui de manifestări cultural-edu
cative al Festivalului național 
„Cîntarea României", cenaclul 
din Buzău al U.A.P. a organizat 
un dialog al membrilor săi cu 
oamenii muncii din comuna 
Smeeni. Artiștii plastici Gheor- 
ghe Coman, Gheorghe Ciobanu, 
Florin Menzopol, Gheorghe 
Stoica, Nicolae Ionescu, Emil 
Pricopescu, loan Rusu, Elena 
Laza, Amalia Tudorache, Lumi
nița Ispirescu și Nicolae Zim- 
b rom nu au adus la această în- 
tîlnire-dezbatere un mare nu
măr de lucrări inspirate din via
ța nouă a județului. (Mihai 
Bâzu).

Botoșani, 
Neamț:,

cinecluburilor
Brăila, 

Suceava,

„Cîn- 
(Crăciun Lă- 
Iași a avut 
Festival de 
al cenaclu-

tiția este in măsură să in
tervină numai în forma 
foarte gravă a lucrurilor și 
sub aspectul drastic, de a- 
ceastă dată, al constatării 
și sancționării infracțiunii 
de abandon. Oricum, acest 
lucru duce la trecerea unei 
perioade de timp, de care 
el, tatăl lipsit de simțul 
responsabilității, nu rareori 
profită, uzînd de felurite 
tertipuri pentru a se strecu
ra pe sub brațul legii. Iată, 
derulat în datele lui esen
țiale, „filmul" unui aseme
nea caz.

...In 1975, Virgiliu Ro
șioru, de profesie electri
cian, dar neîncadrat în 
muncă (domiciliat in str. 
Matei Voievod nr. 110), a 
fost obligat la plata unei 
pensii de întreținere pentru 
copilul său minor, in sumă 
de 350 Iei lunar. N-a plătit 
un leu ; acționat în justiție 
a fost condamnat la 6 luni 
închisoare, pedeapsa ur- 
mînd a fi executată prin 
muncă corecțională. După 
ispășire, a început să 
schimbe felurite locuri de 
muncă, pentru a se sus
trage de Ia plata pensiei ; 
ajuns iarăși în instanță a 
fost condamnat din nou ; 
pus în libertate anul tre
cut, în baza unui decret de 
grațiere, n-a tras nici a- 
tunci învățămintele cuve
nite, eschivîndu-se din nou. 
Ca atare, alt proces, pe 
care (avînd acum experien
ță ! ?) a încercat să-1 tra
verseze în stil „slalom".

Prima secvență : „Nu 
18 950 lei datorez, ci numai

5 000, pe 
achit

care
să-i
(n.n. — adică la 26.1. 1978).

A
26.1.1978 :
angajează avocat să-1 apere 
în proces (nu cumva ă-ar 
putea demonstra că pentru 
o parte din sumă dreptul 
de a o mai cere s-ar fi pre
scris ?). La aceeași dată,

doua secvență —
Roșioru V. își

mai plătit-o... a uitat și el 
de cind ! Un altul, crezind 
că doar-doar i s-o pierde 
urma, se încumetă să în
cerce a induce în eroare 
pînă și organele procu
raturii, arătînd că ar lucra 
ba ici, ba colo (cum era 
să-1 depisteze nevasta în 
asemenea condiții, ca să 
comunice instanței locul de

Tată de familie
apărătorul solicită instanței 
un termen pentru „a studia 
piesele dosarului".

A treia secvență — 
16. II. 1978 : tatăl pirît oferă 
fostei soții 600 lei pentru 
copil, în fața instanței, și 
se face luntre și punte în a 
mai „justifica", prin diver
se chitanțe, alți 3 500 lei...

Luni, și chiar ani în șir, 
de eschivări de la cele mai 
elementare și firești înda
toriri de părinte 1 Luni și 
ani în care copiii, în loc de 
a primi întreținerea cuve
nită (să mai vorbim aici și 
de nevoia lor de afecțiune, 
de căldură sufletească pe 
care o așteaptă de la pă
rinții lor ?), nu au parte 
decît de urmările neome
niei. Un soț iși alungă soția 
cu cei doi copii și rămîne 
să locuiască singur în apar
tamentul, cu chirie de la 
stat, din bulevardul Dacia. 
Ba își ia in casă și un chi
riaș, contra a 400 lei lunar. 
Exact pensia ce o datorează 
copiilor săi și pe care n-a

muncă al fantomaticului 
tată ?). în arsenalul de 
mijloace al unor asemenea 
evazioniști mai există, de 
asemenea, și împăcarea de 
circumstanță și revenirea 
în căminul conjugal pentru 
o lună-două pină trece 
grija de iminenta interven
ție a legii.

Din nefericire, suita difi
cultăților pe care le întim- 
pină cei părăsiți nu se în
cheie cu cele povestite pînă 
aici. Și nu din cauză că 
justiția ori alte organe de 
stat nu ar face tot ce le stă 
în atribuții pentru a veni 
operativ in ajutorul copii
lor, al familiei părăsite. 
Dar actualele modalități

prin care se intervine în 
aceste situații sînt încă 
prea greoaie, cer încă mult 
timp și alergătură, tocmai 
din partea celor părăsiți. 
S-a stabilit, in sarcina ta
tălui despărțit de familie, o 
pensie de întreținere ? Dacă 
n-o achită cu rea-credință, 
după două luni, mama co
piilor poate face plîngere 
la procuratură ; de aici în
colo, legea își va urma de 
la sine 
debitor 
buția ? 
numele 
deschidă alt proces și să 
ceară majorarea pensiei (și 
iarăși acte, citații, adrese și 
adeverințe, termenq etc.), 
încasează el alocația și n-o 
trimite mamei care crește 
copiii ? Ea trebuie să des
chidă proces. Dar e de a- 
juns ca el să aibă cîteva 
absențe de la serviciu (și 
nu rareori se întîmplă toc
mai așa) și pierde dreptul 
la alocație pe luna respec
tivă (deci familia părăsită 
se află mai departe, în pri
vința alocației, la cheremul 
capriciilor tatălui delăsă
tor). Vrea femeia, în aceas
tă situație, 
alocația pe 
Trebuie să 
proces...

cursul. Dacă tatălui 
i se mărește retri- 
Atunci mama, în 
copiilor, trebuie să

să primească 
numele 
deschidă

să decurgă mai simplu,

ei ? 
alt

ajuNu s-ar putea ca lucrurile 
torul acordat familiei să fie mai operativ ? Credem că da. 
Unele posibile soluții se prefigurează chiar din cele ex
puse pînă aici. Așteptăm opiniile, propunerile oamenilor de 
specialitate, ale tuturor acelora care au ceva de spus și 
mai ales propuneri de făcut pentru a se preintimpina 
situații de felul celor arătate; pentru a spori — in conse
cință — operativitatea, eficiența reglementărilor legale 
menite să protejeze familia, copiii.

„Dosarul Namibiei" constituie un 
exemplu tipic al nedreptăților și su
ferințelor pe care le generează a- 
partheidul, în general politica de do
minație și asuprire a altor popoare. 
Fostă colonie germană pînă la sfirșitul 
primului război mondial, cînd a trecut 
sub mandatul Ligii Națiunilor. Na
mibia a fost practic anexată de Re
publica Sud-Africană. care si-a ex
tins odioasa-i politică de apartheid. 
Deposedați de pămînturile lor si lip
siți de cele mai elementare drepturi, 
africanii namibleni au fost strămu
tați în 12 „bantustane" — adevărate 
lagăre de concentrare după modelul 
celor din R.S.A.

Sfidînd aspirația la libertate a 
namibienilor, R.S.A. și-a intensificat 
de asemenea manevrele pentru per
petuarea sub o formă nouă a domi
nației sale asupra Namibiei. După 
modelul rasiștilor rhodesieni. guver
nanții de la Pretoria au început să 
facă reclamă ideii unei „reglemen
tări interne", care, în fapt, are in 
vedere transferarea puterii în mîi- 
nile unor marionete, aservite intere
selor R.S.A. Aceste uneltiri au stîr- 
nit puternice proteste din partea 
populației namibiene. Organizația 
poporului din Africa de sud-vest 
(S.W.A.P.O.), care conduce lupta de 
eliberare a forțelor patriotice nami
biene. a declarat că respinge în mod 
hotărît orice încercare de a stabili 
un guvern de marionete și că va con
tinua cu forțe sporite acțiunile îm
potriva regimului rasist pină 
cerirea independenței țării.

Actuala sesiune specială a 
nării Generale a O.N.U. este 
mată de aceea să ia în dezbatere si
tuația nou creată în Namibia, să 
decidă asupra măsurilor ce se impun 
pentru a se pune capăt ocupării ile
gale a teritoriului de către R.S.A., 
acordindu-se poporului namibian po
sibilitatea de a-și hotărî în mod in
dependent propriile destine.

Poporul român, care a cunoscut el 
însuși vicisitudinile dominației străi
ne. este profund solidar cu lupta for
țelor patriotice din Namibia pentru 
dobîndirea independenței. pentru 
progres economic și social. In spi
ritul poziției sale statornice, Româ
nia socialistă a acordat și acordă 
întregul sprijin — politic, diploma-

la cu-

Adu- 
che-

tic, moral și material — forțelor 
triotice din Namibia în vederea 
făptuirii aspirațiilor lor legitime spre 
o viată liberă, de sine stătătoare. 
România a fost prima țară care a 
încheiat, în 1973, un document in
ternațional cu S.W.A.P.O., ca urma
re a convorbirilor dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și liderul a- 
cestei mișcări. Sam Nujoma, ceea 
ce a reprezentat o contribuție în
semnată la recunoașterea S.W.A.P.O. 
pe arena internațională. Din anul 
1972, tara noastră este membră a 
Consiliului O.N.U. pentru Namibia, 
acționind cu perseverență în spriji
nul cauzei drepte a poporului na
mibian. al transferării puterii in 
mîinile reprezentanților săi legitimi. 
România a fost initiatoarea rezolu
ției prin care O.N.U. a recunoscut, 
acum cind ani. S.W.A.P.O. drept re
prezentant legitim al poporului na
mibian ; ea a fost, de asemenea, ini
țiatoare sau participantă în calitate 
de coautoare la multiple rezoluții 
ale Națiunilor Unite în favoarea 
drepturilor poporului namibian.

Dînd o înaltă apreciere 
mărturii de solidaritate 
președintele S.W.A.P.O.
„România s-a numărat printre țările 
care ne-au acordat din primul mo
ment sprijinul cel mai larg. Sîntem 
profund recunoscători României, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
acest sprijin dezinteresat si multila
teral. Acordăm cea mai înaltă apre
ciere poziției consecvente a Româ
niei in problema Namibiei, poziție 
care decurge din atitudinea sa ge
nerală fată de cauza tuturor popoa
relor ce luptă pentru dezvoltare de 
sine stătătoare, indiferent de conti
nent".

Potrivit poziției sale prindpiale și 
consecvente, tara noastră folosește 
actualul context al sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. pen
tru a-și reafirma deplina solidarita
te cu poporul namibian. cu aspira
țiile sale legitime, pronuntindu-se 
pentru măsuri urgente in vederea 
lichidării dominației colonialiste si 
rasiste din Namibia, consacrindu-se 
dreptul inalienabil al poporului a- 
cestei țări la o viată liberă, indepen
dentă.

pa- 
în-

acestor 
militantă, 
declara :

Nlcolae N. LUPU

• CARBURANȚI 
GEOTERMICI. Mari canti
tăți de hidrogen utilizabile drept 
combustibil ar putea fi obținute 
cu ajutorul magmei fierbinți 
existente în adîncimile Pămîn- 
tului. Cercetători de la 
querque (S.U.A.) au ajuns 
concluzia că 
(1 200 grade) 
ținut de fier, 
unele regiuni 
kilometri sub 
ar putea 
fierul din 
deseompunînd apa, ceea ce 
duce la eliberarea de hidrogen. 
Ar fi suficient deci să se in
jecteze apă prin niște găuri 
perforate foarte adine pentru a 
obține atît vapori foarte fier
binți. necesari unor centrale 
electrice, cit și hidrogen, gaz 
considerat de mulți,drept „com
bustibilul viitorului".

Albu- 
la 

magma fierbinte 
și cu mare con- 
care se află în 
la numai cîțiva 
scoarța terestră, 

reacționa cu apa ; 
magmă s-ar oxida 

ar

• O POVESTE CU 
CANGURI. Originar 
Australia, cangurul și-a 
pe continentul european o pa
trie adoptivă, în anii celui de-al 
doilea război mondial. In no
iembrie 1939, dintr-un parc 
zoologic din comitatul Derby
shire (centrul Angliei) a dispă
rut o pereche de canguri. în 
împrejurările respective (răz
boiul tocmai începuse) nimeni 
nu s-a preocupat de această 
chestiune. Deși condițiile cli
materice sînt diferite fată de 
cele din Australia, cangurii 
s-au adaptat destul de bine, 
astfel incit pe la începutul ani
lor ’60 existau în această zonă 
din inima insulelor britanice 
peste 70 de exemplare. Iarna 
aspră din 1962—63 a redus con
siderabil efectivele, dar nu a 
dus la dispariția totală a cân

din
găsit

DE PRETUTINDENI
gurilor. Dovadă este faptul că 
în Derbyshire trăiesc și astăzi 
peste 20 de exemplare. Un zo
olog englez este de părere că, 
în cazul cind vor fi protejate, 
în numai cîtiva ani marsupiale- 
le vor deveni tot atît de răs- 
pîndite în Marea Britanie cît 
sînt cerbii și căprioarele.

• VIAȚA LA MARE 
ALTITUDINE. Pe întreg glo
bul, aproximativ 40 milioane de 
oameni trăiesc la altitudini de 
peste 3 000 metri. Viata în a- 
ceste condiții extreme presupu
ne o serie de modificări de me
tabolism, psihice, morfologice și 
chiar genetice încă prea puțin 
cunoscute. Tocmai în vederea 
studierii efectelor altitudinii

asupra vieții omenești și 
male, a fost organizată o 
pediție de trei săptămîni 
Anzii peruvieni (altitudine : 
peste 4 000 m). Participanții — 
medici și biologi din mai multe 
țări — au apreciat ca pozitive 
rezultatele expediției, în cursul 
căreia au fost efectuate nu mai 
puțin de 136 experiențe științi
fice. Ei au propus crearea unui 
„Centru mondial pentru cerce
tarea vieții la mare altitudine".
• OPERAȚIUNE 

ANTIDROG. La începutul 
acestei luni, oficialitățile bir- 
maneze au declanșat o vastă 
acțiune antidrog în regiunile 
estice ale țării. Operațiunea s-a 
soldat cu confiscarea a 158 kg 
opiu brut și a 2 400 1 opiu lichid 
și distrugerea a șase labPratoare 
de preparare a heroinei. Cu 
acest prilej, a fost descoperită

ani- 
ex- 

în
o vastă rețea de 
ai cărei membri 
în cea mai mare 

rîndul rămășițelpr

și distrusă 
traficanțl, 
proveneau, 
parte, din . . ,
fostei armate ciankaișiste.
• REVISTA CĂUTĂ

TORILOR DE COMORI. 
La chioșcurile pariziene și-a 
făcut apariția o nouă revistă, 
intitulată „Tresors et re- 
cherches". (Comori și cercetări). 
După cum indică și titlul, ea 
este destinată celor care se în
deletnicesc cu căutarea de co
mori. Editorul publicației este 
— el. cel puțin — un autentic 
căutător de comori : Michel 
Bagnaud, in virstă de 31 de 
ani, recent întors dintr-o expe
diție in Insula Cocos din apro
piere de Costa Rica, pe urmele 
fabulosului tezaur îngropat in 
1821 de un pirat scoțian, „căpi
tanul" Thompson.
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ORIENTUL MIJLOCIU
o Declarația președintelui Sadat • Activitatea ambasadoru
lui itinerant al S.U.A. • Iordania reaiirmă sprijinul față de 
cauza poporului palestinian • Luări de poziție în Israel în 

direcția retragerii din teritoriile arabe ocupate
CAIRO 24 (Agerpres). — Intr-un 

Interviu acordat revistei egiptene 
„Octombrie", președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, și-a reafirmat po
ziția potrivit căreia o pace dreaptă 
și durabilă in Orientul Mijlociu nu 
poate fi realizată decît printr-o so
luționare globală a conflictului și 
printr-o rezolvare justă a problemei 
palestiniene. Președintele Sadat a 
respins informațiile din unele orga
ne de presă referitoare la eventuali
tatea realizării unui acord de pace 
separat egipteano-israelian.

Ambasadorul itinerant al S.U.A., 
Alfred Atherton, a declarat, după 
primirea sa de către președintele 
Egiptului, Anwar El Sadat, că discu
țiile sale cu oficialitățile egiptene au 
dus la o „înțelegere mai clară" asu
pra modalităților posibile de reluare 
a negocierilor de pace în regiune. A- 
therton a subliniat că etapa actuală 
nu este cea a propunerilor, ci, mai 
degrabă, a „clarificării și examinării 
dificultăților care au apărut in cursul 
negocierilor". El a precizat că au 
fost examinate cu guvernul egiptean 
aceste dificultăți și ele vor fi ana
lizate și cu guvernul israelian, săp- 
tămîna viitoare.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri economice ro

mâno— mozambicane. Ma- 
puto au început convorbirile oficiale 
româno-mozambicane privind lărgi
rea schimburilor comerciale si dez
voltarea relațiilor economice bilate
rale. Delegația română este condusă 
de tovarășul Ion Ceaușescu. adjunct 
al ministrului agriculturii si indus
triei alimentare. Partea mozambicană 
este reprezentată la convorbiri prin
tr-o delegație condusă de Mario da 
Graca Machungo, ministrul industriei 
și energiei.

La Casablanca s au lnche,at 
lucrările Congresului Național al 
Partidului Istiqlal (Partidul Națio
nalist Marocan). Din țara noastră a 
participat o delegație a F.U.S., con
dusă de Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Național al F.U.S.

Hotărîrea plenarei C.C. 
al P.M.S.U. în hotărîrea recentei 
plenare a C.C. al P.M.S.U., difuzată 
de agenția M.T.I., se relevă că eco
nomia ungară a atins sau s-a apro
piat, în toate domeniile, de obiecti
vele prevăzute pentru primii doi ani 
ai actualului cincinal. Abordînd pro
bleme ale activității internaționale a 
P.M.S.U., în hotărîre se apreciază, 
printre altele, că este firesc ca parti
dele care acționează în condiții dife
rite și își determină independent

AMMAN 24 — Regele Hussein al 
Iordaniei a declarat că țara sa este 
o parte integrantă a națiunii arabe 
și a reafirmat sprijinul continuu față 
de cauza poporului palestinian. Tot
odată. suveranul iordanian a cerut 
țărilor arabe să întărească unitatea 
dintre ele și să pună la punct o stra
tegie cuprinzătoare vizînd eliberarea 
teritoriilor arabe ocupate de Israel.

TEHERAN 24. — într-un Interviu 
apărut în ziarul „Teheran Journal", 
ministrul de externe al Arabiei Sau- 
dite. prințul Saud Al-Faisal, a de
clarat că arabii — incluzînd si pa
lestinienii — sînt pregătiți să ga
ranteze securitatea Israelului de în
dată ce problema palestiniană va fi 
soluționată, anunță agenția U.P.L

TEL AVIV 24 (Agerpres). — Peste 
350 de profesori si alte cadre didac
tice de la universitățile din Tel Aviv 
și Ierusalim au cerut primului mi
nistru Menahem Begin să-si schim
be poziția negativă în ce privește re
tragerea din teritoriile arabe ocupate.

Membrii corpului didactic uni
versitar din Israel au semnat un ma
nifest de solidaritate cu mișcarea 
„Pacea acum !“.

strategia și tactica să caute răspun
suri Ia noile probleme ale dezvoltă
rii. Acest lucru este însoțit în mod 
legic de deosebiri de păreri și dez
bateri și, în același timp, sporește în
semnătatea schimbului de experien
ță. Plenara a hotărit eliberarea lui 
Bela Biszku, la cererea sa, din func
ția de secretar al C.C,, și alegerea 
lui Ferenc Havasi și Mihaly Korom 
ca secretari ai C.C.

La Teatrul Mic „Rodnati" din 
Budapesta au fost prezentate in 
premieră piesele „In căutarea 
sensului pierdut" de Ion Băieșu 
și „Citeva palme false" de Paul 
Everac in regia lui Janos 
Gosztonyi și respectiv. Vilmos 
Dobai. La spectacol au fost pre- 
zenți Andras Gyenes, secretar 
al C.C. al P.M.S.U., Frigyes Puja, 
ministrul afacerilor externe, re
prezentanți ai Ministerului Cul
turii, oameni de cultură ?i artă.

Comunicat comun so
viete—cubanez. Moscova a
fost dat publicității comunicatul co
mun sovieto-cubanez privind vizita 
în U.R.S.S., în perioada 18—24 aprilie 
a ministrului afacerilor externe al 
Cubei, Isidoro Malmierca Peoli. Oas
petele cubanez a fost primit de 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Sesiunea Comisiei economice 
a 0. N U. pentru Europa 
și-a încheiat lucrările

GENEVA 24 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările celei 
de-a 33-a sesiuni a Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./ 
O.N.U.). Pe parcursul a două săp- 
tămîni s-au dezbătut pe larg pro
bleme importante, care privesc co
laborarea în domeniul economic din
tre statele europene în vederea a- 
doptării de noi măsuri și acțiuni 
concrete care să contribuie la întă
rirea păcii pe continentul european.

România a participat activ la lu
crări, prezentînd propuneri pentru 
dezvoltarea cooperării economice, 
idei și sugestii vizînd îmbunătățirea 
activității comisiei, sprijinind, tot
odată, propunerile avansate de alte 
state în acest sens. O atenție deose
bită a acordat delegația română pro
blemei utilizării științei și tehnologiei 
în folosul dezvoltării. Rezoluția adop
tată de C.E.E./O.N.U. pe această 
temă, la inițiativa delegației noastre, 
cere întreprinderea tuturor eforturi
lor necesare pentru ca reuniunea 
pregătitoare de la București, din iu
nie a.c„ a Conferinței O.N.U. pentru 
știință și tehnologie să se încheie cu 
propuneri concrete care să fie incluse 
într-un program mondial de ac
țiune.

Documentul relevă dorința părților 
de a întări continuu relațiile de prie
tenie si colaborare, precum și poziții
le lor privind unele probleme inter
naționale.

Cu prilejul împlinirii a 30 
de ani de 18 conferința partidelor 
politice și organizațiilor sociale din 
nordul și sudul Coreei, din aprilie 
1948, convocată din inițiativa lui Kim 
Ir Sen. Comitetul Central al Fron
tului Democratic pentru Reunificarea 
Patriei a dat publicității o declara
ție, în care cheamă întregul popor 
coreean să-și unească eforturile în 
lupta pentru reunificarea Coreei și 
să dejoace manevrele forțelor impe
rialiste și ale autorităților de la Seul, 
care încearcă să permanentizeze di
vizarea țării.

Conferința feroviarilor 
din R. P. Chineza. Pekin 
au luat sfîrșit duminică lucrările 
Conferinței naționale a feroviarilor, 
în cadrul conferinței, cei peste 3 000 
de delegați au dezbătut timp de zece 
zile obiectivele actuale și de per
spectivă ale acestui important sector 
economic, modalitățile pentru dezvol
tarea și modernizarea transportu
rilor feroviare. A fost adoptat un 
Plan de activitate pe o perioadă de 
opt ani. în încheierea lucrărilor con
ferinței. a luat cuvîntul Li Sien-nien. 
vicepreședinte al C.C. al P. C. 
Chinez.

ai statelor participante la
La 24 aprilie 1978, la Sofia, s-a des

chis ședința Comitetului miniștrilor a- 
facerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia. La 
lucrările ședinței participă: P. Mlade- 
nov. ministrul afacerilor externe al 
R.P. Bulgaria. B. Chnoupek, ministrul 
afacerilor externe al R.S, Cehoslova
ce. O. Fischer, ministrul afacerilor ex

SUB SEMNUL RELAȚIILOR PRIETENEȘTI ROMANO -ELENE» •
Primul ministru grec l-a primit pe ministrul român 

al apărârii naționale
ATENA 23 (Agerpres). — Ministrul 

apărării naționale al Republicii So
cialiste România, general-colonel Ion 
Coman. a fost primit, la încheierea 
vizitei sale în Grecia, de primul mi
nistru al Republicii Elene. Constan
tin Karamanlis.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceausescu, ministrul 
român a transmis primului ministru 
grec un cald mesaj de salut, urări 
de sănătate si fericire personală, de 
prosperitate pentru poporul grec 
prieten.

Mulțumind călduros pentru senti
mentele prietenești transmise. Con
stantin Karamanlis a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceausescu calde urări de sănătate, 
fericire, noi succese în activitatea 
laborioasă pe care o desfășoară, iar 
poporului român înfăptuiri si mai 
mari în construcția modernă a patriei.

Premierul elen a relevat înaltul 
prestigiu de care se bucură președin
tele Nicolae Ceausescu pentru con
secventa si curajul cu care militează 
pentru instaurarea în relațiile dintre

PORTUGALIA: Consiliul Revoluției se pronunță

în apărarea

în cadrul manifestărilor 
aniversării Congresului de 

a Partidului Socialist 
Mario Soares, secretarul 

acestui partid, a denunțat

LISABONA 24 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la Povoa de Varim. în nor
dul tării, 
consacrate 
constituire 
Portughez, 
general al 
eforturile elementelor care intențio
nează să se servească de un sector 
al forțelor armate pentru „o nouă a- 
ventură reacționară".

La rîndul său. secretarul general 
al Partidului Comunist Portughez, 
Alvaro Cunhal, a avertizat asupra 
pericolului „unei mari manevre de 
destabilizare inițiată de forțele de 
extremă dreaptă, angajate in dis
trugerea ordinii democratice" și a 
subliniat că P.C. Portughez nu va 
tolera provocările, indiferent dacă 
provin de la elementele de extremă 
dreaptă sau stingă.

Consiliul Revoluției a dat publi
cității la Lisabona un document în 
care se arată : „Cele mai recente 
evoluții ale situației interne portu
gheze, caracterizată in general prin
tr-o agravare a crizei care amenin
ță democrația, obligă Consiliul Re
voluției să se pronunțe în calitatea

Tratatul de la Varșovia
terne al R.D. Germane, E. Wojtaszek, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Polone, Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socialis
te România, F. Puja, ministrul aface
rilor externe al R. P. Ungare, A. A. 
Gromîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S.

state a unui spirit nou. bazat pe ega
litate. respect reciproc, neamestec în 
treburile interne. soluționarea pe 
cale politică a tuturor diferendelor, 
în același timp, el a reafirmat do
rința guvernului grec de a acționa 
și în viitor pentru dezvoltarea prie
teniei traditionale si a colaborării 
româno-elene. pentru continuarea 
eforturilor de statornicire în Bal
cani a unui climat de înțelegere, 
cooperare si bună vecinătate. în in
teresul tuturor popoarelor din zonă, 
al păcii si colaborării internaționale.

în timpul Întrevederii, a fost con
statată cu satisfacție evoluția ascen
dentă. din ultimii ani. a relațiilor 
greco-române. un rol hotărîtor avînd 
convorbirile la cel mai înalt nivel de 
la București si Atena, documentele 
si măsurile adoptate cu acest prilej.

La Întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat ministrul elen al apă
rării naționale. Evanghelos Averoff 
Tossitsa. și ambasadorul țării noastre 
la Atena. Ion Brad.

democrației
sa de garant al funcționării normale 
a instituțiilor democratice".

Consiliul Revoluției atrage atenția 
asupra faptului că politica guverna
mentală de austeritate a afectat ma
sele largi ale oamenilor muncii, re- 
ducînd nivelul de trai, făcînd să pla
neze spectrul șomajului asupra tine
retului.

Consiliul Revoluției se angajează să 
apere „valorile și idealurile revolu
ției din aprilie pe care poporul por
tughez a primit-o cu entuziasm și o 
va apăra în numele libertății și al 
justiției".

Noi evoluții în
ROMA 24 (Agerpres). — Luni, la 

două zile după expirarea „ultimatu
mului" adresat autorităților italiene, 
teroriștii din „Brigăzile, roșii" au fă
cut să parvină organelor de presă 
din mal multe orașe un nou comu
nicat — al optulea — prin care se 
cere eliberarea a 13 teroriști în 
schimbul vieții lui Aldo Moro.

Reunită de urgență pentru a stu
dia mesajul, conducerea P.D.C. a con-

Tovarășa Dolores Ibarruri a fost realeasa președinte al 
partidului, iar tovarășul Santiago Carrillo — secretar general

O platformă de luptă pentru afir
marea P.C. din Spania, pentru con
solidarea procesului democratic ; un 
eveniment istoric în viata partidu
lui : o expresie a voinței si capaci
tății comuniștilor spanioli de a oferi 
răspunsuri constructive celor mai im
portante probleme ale tării, pornind 
de la realitățile specifice — astfel a 
caracterizat secretarul general al 
P.C. din Spania, Santiago Carrillo, 
cel de-al IX-lea Congres al partidu
lui. primul în condiții de legalitate 
în ultimii patruzeci de ani. care si-a 
încheiat sîmbătă noaptea lucrările la 
Madrid. Raportul prezentat de San
tiago Carrillo, ca și tezele politice, 
aprobate cu mare majoritate de vo
turi. definesc strategia și tactica 
P.C.S. în vederea întăririi continue 
a partidului, a creșterii forței sale 
de organizare, a prestigiului și in
fluentei în viata politică, a contribu
ției sale la aprofundarea procesului 
de transformări înnoitoare din viața 
Spaniei.

★
Duminică, la arenele Vista Alegre 

din Madrid, a avut loc un mare mi
ting popular organizat cu prilejul în
cheierii lucrărilor celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Spania. în fața celor aproximativ 
60 000 de participanti a vorbit pre
ședintele P.C S„ Dolores Ibarruri, 
care a scos în evidență semnificația 
deosebită a congresului în viața 
partidului si a țării, sarcinile ce 
revin comuniștilor spanioli în vede
rea înfăptuirii hotărîrilor adoptate 
de congres. Dolores Ibarruri a de
clarat că P.C.S. este un partid care 
apără interesele naționale ale po
porului spaniol, fiind. în același 
timp, solidar cu lupta pentru liber
tate si progres de pretutindeni.

La miting a luat de asemenea cu
vîntul secretarul general al P.C.S., 
Santiago Carrillo, El a arătat că. prin 
discuțiile desfășurate într-un cadru 
democratic, prin hotăririle adopta-

Cuvîntarea tovarășului Le Duan
HANOI 24 (Agerpres). — Secretarul 

general al C.C. al P.C. din Vietnam. 
Le Duan, a luat cuvîntul la un mi
ting desfășurat la Pleiku. capitala 
provinciei Gia Lai-Kontum. din re
giunea Platourilor înalte — relatea
ză agenția V.N.A. în cuvîntarea sa. 
Le Duan a relevat prefacerile profun-

„cazul Moro“
firmat. din nou. luni după-amiază, că 
respinge ipoteza schimbului de per
soane avansată de „Brigăzile roșii". 
Giovanni Gallon!, secretar general ad
junct al partidului, a declarat pre
sei că „deciziile Secretariatului P.D.C. 
rămîn valabile", iar democrat-crești- 
nii nu vor trata cu „Brigăzile roșii", 
în același spirit s-a pronunțat și Bi
roul de presă al P.C.I.

în cursul ultimei ședințe, delegații 
la congres au ales Comitetul Cen
tral al partidului. Reunit în prima 
sa ședință, noul Comitet Central al 
P.C. din Spania a reales in funcția 
de președinte al partidului „e Dolo
res Ibarruri și în cea de secretar ge
neral pe Santiago Carrillo. Au fost 
aleși, de asemenea, membrii Comite
tului Executiv și ai Secretariatului 
C.C. al P.C.S.

La lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.S. au participat invi
tați din partea a numeroase partide 
și organizații sindicale spaniole, re
prezentanți ai partidelor comuniste și 
muncitorești din țări socialiste, ai 
unor partide comuniste și socialiste 
din țări ale Europei. Asiei. Africii 
și Americii Latine, ai unor mișcări 
de eliberare națională.

Din partea Partidului Comunist 
Român, la lucrările congresului a 
participat o delegație condusă de to
varășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

★
te. acest, congres constituie un eve
niment istoric în viața partidului, 
dovedind capacitatea P.C.S. de a da 
răspuns problemelor actuale, forța 
sa organizatorică și unitatea rînduri- 
lor sale, P.C.S., a spus Carrillo, este 
partidul unității naționale, partidul 
care apără cu consecventă drepturile 
fundamentale ale poporului spaniol, 
militînd pentru o cit mai largă uni
tate de acțiune a forțelor naționale 
interesate în consolidarea procesului 
democratic. în edificarea în Spania 
a unei societăți libere, lipsite de 
exploatare.

La miting au fost de fată repp 
zentanti ai delegațiilor străine : 
tate la congres.

După miting, conducerea P.C. din 
Spania a oferit o masă in onoarea 
delegațiilor străine.

»
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de pe care le-a cunoscut provincia 
in ultimii trei ani. dună eliberarea 
sudului Vietnamului. Referindu-se la 
disparitătile care mai persistă, moș
tenite din trecut. în nivelurile de 
dezvoltare economică ale diferitelor 
regiuni vietnameze, secretarul gene
ral al C.C. al P.C.V. a evidențiat po
sibilitățile maiore pe care le oferă 
actuala etapă de a lichida aceste dis
crepante prin repartizarea judicioasă 
a forțelor si mijloacelor de producție 
potrivit resurselor si perspectivelor 
de dezvoltare ale diferitelor zone. 
Subliniind că în prezent toate națio
nalitățile din Vietnam sînt stăpine pe 
munca lor. Le Duan a arătat că revo
luția socialistă va aiuta naționalită
țile din regiunile montane si de po
diș de a progresa rapid pentru a 
păși alături de populația din zonele 
de cîmpie pe calea edificării socia
lismului.

Poziții, inițiative, propuneri constructive ale României socialiste

. DEZARMAREA - obiectiv statornic al întregii activități a P. C. R.
„Dintotdeauna, mișcarea revoluționară, muncitorească, socialiștii, comuniștii s-au pro

nunțat pentru pace, considerînd că lichidarea războaielor, crearea unei lumi fără arme este 
una din misiunile istorice ale socialismului însuși. Iată de ce în politica noastră externă 
punem pe prim plan lupta pentru dezarmare, pentru colaborare și pace“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Pornind de la interesele funda

mentale ale poporului român, strins 
împletite cu ale tuturor popoarelor, 
partidul nostru, România socialistă 
promovează cu convingere cauza 
dezarmării, desfășurind in acest scop 
o intensă activitate, caracterizată prin 
principialitate, spirit constructiv, rea
lism. Este o orientare consecventă ce 
nu datează de azi, d_> ieri; ea străbate 
ca un fir roșu paginile de luptă ale 
forțelor revoluționare, progresiste 
din România, cunoscînd in anii 
noștri o amploare fără precedent.

De la început — pe stea* 
gul de luptă al clasei mun* 
Citea l*e. Intr~adevăr> de la intra
rea pe scena istoriei, clasa noastră 
muncitoare, partidul ei politic câ- 
lăuzindu-se de ideea că socialismul 
și pacea sînt de nedespărțit, că mi
siunea proletariatului, a forțelor re
voluționare. pe scară națională și 
mondială este nu numai lichidarea 
exploatării și asupririi, dar și izbă
virea societății de coșmarul războa
ielor. a îmbrățișat ideea dezarmării, 
înscriind-o pe steagurile sale de 
luptă. „Războiul și militarismul sînt 
piedica cea mai însemnată a înălță
rii societății, iar desrădăcinarea aces
tui flagel, una din cele dinții griji 
ale luptei socialiste" — scria la 12 
septembrie 1899 ziarul „Lumea", or
ganul Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România. La con
gresele internaționale socialiste de 
la Stuttgart (1907) și Copenhaga 
(1910) delegații români iau pozi
ție fermă împotriva politicii ma
rilor puteri care a dus la eșecul 
tratativelor de dezarmare purtate la 
conferințele de la Haga din 1899 și 
1907, afirmă cerința de a se îmbina 
ideea „dezarmării generale" cu 
„dreptul popoarelor la autodetermi
nare și autoapărare", de a se întări 
„educația si acțiunea antimilitaristă".

P.C.R. în primele rînduri 
ale mișcării pentru dezar* 
mare. Tradițiile luptei antirăzboi
nice. pentru dezarmare ale vechii 
mișcări muncitorești sînt preluate 

și ridicate la un nivel superior, in 
perioada interbelică, de Partidul 
Comunist Român, a cărui luptă 
neînfricată pentru eliberarea na
țională și socială a poporului ro
mân este strins, organic împletită 
cu acțiunile pentru pace și bună 
conviețuire cu vecinii României, 
pentru o securitate reală. Se știe că 
una din moțiunile votate la Congre
sul de constituire al P.C.R. exprima 
poziția fermă a comuniștilor împo
triva „războaielor duse in scopuri 
de pradă, jaf și subjugare".

în condițiile în care evenimentele 
luau un curs tot mai pronunțat 
spre cursa înarmărilor, sub pretextul 
„balanței de puteri", iar ulterior 
spre refacerea militarismului german 
revanșard, comuniștii români se ri
dică impotriva pregătirilor de răz
boi, cheamă ia unire și acțiune, 
pentru stăvilirea înarmărilor și rea
lizarea unei securități adevărate, 
în perioada 1927 și 1932—1934, cind 
s-au desfășurat la Geneva, sub egida 
Ligii Națiunilor, lucrările Comisiei 
pregătitoare și apoi ale Conferinței 
generale de dezarmare, P.C.R. a cri
ticat ferm tendințele ce s-au mani
festat în cadrul acestora de a se 
abate atenția de la problemele reale 
ale dezarmării, de a folosi tratativele 
ca paravan pentru intensificarea în
armărilor. Este și rămine fapt
— scria „Scînteia" ilegală (nr. 8 din 
septembrie 1932) — că, în pofida în
delungilor negocieri de dezarmare, 
„nici o fabrică de muniții, de gaze 
otrăvitoare nu a fost închisă ; dim
potrivă, se construiesc noi și noi fa
brici pentru război".

în aceste Împrejurări, P.C.R. sub
liniază necesitatea imperioasă a 
mobilizării maselor, organizează am
ple acțiuni în țară și participă ac
tiv la mișcarea antirăzboinică, în fa
voarea dezarmării ce se desfășoară 
pe plan internațional. „La 1 august
— Ziua internațională de luptă îm
potriva războiului — strada să fie a 
muncitorilor și țăranilor" — suna 
chemarea unui manifest al C.C. al 
P.C.R. din vara anului 1932. Distinși 
intelectuali. între care C. I. Parhon, 
Liviu Rebreanu. N. D. Cocea, prof. 
Hie Cristea. au făcut parte din Comi
tetul național antirăzboinic, care s-a 

constituit in pregătirea Congresului 
mondial antirăzboinic de la Amster
dam din 1932. ca expresie a mișcă
rii generale împotriva înarmărilor și 
pregătirilor de război. într-o moți
une votată de participanții la Adu
narea din București consacrată Con
gresului, se sublinia : „înarmările 
înfrigurate impun cheltuieli enorme, 
ceea ce este un factor de înrăutățire 
și de sporire a mizeriei maselor".

Obiectiv central al poli
ticii României postbelice.In 
perioada postbelică. Partidul Comu
nist Român, devenind forța conducă

• Reducerea treptată a forțelor armate ale tuturor 
statelor, interzicerea imediată a experimentării ar
melor atomice și cu hidrogen, lichidarea bazelor mi
litare. (Declarația guvernului român — noiembrie 
1956).
• Dezvoltarea relațiilor multilaterale Intre țările 

balcanice, transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii 
și colaborării, fără arme nucleare. (Propuneri conținu
te în mesajele adresate guvernelor din țările balcanice 
— 1957 și în Declarația guvernului român — 1959).

• Propunere de încheiere a unui acord privind în
cetarea experiențelor cu arme nucleare in toate me
diile, lichidarea armelor de distrugere in masă, a mij
loacelor de transport la țintă a acestora, convocarea 
unei conferințe internaționale pentru semnarea unei 
convenții privind interzicerea armelor nucleare și ter
monucleare. (Sesiunea a XVII-a a O.N.U. — 1962).

• Program de lucru privitor la: a) dezarmarea gene
rală și totală ; b) măsuri cu privire la incetarea cursei 
înarmărilor nucleare și la dezarmarea nucleară și c) 
măsuri colaterale, intre care eliminarea bazelor mili
tare. interzicerea folosirii armelor chimice și bacte
riologice. (Comitetul celor 18 de la Geneva — 1968).

• Amendamente șl propuneri de Îmbunătățire a 
proiectului de Tratat de neproliferare a armelor nu
cleare si asumare a angajamentului semnatarilor de a 
continua eforturile pentru eliminarea armelor nucleare 
și realizarea dezarmării generale. (Adunarea Generală 
a O.N.U., Comitetul de dezarmare de la Geneva — 
1967-1968).
• Inițiativa .Deceniului dezarmării al Națiunilor 

Unite 1970-1980". (Comitetul de dezarmare și sesiunea 
O.N.U. - 1969).

toare a societății românești. con- 
centrînd energiile poporului spre 
edificarea socialismului — orînduire 
care prin însăși natura sa este vital 
interesată în statornicirea unui 
climat de destindere, securitate si 
pace — a înscris lupta pentru 
dezarmare ca unul din obiectivele 
majore ale politicii externe a Româ
niei noi. Este semnificativ în aceas
tă privință că încă la Conferința 
Națională din 1945, cînd a conturat 
viziunea sa cu privire la reconstruc
ția țării, la industrializare, la viito
rul ei socialist, P.C.R. s-a pronunțat 
ferm pentru o politică de pace, împo
triva tendințelor de împărțire a lumii 

• înghețarea și reducerea bugetelor militare ale tu
turor statelor ; acord privind asumarea de angajamen
te ferme de nerecurgere la forță ; renunțarea la e- 
fectuarea de manevre pe teritoriile altor state ; măsuri 
de lichidare a bazelor militare, crearea de zone denu- 
clearizate, desființarea concomitentă a blocurilor mi
litare, precum si alte măsuri, in cadrul unui plan pen
tru infăptuirea de pași concret! pe calea dezarmării. 
(Comitetul pentru dezarmare de la Geneva — 1970).

• Program amplu de acțiune pentru a se pune ca
păt războaielor și conilictelor armate între state pen
tru realizarea dezarmării generale, in primul rind a 
dezarmării nucleare. (Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la sesiunea jubiliară a O.N.U. — 19 octom
brie 1970).
• „Consecințele economice și sociale ale cursei înar

mărilor și efectele sale profund dăunătoare asupra 
păcii și securității in lume". (Sesiunea O.N.U. — 1970).
• Propuneri și sugestii pentru depășirea imobilis

mului tratativelor, intensificarea și sporirea eficienței 
lucrărilor, axarea lor pe problemele centrale si urgen
te ale dezarmării, asigurarea unui cadru democratic 
de desfășurare a negocierilor. (Comitetul de dezarma
re de la Geneva — 1972).

• Program unitar in 8 puncte, sintetizînd poziția și 
propunerile României in vederea înfăptuirii dezarmării 
(Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al XI-lea — 1974).
• „Poziția României in problemele dezarmării. In 

primul rind ale dezarmării nucleare, și instaurarea unei 
păci trainice în lume". (Document difuzat la sesiunea 
a XXX-a a O.N.U. — 1975).
• Convocarea unei sesiuni speciale a Adunării Ge

nerale a O.N U. consacrată dezarmării (Rezoluție 
aprobată în Adunarea Generală — 1976) și Propuneri 
pentru documentele finale ale sesiunii. (Comitetul 
pregătitor 1977-1978).

în zone de influență, în blocuri, cu co
rolarul ei inevitabil — o nouă cursă a 
Înarmărilor. „Nu o politică de -echi
libru al forțelor- — se subliniază în 
raportul Comitetului Central al P.C.R. 
— nu o politică de împărțire a lumii 
-in blocuri-, ci una de înțelegere și 
colaborare între popoare si state".

Din momentul intrării sale. în 1955. 
în O.N.U.. România a acționat con
secvent în acest for venind cu nu
meroase propuneri proprii si spriji
nind toate propunerile constructive si 
realiste ale altor țări pentru înfăptui
rea dezarmării generale si comDlete. 
in primul rind a dezarmării nucleare, 
ca obiectiv fundamental, precum si 
pentru adoptarea unor măsuri par
țiale, colaterale de natură să nete
zească drumul spre acest obiectiv. A- 
ceastă activitate bogată, perseverentă 
și-a găsit expresia într-un sir de pro
puneri. initiative, contribuții la îm
bunătățirea unor proiecte de rezoluții 
si măsuri, dintre care amintim mai 
jos citeva din cele mai importante :

După cum se vede, toate aceste 
propuneri si inițiative. întreaga acti
vitate politico-diplomatică evocată 
mai sus vizează ansamblul probleme
lor dezarmării, constituie măsuri con
crete. efective de reducere si înce
tare a înarmărilor, care, printr-o 
abordare si aplicare treptată, de la 
simplu la complex, permite să se îna
inteze spre obiectivul final — dezar
marea generală si completă.

Un militant înflăcărat, 
dinamic în slujba dezarma* 
rii. In eforturile partidului și statului 
nostru pentru înfăptuirea dezarmă
rii, ca și în întreaga politică internă și 
externă. Congresul al IX-lea al P.C.R. 
a inaugurat o etapă nouă, calitativ 
superioară, caracterizată prin spirit 
de inițiativă, tenacitate si perseve
rentă. Aspirația poporului român 
spre pace si colaborare, dezideratul 
tuturor popoarelor spre făurirea unei 
lumi fără arme si fără războaie si-au 
găsit in secretarul general al parti
dului, președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, un 
exponent înflăcărat si un militant 
prodigios și dinamic. In rapoartele 
prezentate Ia congresele partidului, 
în expunerile în fata Marii Adunări 
Naționale. în importantele cuvîntări 
rostite de la tribuna Organizației 
Națiunilor Unite, a Conferinței ge- 
neral-europene si a altor foruri. în 
mesaje si interviuri, cu prilejul con
tactelor la nivel înalt si în diferite 
alte ocazii, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a pledat cu o mare forță 
de convingere cauza dezarmării. a 
militat neobosit pentru materializarea 
ei în fapte, in acte concrete, in 
acorduri substanțiale. Relevînd răs
punderea ce revine guvernelor tutu
ror statelor — indiferent de mărime, 
potențial, orînduire socială — pentru 
scoaterea negocierilor din impas si 
trecerea imediată — cit nu este prea 
tîrziu — la înfăptuirea unor măsuri 
care să ducă efectiv la oprirea cursei 
înarmărilor, partidul nostru, secreta
rul său general, subliniază, totodată. 

Așa cum aratâ șl această sumară retrospectivă, partidul și statul 
nostru au făcut de-a lungul vremii și fac mult in prezent pentru solu
ționarea problemei cardinale a dezarmării. Așa cum subliniază in per
manentă conducerea partidului nostru, ea este ferm hotărîtă să nu pre
cupețească nici in viitor nici un efort, pentru ca, împreună cu celelalte 
țări și forțe iubitoare de pace, să determine progrese reale pe linia 
înfăptuirii aspirațiilor popoarelor spre o lume fără arme șl fără războaie, 
spre asigurarea unei păci trainice.

Ion FINTINARU

rolul hotăritor ce revine forțelor so
ciale si politice cele mai largi, perso
nalităților progresiste, cheamă po
poarele să ia cauza dezarmării in pro
priile miini. să-si facă auzit cu fer
mitate glasul, să desfășoare acțiuni 
combative pentru a determina pro
grese reale pe calea dezarmării.

Aceste orientări de principiu sînt 
în permanentă concretizate in fapte, 
acțiuni. în șirul neîntrerupt de iniția
tive si propuneri avansate in ultimii 
ani de România Ia O.N.U.. în Comi
tetul Politic al Adunării Generale, in 
Comisia pentru dezarmare de la Ge
neva și in alte foruri în vedz-ea 
stăvilirii cursei înarmărilor. of 
tării negocierilor spre probleme,e 
esențiale, de fond ale dezarmării, îm
bunătățirii proiectelor de acorduri. în
cheierii de tratate adecvate — propu
neri de larg ecou internațional.

Ca o sinteză a acestor orientări sl 
acțiuni. Congresul al XI-lea al P.C.R. 
a formulat cunoscutul PROGRAM 
DE DEZARMARE în opt puncte, 
amplu si cuprinzător, concret si 
realist. profund mobilizator. In 
același timp, congresul a definit 
dezarmarea ca un obiectiv progra
matic al partidului. Raportul si Pro
gramul. adoptate la Congresul al XI- 
lea. au stat la baza documentului de 
poziție în problemele dezarmării, di
fuzat de România în noiembrie 1975 
la O.N.U.. au călăuzit activitatea tot 
mai intensă desfășurată în anii din 
urmă de tara noastră în acest do
meniu.

Asa cum se știe. însăsi convocarea 
si organizarea sesiunii snecialc a 
Adunării Generale a O.N.U. este 
rodul unei inițiative a Româ
niei. împreună cu alte state în 
curs de dezvoltare si nealiniate. 
Luînd parte activă la pregătirea 
acesteia. tara noastră a prezentat 
propuneri menite să asigure condi
țiile cele mai bune pentru desfășu
rarea ei. într-un spirit constructiv si 
democratic, să se încheie cu docu
mente clare, concrete, angaiante. 
care să permită o avansare treptată, 
dar continuă, spre obiectivul fun
damental al dezarmării generale si 
nucleare.
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