
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚhVĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVIII Nr. 11382 Marți 27 martie 1979 4 PAGINI — 30 BANI

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii Arabe Siriene
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a primit luni pe ambasadorul Repu
blicii Arabe Siriene la București. 
Walid Al Moualem. la cererea aces
tuia.

Ambasadorul a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea președintelui Republicii Arabe 
Siriene. Hafez Al-Assad, si a trans
mis președintelui Republicii Socialiste 
România, din partea șefului statului

sirian, urări de sănătate si fericire 
personală, de noi succese ponorului 
român prieten în propășirea sa mul
tilaterală.

Mulțumind pentru mesai. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat să se 
transmită președintelui Republicii 
Arabe Siriene. Hafez Al-Assad. cele 
mai sincere urări de sănătate si 
fericire împreună cu noi succese 
poporului sirian prieten pe calea

dezvoltării si propășirii sale multila
terale.

în cadrul întrevederii s-au expri
mat satisfacția pentru bunele relații 
ce se dezvoltă continuu între România 
si Siria, precum si convingerea că 
acestea se vor extinde și intensifica 
si mai mult în viitor. în folosul celor 
două popoare, al cauzei păcii, colabo
rării și înțelegerii internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

CU SPRIJINUL Șl IN FOLOSUL CETĂȚENILOR

Orașele și satele țării 
mereu mai frumoase, mai bine 

gospodărite!
„Cetățenii trebuie să știe că depinde de fiecare în 

parte și de toți la un loc înfăptuirea cu succes a pro
gramului de înflorire a localităților patriei".

NICOLAE CEAUȘESCU
Ne-am obișnuit ca. In fiecare an, 

odată cu intrarea in acest frumos 
anotimp. orașele si comunele tării 
să-si schimbe înfățișarea, să capete 
chinul primăverii. Un chip în care 
să se reflecte, ca într-o oglindă, hăr
nicia si dragostea pentru localitatea 
în care trăiesc si muncesc, pentru în
florirea întregii tari.

Sînt numeroase semnele care atestă 
că întrecerea dintre cetățenii tării 
pentru gospodărirea si înfrumuse
țarea orașelor si satelor — parte com
ponentă a marii întreceri socialiste 
în care se află angajate consiliile 
populare pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială mai rapidă a tuturor lo
calităților — cunoaște in acest an o 
amploare deosebită. în zilele de sîm- 
bătă dună-amiaza si duminică, mi
lioane de cetățeni de pe tot cuprinsul 
tării — tineri si vîrstnici. bărbați si 
femei, elevi si studenti. oameni ai 
muncii de cele mai diverse profesii 
si preocupări, români, maghiari, ger
mani si de alte naționalități — iau 
parte la ample acțiuni de muncă pa
triotică. pentru ca toate localitățile 
să devină mai frumoase, să fie mai 
bine gospodărite. Si este firesc ca 
întrecerea să aibă un caracter atît de 
cuprinzător și de prompt dacă 
avem în vedere faptul că în acest an 
ea se desfășoară sub semnul întimpi- 
nării celor două mari evenimente : 
cea de-a 35-a aniversare a eliberării 
tării si Congresul al Xll-lea al parti
dului. E firesc, așadar, ca fiecare in 
parte si toti laolaltă să ne sporim 
eforturile, să conferim întrecerii un 
conținut cit mai bogat. Este îmbucu
rător faptul că si in acest an printre 
cei mai entuziaști oarticipanti la 
aceste acțiuni se numără tinerii — 
foarte multi tineri de la orașe si sate, 
elevi si studenti. constituind o pre
zentă marcantă pe toate șantierele 
muncii voluntar-patriotice.

întrecerea pentru gospodărirea si 
înfrumusețarea localităților începe cu 
casa si zona în care locuim, cu între
prinderea si instituția în care mun
cim. Deputății, comitetele de cetățeni, 
asociațiile de locatari, organizațiile 
de masă, avînd sprijinul consiliilor 
populare si-au dovedit si în această 
primăvară. în multe orașe si comune, 
capacitatea de a conlucra cu cetă
țenii, de a crea — prin efortul ge
neros al locuitorilor — un spațiu 
ambiant care conferă frumusețe 
blocurilor, întreprinderilor și in
stituțiilor. Hărnicia cetățenilor din 
nitmeroase localități ale tării au făcut 
ca numărul oraselor-grădină. străzi- 
lor-grădină să crească de la un an 
la altul. Exemple de înalt spirit civic 
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In aceste zile, principala sarcină a consiliilor unice agroindustriale:

ACCELERAREA INSĂMÎNȚĂRILOR
O zi pe ogoarele Teleormanului

Acum. cînd campania agricolă se desfășoară din plin. însămînțarea 
grabnică a culturilor pe toate suprafețele prevăzute si la un nivel ca
litativ ridicat constituie cerințe hotărîtoare pentru realizarea de pro
ducții agricole sporite in acest an. Birourile executive ale consiliilor 
unice agroindustriale, conducerile și specialiștii unităților componențe, 
sint chemați să acționeze energic, concentrind toate forțele mecanice 
și umane de la sate in vederea realizării exemplare a semănatului si 
a celorlalte lucrări de primăvară. Ele au datoria să-și afirme din plin 
capacitatea de decizie, operativitatea si răspunderea în buna organi
zare și desfășurare a lucrărilor, să controleze sistematic și exigent 
îndeplinirea programelor zilnice de lucru 
Iilor agrotehnice, asigurînd semănatului 
unitățile.
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Semănatul culturilor din prima epocă este pe terminate și in județul Argeș, in ritm intens se desfășoară și alte 
lucrări de sezon. In fotografie: plantarea legumelor la asociația legumicolă Leordeni

si gospodăresc sint cu miile. Din pă
cate. în unele localități s-au inițiat 
însă prea puține acțiuni de gospodă
rire si înfrumusețare, iar răspunderea 
pentru aceasta revine. în primul 
rînd. consiliilor populare. Deși pe 
hirtie. în planuri de măsuri, acestea 
au declarat începute programele de 
gospodărire si înfrumusețare, pe teren 
— acolo unde ele trebuie să prindă 
viată — au acționat foarte puțin. 
Această întîrziere a unor gospodari 
la întîlnirea cu primăvara are și 
altă explicație. Atit deputății, cit si 
reprezentanții comitetelor de cetățeni 
si ai asociațiilor de locatari așteaptă 
„impulsuri" de la consiliile populare, 
de la alte organisme si nu se consti
tuie ei înșiși în principalii factori de 
acțiune, de catalizare a eforturilor si 
inițiativelor cetățenești în marea 
operă obștească de gospodărire si în
frumusețare a așezărilor patriei.

Viața probează că mai sînt cetățeni, 
care așteaptă ca alții să le facă totul, 
care privesc de la fereastra locuinței 
cum semenii lor nădușesc pentru a (Continuare in pag. a II-a)

stabilite.
un ritm

respectarea regu- 
sustinut în toate 

crea bunuri de interes public, pentru 
a^spori confortul de viată si civiliza
ție al colectivității din care fac parte. 
Nu . întâmplător, asemenea atitudini 
apar si se manifestă tocmai acolo 
unde opinia publică nu intervine cu 
promptitudine, pentru a le spune 
răspicat celor care se sustrag de la 
aceste activități că a-ti gospodări lo
cuința. a-ti înfrumuseța zona verde 
care-ti aduce în casă paharul de aer 
curat, este nu numai o datorie ele
mentară. ci si un mod de a te integra 
in viața noastră socială potrivit 
normelor eticii si echității socialiste. 
De asemenea, trebuie combătute ma
nifestările din alti ani. cînd în unele 
localități principalele eforturi se con
centrau în zonele centrale. în timp ce 
la marginile acestora se acționa „cu 
încetinitorul". Unde duce o asemenea 
„orientare" se poate ușor constata: 
orașul sau comuna sint gospodărite

Constantin PRIESCU

agroindustriale
de mecaniza- 

campanie agricolă

La prima oră a dimineții intrăm 
în mănoasa Cîmpie a Teleormanului 
pentru a urmări cum acționează și 
colaborează în condițiile existenței 
consiliilor unice 
formațiile unite 
tori în această 
cu o atit de bogată agendă de lucru 
și urgente. Cu primele formații mix
te de mecanizatori și cooperatori ne 
întilnim în hotarul cooperativei agri
cole din Dracea. unde echipele spe
cializate incheiau semănatul pri
mei sole cu floarea-soarelui,

Vești din tară
Termocentrala Rogo- 

jelu la capacitatea fina- 
jjj La termocentrala Rogojelu 
s-au încheiat construcția si mon
tajul tehnologic ale grupului 
energetic nr. 6 de 330 MW. Este 
primul bloc, din seria celor 
șase, prevăzut integral cu utilaj 
energetic de fabricație româ
nească. Odată cu intrarea în 
funcțiune a noului grup, puterea 
instalată a termocentralei creste 
la 1720 MW. (Dumitru Prună).

Autostrada Brașov — 
Codice aces*:e zlle se *ac 
ultimele pregătiri în vederea în
ceperii lucrărilor de moderni
zare și lărgire a drumului na
țional nr. 1 între Brașov și Cod- 
lea, care va deveni astfel pri
mul tronson de autostradă din 
județul Brașov. Pe această por
țiune intens solicitată, autovehi
culele vor rula pe cite două 
benzi în fiecare sens. (Nicolae 
Mocanu).

S-a redeschis o nouă 
secție a Muzeului de 
artă Craiova. în vederea 
conservării si valorificării moș
tenirii culturale din zonă, la 
Craiova s-a redeschis secția de 
colecții a Muzeului de artă din 
localitate. Secția găzduiește pes
te 150 de piese din valoroasele 
colecții ale lui Ion Tuculescu, 
Theodor Aman. Eustatiu Stoe- 
nescu. Nicolae Furduescu. H. 
Catargi. D. Stoica și Anghel 
Chiciu. (Nicolae Băbălău).

Cu 40 de zile mai de
vreme orai?u^ Tîrgu Lăpuș 
din județul Maramureș a intrat 
în producție, cu 40 de zile mai 
devreme.1' filatura de bumbac 
cardat cu o capacitate de peste 
4 000 tone fire pe an. Tînărul 
colectiv de muncă s-a angajat 
să atingă cu 90 de zile mai de
vreme parametrii proiectați. 
(Gheorghe Susa).

Un modern cartier.!n 
preajma Combinatului de utilaj 
greu din Iași, aflat in construc
ție, se înalță un modern cartier. 
Aici șe realizează blocuri de lo
cuit penthi nefamiliști, spații 
comerciale și unități de sewvicii, 
un liceu metalurgie pentru 
2 500 de elevi, precum și 
o bază sportivă. Tinerii care 
s-au mutat în noile blocuri, ca 
și alți lucrători din combinat, 
participă prin muncă patriotică 
la construcția noului cartier si a 
bazei sportive. (Manole Corcaci).

„Arta populară me- 
hedințeană". în sala Casel 
municipale de cultură din Dro- 
beta-Turnu Severin a avut ioc 
vernisajul expoziției „Arta 
populară mehedințeană". Cir
cumscrisă manifestărilor care 
au loc în cadrul celei de-a doua 
ediții a\ Festivalului național 
„Cintareaj României", expoziția 
reunește costume populare din 
toate zonele județului, țesături, 
obiecte de ceramică. (Virgil Tă
tarul.

din cele trei în care se va cul
tiva această plantă. Răspunderile 
concrete stabilite pe fiecare formație 
de lucru si urmărite la fata locului 
de conducerea cooperativei si de spe
cialistul consiliului agroindustrial au 
menirea nu numai să grăbească rit
mul lucrărilor de primăvară, ci mai 
ales să asigure respectarea întoc
mai a regulilor agrotehnice, să im
prime în același timp un regim de 
lucru mașinilor agricole prin care se 
realizează o productivitate maximă 
și un consum de carburanți minim.

Crearea unor fronturi de lucru de 
dimensiuni adecvate fiecărei lucrări 
constituie o măsură pe cit de simplă, 
pe atît de eficientă. Intr-o asemenea 
organizare, discurile, combinatoarele 
și mașinile de erbicidat rămîn în braz
dă continuu, de la începutul și pină 
la sfîrșitul lucrării. în timp ce semă
nătorilor li s-au creat parcele lungi 
și înguste, redueîndu-se mult pierde
rile de timp cauzate de numeroasele 
întoarceri de la capetele solelor. Un 
astfel de mod de organizare a mun
cii și de urmărire în permanentă a 
temperaturii si stării de umiditate a 
terenului a făcut posibil ca pe an
samblul consiliului agroindustrial 
Putineiu. din care face parte și coo
perativa agricolă din Dracea. semă
natul celor aproape 1 000 de hectare 
cu culturi din prima urgență să fie 
executat in mai puțin de șase zile 
de lucru, iar mazărea și inul să fie 
de acum răsărite. $i nu numai in 
acest consiliu agroindustrial pentru 
că. la întrebarea „cum stati cu semă
natul culturilor din prima urgență?" 
— și in alte părți primești ace
lași răspuns : „Ați întîrziat cu în
trebarea. Noi ne pregătim de acum 
să încheiem și semănatul florli-soa- 
relui". Da. in Cîmpia Teleormanului 
sămînta de mazăre, in. sfeclă de za-

Ian TOADER 
Joșii POP

(Continuare în pag. a III-a)

Luni. 26 martie, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit delega
ția economică japoneză condusă de 
Shigeo Nagano, președintele Camerei 
de Comerț Si Industrie a Japoniei, 
care face o vizită în tara noastră.

La primire au luat parte Ilie 
Verdeț, prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării. Cornel Burti
că. viceprim-ministru. ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale. Ion Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini. Neculai Agachi. ministrul in
dustriei metalurgice. Mihail Flores- 
cu. ministrul industriei chimice. Ion 
Constantinescu. adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de ma
șini. președintele Camerei de Comerț 
si Industrie.

A participat Junji Yamada, amba
sadorul Japoniei la București.

Șeful delegației japoneze a înmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj din partea primului ministru

IN COLECȚIA K TEXTE MESE BM BlNDIREA SUCIM-POLITICfi 

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, UN NOU VOLUM

„Umanismul socialist"
Omul ca „suprema valoare a so

cietății" : iată premisa temeinică și 
concluzia riguroasă a viziunii pe 
care o promovează secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, ideea ei de bază, nucleul 
ei decisiv. Distingem valori diferite 
ca însemnătate si perenitate, valori 
care să reprezinte mijloace 
pentru valori concepute ca 
scop ; dintre toate, omul se 
instituie insă, într-o viață 
bine rinduită și potrivit 
unei priviri care să i se 
conformeze și să o pro
pulseze drept valoare de 
căpetenie, scop suprem. 
Omul este, finalmente, sieși 
scop, în lumea sa toate por
nesc de la el și converg 
către el ; această lume, cu 
cit omul o_ va înțelege și 
stăpini, cu atît se va apro
pia mai mult de un adevă
rat model de umanitate.

Umanismul socialist este 
cea mai recentă culegere 
apărută în seria „Din gin- 
dlrea social-politică a pre
ședintelui României", pu
blicată de Editura politică. 
Ea este complementară lu
crărilor tipărite pină acum 
în aceeași colecție și, in a- 
celași timp, poate fi privi
tă ca cea care le reunește 
și sintetizează. Promovarea 
umanismului socialist a 
fost înscrisă ca esențială 
îndatorire a întregii noastre 
vieți sociale în Programul 
Partidului Comunist Ro
mân ; partidul, secretarul 
său general pun de ani de 
zile în centrul tuturor pre
ocupărilor constructive a- 
nume umanismul revolu
ționar. Este surprinsă în a- 
cest nucleu însăși strategia 
pe termen lung a edificării 
socialiste, perspectiva isto
rică lămuritoare a proiec
tului comunist. Contrar tră
săturilor societății socialis
te limpede prefigurate de 
către întemeietorii științei 
edificării acesteia, pe par
cursul unor experimentări s-a întîm- 
plat ca interesele oamenilor vii să 
intre în zone de penumbră, să fia 
subordonate altor dominante de mo
ment. Partidul nostru a reafirmat 
însă cu tărie, de la al IX-lea Con
gres ,al său. imperativul măsurării 
tuturor înfăptuirilor prin prisma o- 
mului real și pentru împlinirea lui. 
„Construim socialismul și comunis
mul cu oameni și pentru oameni", 
a devenit axioma politici, românești 
contemporane.'

întreaga concepție pe care ne-o 
înfățișează prezenta culegere de tex
te programatice. într-o coerentă și 
unitară articulare, are în vedere o 
umanitate cu certe însemne de con
tinuitate. națională și universală, dar 
este totodată caracterizată prin dis
continuități proprii secolului nostru 
și fiecărui segment al lui concret de 
timp și spațiu. în concepția lui Marx 
și a urmașilor săi, omul este prin 
excelentă ființă istorică, drept care 
trăsăturile și emanațiile lui nu pot 
să nu fie caracterizate printr-o is- 
toricitate concretă. Printre sublinie
rile de principială însemnătate teo
retică si aplicativă ale culegerii se 
numără si aceea referitoare la istori- 
citatea conceptului in cauză : „uma
nismul nu este o noțiune abstractă, 
imuabilă", „sensurile și conținutul 
său se modifică corespunzător diferi
telor etape de dezvoltare istorică a 
societății". Este conținut în aceste 
cuvinte un avertisment la adresa ori
cărei tratări anistorice a umanismu
lui. pe bază de gesticulație globală 
și zornăitoare, ca Si împotriva ori
cărui posibil amestec al concepției 
care ne este proprie cu trăsături si
tuate în prelungirea unor puncte de 
vedere burgheze. Omul însuși nu

O nouă tehnologie românească
Specialiștii Institutului de cerce

tări și proiectări pentru tehnica de 
calcul din Cluj-Napoca au elaborat 
o tehnologie nouă — în premieră 
pe tară — denumită implantarea 
ionică, avînd la bază principii ori
ginale în realizarea structurilor se
miconductoare. Pentru a putea uti
liza această tehnologie, același co

Delegația economică japoneză
al Japoniei, Masayoshi Ohira, în care 
se transmit un salut prietenesc și 
cele mai bune urări președintelui 
Republicii Socialiste România și se 
dă o înaltă apreciere rolului vizitei 
efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în aprilie 1975 în Japonia 
în dezvoltarea continuă a raporturi
lor de prietenie și colaborare româ- 
no-japoneze.

Mulțumind pentru mesaj și pentru 
aprecierile făcute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, de asemenea, 
premierului japonez un salut priete
nesc și cele mai bune urări. Șeful 
statului român a apreciat că vizita 
delegației economice japoneze va 
contribui Ia mai buna cunoaștere re
ciprocă, Ia găsirea căilor și mijloace
lor de a amplifica colaborarea româ- 
no-japoneză în diferite domenii de 
activitate.

Președintele Camerei de Comerț și 
Industrie a Japoniei a exprimat gra
titudinea pentru primirea acordată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și a 
dat, în numele membrilor delegației.

este o entitate nediferențiată. pro
pria sa textură se dovedește profund 
divergentă in contexte sociale felu
rite. comuniștii nu vor subscrie ca 
atare niciodată la încetoșarea unor 
diferențe sociale de statut, de pildă 
între o minoritate exploatatoare și o 
majoritate exploatată in orinduirea 

w eismsa «rum a miasma ataste

umanismul 
socialist .

capitalistă, sau între un nivel de re
lativă îndestulare și altul de efecti
vă subdezvoltare proprii diferitelor 
zone contemporane ale globului pă- 
mîntesc. Atributul de revoluționar 
socialist. în indisolubilă unitate cu 
care ne pronunțăm in favoarea uma
nismului. are tocmai menirea să-i 
particularizeze sensurile, să-l înră
dăcineze într-o realitate concretă si 
potrivit unei ideologii precis circum
scrise.

„... pentru a putea transforma în 
mod revoluționar întreaga societate, 
trebuia. în primul rind. să transfor
măm oamenii, pe cei chemați să în
făptuiască aceste schimbări revolu
ționare...". Comuniștii sînt dialecti- 
cieni. ei știu bine că omul ca factor 
definitor se cuvine sprijinit el însuși 
în procesul neîntrerupt al definirii 
sale, că educatorul trebuie și el e- 
ducat. Omul este al societății și so
cietatea este a omului, ele fiindu-si 
reciproc îndatorați, inlănțuindu-se, 
potențindu-se, înnoindu-se reciproc. 
Liantul acestei dialectici vii este 
creația. în ultima analiză munca. Mai 
mult decît contemplarea este fapta 
proprie omului, contemplarea însăși 
derivă din faptă, teoria ,e propulsa
tă de către practică. Omul prin ex
celență făptuitor în toate domeniile 
și în toate manifestările sale, iată 
punctul de vedere cu strălucire dez
voltat de către materialismul istoric, 
din care purcede viziunea contem
porană asupra omului creator si a 
creației sale variate. Cea dinții ca
racteristică a tipului uman pe care 
îl favorizează din răsputeri orin
duirea socialistă devine nu întîmplă- 
tor „pasiunea pentru munca creatoa
re", întrucit munca este valoarea su
premă consubstanțială omului, prin

lectiv a conceput Si realizat o insta
lație specială.

Prin realizarea noii tehnologii și 
a instalației respective, cu largi 
aplicații în tehnica de calcul și în 
alte domenii industriale, se elimină 
importul de licență și de instalații 
specifice, realizindu-se o importantă 
economie de valută.

(Agerpres) 

o înaltă apreciere realizărilor eco- 
nomico-sociale ale poporului român, 
politicii de pace și colaborare, de 
apărare a independentei si suverani
tății naționale pe care o promovează 
România în viața internațională, 
personalității și activității președin
telui Nicolae Ceaușescu pe arena 
mondială.

în cursul convorbirii a fost eviden
țiată cu satisfacție evoluția pozitivă 
a raporturilor economice român>- 
japoneze și a fost manifestată do
rința de a extinde aceste raporturi, 
în folosul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale. în acest cadru s-a apreciat 
că potențialul economic și tehnico- 
științific al României și Japoniei 
oferă bune posibilități pentru dez
voltarea conlucrării diptre cele două 
țări în sfera producției materiale, în 
domeniul schimburilor comerciale, 
precum și pe terțe piețe.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

cipala sa forță umanizatoare, garan
tul omenirii și al progresului ei : 
munca și omul nu sînt. pină la urmă, 
decît fațetele aceleiași medalii. Omul 
nu devine decît prin activitate, acti
vitatea este motorul oricărei dezvol
tări. concepută din interiorul său și 
nu ca efect miraculos al vreunei 

inexplicabile intervenții din 
afară. De aici și insisten
ța cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu revine mereu a- 
supra însemnătății decisive 
a muncii, producției, crea
ției. între muncă și crea
ție există o profundă sino
nimie. conceperea creației 
în afara producerii reale a 
unor bunuri și valori ar fi 
un nonsens și chiar a fost 
un nonsens ori de cîte ori 
s-a postulat un atare di
vorț. Terenul fertil al fie
cărui act creator real in 
parte, de la cel material 
pînă la cel spiritual (intre 
care se și încetățenesc os
moze din ce in ce mai or
ganice), unicul teren ferti
lizator al autocreării crea
torului însuși este și rămine 
munca, a cărei nesocotire 
se găsește „in contradicție 
cu înseși legile naturii uma
ne, cu aspirația și puterea 
omului de a se autoperfec- 
ționa și a se autodepăși 
neîncetat, dă a-și spori, 
prin lărgirea orizontului de 
cunoștințe, printr-o pregă
tire tot mai intensă, capa
citatea sa creatoare".

Din întregul astfel con
ceput se desfac părțile con
stitutive. care ajută, fieca
re. la organica reasambla- 
re. Este vorba de baza în
făptuirii umanismului so
cialist, care nu poate fi 
decit dezvoltarea dinamică 
și armonioasă a economiei ; 
progres economic care are 
imperioasă nevoie de un co
respunzător progres științi
fic și tehnic ; și care esto 
susținut de întregul ansam
blu corelat al invăță- 

mintului și culturii. Interpenetrarea 
suplă și subtilă a tuturor componen
telor organismului societății socia
liste este evidenta pe care o explo
rează și luminează din complemen
tare unghiuri culegerea de fată, adi
că o realitate multilaterală, pe care 
o poate servi și susține numai o gin- 
dire multilaterală. Una. în focarul 
căreia se situează în egală măsură 
nivelul forțelor de producție si per
fecționarea relațiilor de producție și 
sociale, democrația socialistă si con
dițiile împlinirii ei dinamice, forma
rea și dezvoltarea conștiinței revo
luționare. modelarea personalității si 
educația sa morală. învățămintul și 
știința, cultura si arta — tot ațîtea 
temeiuri și însemne ale unui uma
nism autentic, prezent nu doar în 
vorbe frumoase, ci preocupat de fap
tele zilnice capabile să îndreptă
țească în tot mai mare măsură ase
menea vorbe. Dacă omul își petrece 
aproape o pătrime din viață in școli 
și dacă și după aceea este obligat de 
progresul impetuos al domeniului 
său de activitate la reînvățarea lui 
continuă. înseamnă că umanismul nu 
este de conceput în afara funcțio
nării practice a fiecărei meserii și 
îndeletniciri. Dacă, la rindul ei. cul
tura își exercită rolul formativ in 
circuitele de ansamblu ale existen
tei. rezultă că efectul și eficienta ei 
umană și umanistă se cuvin măsu
rate raportat la totalitatea activită
ților productive și nicidecum izolat 
de preocupările zilnice și de muncă 
ale oamenilor. Dacă. în genere, drep-

_________________Ion IANOȘI 
(Continuare în pag. a III-a)

Capacitate 
de producție

Pe platforma industrială a în
treprinderii integrate de țesături 
de in din orașul Pașcani a in
trat în producție cea de-a treia 
capacitate de 350 tone ne an de 
fire subțiri de in. destinată fa
bricării țesăturilor pentru con
fecții.
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inspirată
Educatoarea Ana Gărniță, de 

la o grădiniță din Brașov, a 
avut o idee inspirată : «ă facă 
o vizită, împreună cu „șoimii" 
pe care ii formează și educă, la 
întreprinderea „Tractorul". Lo
cul nu a fost ales la întîmplare. 
Acolo, în uzină, prichindeii au 
avut marea revelație de a-i ve
dea, la locul de muncă, și pe 
părinții lor. Pe cei care con
struiesc tractoarele, a căror fai
mă s-a dus peste mări și țări.

Seara, acasă, copiii și-au pri
vit tăticii cu alți ochi. Mai exact, 
prin tot ceea ce i-au văzut fă- 
cind, părinții au „crescut" in... 
ochii lor.
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Ratele>

mulțumesc
•

Printre alte lucrări gospodă
rești, cetățenii din Blăgești 
(Bacău) au realizat și un sistem 
de alimentare cu apă a sectoru
lui zootehnic. Treabă bună și cu 
folos pentru toată obștea. Nu
mai că, de la o bucată de vre
me, conducta de aducțiune a 
apei s-a spart drept in mijlocul 
satului. Nimeni nu a mișcat 
măcar un deget pentru a o repa
ra. Apa scursă pină acum a for
mat o baltă imensă. Și cum, vor
ba ceea, baltă să fie că pește se 
găsește, în loc de crap și biban 
au apărut... rațele. Rațele din 
tot satul și-au găsit aici un 
adevărat loc de desfătare. Unii 
spun că ar fi văzut prin preaj
mă și un pescăruș. Pentru, raiul 
oferit, rațele și celelalte înotă
toare aduc edililor comunei 
mai călduroase... măcăituri.

cele

I
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Băiețelul
9

salvat

I
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Asistenta medicală Zenaida 
Radu mergea să-i viziteze, pe 
la casele lor, pe cițiva bolnavi 
de gripă din comuna Ciocirlia, 
județul Ilfov. Deodată, in timp 
ce trecea pe podul de peste riul 
Cotorca, a auzit un scincet de 
copil. A auzit sau i s-a părut ? 
S-a oprit din mers. Din nou, 
același scincet venit de undeva, 
de sub pod, parcă tot mai încet, 
tot mai stins... A coborît imediat 
și a intrat in apa rece de sub 
pod, unde căzuse un băiețel de 
trei ani. L-a luat și l-a dus 
pină acasă, unde i-a dat și pri
mele îngrijiri, salvindu-l. „Pen
tru fapta ei — 
sorul Gheorghe 
Urziceni — nu 
copilului, ci toți 
muna Ciocirlia 
calde mulțumiri".

ne scrie profc- 
Gheorghiu din 
numai părinții 
sătenii din ca

ii adresează
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„Iertare, 
cumnate!“

ÎHU-

I
I
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într-o piață publică din 
nicipiul Satu Mare a fost expus 
(aviz amatorilor!) un auto
turism „Dacia 1300“ aproape nou- 
nouț, dar făcut... zob. Alături, 
un înscris cu litere de o șchioa
pă,, anume parcă pentru a se 
face haz de necaz : „Iertare, 
cumnate !“ Tîlcul „iertării" e 
descifrat din textul alăturat al 
serviciului de circulație al mi
liției : Lovas Vince, șofer la 
lotul Satu Mare al Trustului 
instalații-monta] Brașov, fiind 
in stare de ebrietate, a „împru
mutat" autoturismul cumnatului 
său Paul Lizak. „împrumut" 
este un fel de a zice, pentru că 
Lovas Vince nu știa de așa 
ceva. Apoi, a plecat cu mașina 
intr-o ---- Z ‘
ceea ce s-a expus în piața pu
blică : ...........
vechi. Noroc că cel de la volan 
a scăpat cu viață. Nu de alta, 
dar are de primit un răspuns 
de la cumnățel. îl va ierta 
au ba ?

cursă și... Și o urmat
un morman de fier
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Improvizație
Geamurile clădirii cooperativei 

meșteșugărești „Prestațiunea" 
din Iași s-au făcut țăndări. Dar 
nu numai geamurile respectivei 
cooperative, ci și ale altor clădiri 
de alături. Totul, de la o explo
zie. Explozie provocată de o 
butelie de aragaz. Aceasta, pen
tru că meșterii de aici au re
curs — în mod nepermis — la 
o improvizație pentru umplerea 
brichetelor cu butan direct de la 
butelia de aragaz. Urmarea : 
responsabilul atelierului de gra
vură, reparații și încărcat bri
chete, Ion Radu, precum și doi 
cetățeni aflați in preajmă, au 
suferit arsuri grave, fiind inter
nați de urgență la spital.
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sare gardul
La mai bine de două ore după 

miezul nopții, Gabriel Stănilă și 
Nicolae Vijulie din detașamen
tul de pază militarizată Caracal 
au observat o „umbră" apropiin- 
du-se de gardul fabricii de 
tricotaje. Pornind intr-acolo, cei 
doi au văzut mai întîi cum 
„zboară" peste gard un sac, iar 
după el, hop și o umbră săltă
reață. „Umbra" era a'mecanicu
lui fochist Oprea Cirstea, iar 
sacul fusese burdușit cu zeci Și 
zeci de bluze în valoare de mii 
de lei. N-a mai apucat să le 
valorifice pe cont propriu, așa 
cum plănuise. Acum, 
fochist s-a „ars" rău

mecanicul 
de tot.

Petre POPA 
și corespondenții
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„Scînteii"

____ I

întreprinderea ..Electromureț" din 
Tirgu Mureș fabrică. într-o variată 
gamă sortimentală, conductori elec
trici. utilaie. mașini electrocalorice si 
de calcul, produse de uz casnic. Tn 
acest sens, este suficient eă amintim 
că numai produsele destinate indus
triei însumează peste 200 de tipodi- 
mensiuni. Cu alte cuvinte, aici se 
realizează un număr foarte mare de 
produse, deosebit de utile economiei 
naționale. Ce relevă analiza stadiului 
îndeplinirii planului producției fizice?

în primele două luni ale anului, la 
unele .sortimente prevederile de plan 
au fost realizate în întregime și chiar 
depășite. La alte sortimente în.să, 
realizările se situează sub nivelul 
sarcinilor planificate pentru această 
perioadă. însemnate rămîneri in 
urmă se înregistrează la conductorii 
electrici, sobele electrice și antenele 
electrice.

— în vederea recuperării rămînerilor 
tn urină înregistrate la unele sorti
mente — ne spune directorul între
prinderii. inginer Ioan Olteanu — am 
stabilit un program riguros de măsuri 
tehnico-organizatorice de natură să 
asigure încărcarea rațională, deplină 
a mașinilor si utilajelor, repartizarea 
judicioasă a sarcinilor pe locuri de

muncă, zile si decade. întărirea ordi
nii și disciplinei în producție. însă 
nerealizarea integrală a producției fi
zice la unele sortimente se datorează. 
In cea mai mare parte, unor parte
neri de cooperare. Aceștia ne livrează 
o serie de produse numai după repe
tate insistente si intervenții si nici 
atunci la nivelul prevederilor din 
contracte.

Hotărît să recupereze grabnic res
tantele la producția fizică, colectivul 
întreprinderii ..Eiectromures" solicită 
unora dintre furnizorii săi :

1. întreprinderea de radiatoare și. 
cabluri Brasov să recupereze neîn- 
tirziat restanta de 50 tone semifabri
cate din aluminiu.

2. întreprinderea de prelucrat mase 
plastice din Drăgășani să livreze 
cantitatea restantă de 510 tone gra
nule PVC.

3. întreprinderea de prelucrare » 
aluminiului din Slatina să recupereze 
rămînerile in urmă care însumează 
20 tone țevi de aluminiu.

4. întreprinderea „Nivea" din Bra
șov trebuie să impulsioneze livrările 
de benzi adezive pe suport textil, 
cantitățile primite renrezentînd doar 
jumătate din prevederile contrac
tuale.

Răspunsul unităților vizate

„Vom onora integral 
obligațiile contractuale
Ilte Nistor. șeful serviciului plan de 

la întreprinderea de radiatoare și 
cabluri din Brașov : ..într-adevăr. 
sîntem în restantă fată de întreprin
derea „Eiectroniures". Cauzele întâr
zierii ? Cantitățile pe care trebuie să 
le fabricăm si să le livrăm în pri
mul trimestru al anului, potrivit re
partițiilor primite de beneficiarii 
noștri, depășesc capacitățile de pro
ducție de care dispunem. Am luat 
legătura cu întreprinderea din Tirgu 
Mures si. împreună, am stabilit sor
timentele si cantitățile de care a- 
ceasta are nevoie cu prioritate, ur- 
mind să-i livrăm pină la sfirsitul 
acestui trimestru 149 tone funii de 
aluminiu. în al doilea trimestru al 
anului ii vom livra incă 351 tone. în

total. 500 tone semifabricate din alu
miniu. Adică, ne vom onora integral 
obligațiile contractuale din primul se
mestru al anului, acordind. in conti
nuare. o atentie sporită respectării 
acestora".

„livrările vor intra 
pe un făgaș normal46 
Ing. Marian Giura, directorul în

treprinderii de prelucrat mase plasti
ce din Drăgășani : „Unitatea noastră 
a intrat recent în funcțiune (decem
brie 1978) si în această etapă se con
fruntă cu unele dificultăți. Conform 
contractului. întreprinderii ..Eiectro
mures" trebuie să-i livrăm in acest 
an 2 700 tone granule PVC uz elec- 
trotchnic. din care. 775 tone in pri
mul trimestru. Am expediat 96 
tone, după care livrările s-au sis

tat pînă Ia clarificarea unor as
pecte tehnice. La aceasta s-a adău
gat si lipsa plastifiantului pe care nu 
l-am primit de la „Solventul" — Ti
misoara. Precizez însă că sorturile 
în culori RAL (scara internațională 
de culori pentru cabluri) nu pot fi 
realizate la Drăgășani. din lipsa unor 
dotări speciale. Se vor lua măsuri, 
prin centrala industrială coordona
toare. pentru schimbarea repartiției 
acestor sorturi la un furnizor specia
lizat. Pentru celelalte sortimente, in- 
sumînd 1 250 tone pe an, se vor exe
cuta loturi experimentale pentru 
tratarea la beneficiar în vederea se
lecționării. în comun, a sortului optim 
pe care se va axa apoi producția de 
serie. Considerăm că prin măsuri ie 
luate in întreprindere în luna martie 
vor fi soluționate toate problemele, 
iar livrările vor intra pe un făgaș 
normai".

„Restanțele vor îi 
lichidate pînă la 15 mai66

■ Sevastian Popa, secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea 
de prelucrare a aluminiului Slatina : 

„Comitetul de partid si conducerea 
unității au recepționat apelul înte
meiat al întreprinderii „Electromu- 
reș" și au stabilit o serie de mă
suri pentru realizarea ritmică și in
tegrală a producției contractate pen
tru trimestrul I si întregul an. în 
ceea ce privește restantele de 20 de 
tone țevi de aluminiu, în zece zile 
vom pregăti SDV-urile, urmind ca 
beneficiarul să obțină repartiție pen
tru metalul necesar. în acest fel, ne 
angajăm ca pînă la 15 mai a.c. șă 
recuperăm in totalitate restanțele pe

care le avem față de întreprinderea 
din Tirgu Mureș.

Pentru ca asemenea situații să nu 
se' mai repete, colectivul întreprinde
rii noastre face, la rîndul său. un apel 
tovărășesc către muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la întreprinderile 
„23 August" si „Ventilatorul" din 
București. „Progresul" din Brăila, 
întreprinderea mecanică Aiud. „Ba
lanța" din Sibiu si întreprinderea 
mecanică de utilaj metalurgic Baia 
Mare pentru a executa si expedia 
grabnic utilajele contractate si al 
căror termen de livrare a expirat de 
mult. Aceste utilaie condiționează. în 
mod hotăritor. punerea in funcțiune 
a unor prese de extruziune, înde
plinirea producției fizice planifi
cate pe acest an si. implicit, respec
tarea tuturor contractelor încheiate 
cu beneficiarii noștri".

„Recuperăm grabnic 
rămînerile în urmă“

Albert Vogel, inginer-șef Ia între
prinderea „Nivea" din Brașov : 
„Restantele pe care le avem fată de 
întreprinderea din Tirgu Mureș se 
datorează unor greutăți de moment : 
furnizorii noștri nu ne-au livrat o 
perioadă pînză de culoare neagră. 
Aceste neajunsuri au fost lichidate 
si. ca urmare, impulsionăm fabricația 
benzilor adezive solicitate de .,Eiec
tromures". Sîntem hotărîti să recu
perăm integral rămînerile în urmă în 
cel mai scurt timp : pină la sfîrșitul 
acestui trimestru. Solicităm benefi
ciarului nostru din Tîrgu Mureș să 
preia cantitățile aflate în stoc și să 
mențină o legătură măi strînsă cu 
unitatea noastră pentru solutionarea 
operativă a tuturor problemelor pri
vind onorarea contractelor încheiate 
ne acest an".

„Dispeceratul public'

adaugă...
Furnizorii restantieri sânt, așadar, 

hotărîti să recupereze cit mai repede 
rămînerile în urmă. Este un lucru 
pozitiv. însă nu trebuie să scăpăm 
din vedere cauzele care au dus la 
apariția restantelor amintite, care, 
analizate mai temeinic, oferă o con
cluzie de ordin mai general. La prima 
vedere, aceste cauze par a fi de natu
ră obiectivă. în realitate, ele se da-

Cine intră la centrifugă?
Ca de obicei, la 

matele magazin Bucur 
Obor — lume multă. 
La raionul de articole 
electrice, unul dintre 
cumpărători cere o 
„centrifugă" pentru 
produs în casă sucuri : 
de fructe, de varză 
crudă, de morcovi, fe
lină. în tot magazinul 
se mai găseau doar 
două aparate de acest 
fel. Raionul are doi 
vînzători tineri.

— Vă servim — a zis 
primul dintre ei.

— Luați repede, că 
acum se termină — a 
intervenit al doilea, a- 
sezînd pe tejghea apa
ratul cu pricina.

Dar cînd omul s-a 
uitat la aparat a în
ceput să ezite. în pa
ranteză fie spus, aces
te mici „fabrici de

sucuri" sînt excepțio
nale și au performan
te nebănuite. „Fabri
ca" așezată pe tejghea 
era izbită, ciobită și 
incompletă. Se vedea 
clar că a fost manipu
lată cu aceeași negli- 

*jentă cu care ârunci, 
din camion în curte, 
lemnele de foc.

— Vă putem oferi 
pe cealaltă, mai zise 
vinzătorul. parcă ușor 
rușinat.

Celălalt aparat părea 
intact pe dinafară, dar 
cind a fost pus în pri
ză. a rămas nemișcat 
ca o grindă. De unde 
se ■ vede că izbiturile 
din timpul manipu
lărilor îl atinseseră 
drept în inimă.

între timp. unul 
dintre cei doi vînză
tori plecase să „ser-

Timp pierdut, timp
Circulăm pe șoseaua 

Craiova-Fărcașu. De o 
parte și de alta a șo
selei, mulți săteni aș
teaptă. alături de sti
ve de butelii de ara
gaz golite, sosirea ma
șinii pentru schimba
rea acestora. Așteaptă 
și tot așteaptă. Cit 
oare? „Nu avem oră 
fixă" — ne explică 
însoțitorul autocamio- 
netei 21-Dj-1615, pe 
care o întâlnim la Go
lești.

Cazul nu este sin
gular nici în Dolj,

nici în alte județe ale 
țării, schimbarea bu
teliilor de aragaz în 
comune nefiind încă 
soluționată în mod co
respunzător. Există în 
această privință o ex
periență pozitivă a 
unor consilii populare 
comunale chiar din 
județul Dolj. Prin gri
ja acestora, s-au ame
najat mici spații în
grădite și acoperite, 
unde sînt depuse bu
teliile goale și, res
pectiv, cele pline, ope
rația de predare-pre-

vească" alți cumpără
tori. A plecat și omul 
dornic să-și cumpere 
aparat pentru sucuri.

— Ei ? — s-a intere
sat al doilea vînzător.

— N-a mers, a răs- 
puris primul.

— Trebuia să-i faci 
mai repede bonul !

Așadar, cei doi ti
neri știau că aparate
le respective sînt 
defecte. dar voiau 
cu orice preț să-i 
păcălească pe naivi. 
Faptul ne-a adus a- 
minte de vechile du- 
ghene. in care negus
tor bun însemna ne
gustor necinstit. De 
unde să fi „împrumu
tat" tinerii noștri ase
menea metehne ? Poa
te că ne răspunde 
directorul magazinu
lui... (Gh. Graure).

cîștigat
luare fiind încredința
tă fie unui reprezen
tant al consiliului 
popular, fie unui 
delegat obștesc; cos
tul este achitat din- 
tr-un fond.. de rul
ment constituit de ce
tățeni.

Fiind o metodă sim
plă și eficientă, care 
duce ia economisirea 
de timp prețios, mai 
aies în campaniile 
agricole, o supunem 
atenției forurilor de 
resort. (Maria Babo- 
ian).

cinema
• Brațele Afroditei : PATRIA — 
15,30; 17,45; 20,15. FAVORIT — 15: 
17.30; 20, GRIVITA — 15,30; 17,45; 
20.
• Mizez pe 13 : FESTIVAL — 15; 
17,30; 20.
o Napoli se revoltă : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18, LUCEAFĂRUL — 15.15: 17,45:
20. BUCUREȘTI — 15 J5; 17,30; 20.
• în viitoare : TIMPURI NOI — 
15,30; 19.

• Clipa î SCALA — 15.30: 19, CA
PITOL — 15,30; 19, GLORIA — 15; 
19.
• Incredibila Sarah : CINEMA 
STUDIO — 10; 12: 14; 16; 18; 20.
• Expresul de Buftea : FERO
VIAR — 15; 17,30; 20, FLOREAS- C' A _  1 Si • 1 7 • 90
• Cuibul iluziilor : VICTORIA — 
15,30; 19.
• Lebedele sălbatice — 15; 16,30,
Drumuri în cumpănă — 18: 20 :
DOINA.
• Aurul lui Mackenna : CEN
TRAL — 15; .17,30: 30.
• între oglinzi paralele : BUZEȘTI 
— 15; 17,30; 20, MIORIȚA — 15,30; 
17,45; 20.

Promisiuni reci pentru hrană caldă
Ion Ghizdavăț, președintele con

siliului oamenilor muncii de la în
treprinderea minieră Cimnulung. ju
dețul Argeș: în scopul creării con
dițiilor • corespunzătoare servirii 
unei mese calde minerilor care lu
crează la mina Cotești, am so
licitat întreprinderii de agrement si 
producție industrială pentru turism 
București să ne trimită un pavilion 
de tip P 54, destinat amenajării 
unei săli de mese. Potrivit preve
derilor contractului încheiat, furni
zorul trebuia să ne trimită si să 
monteze pavilionul in trimestrul al 
III-lea 1978. L-am primit abia in 
luna noiembrie, dar fără instruc

țiuni de asamblare. în zadar am 
insistat pe lingă conducerea între
prinderii bucureștene să trimi
tă specialiști pentru montarea 
pavilionului. în afară de promi
siuni nu ne-am ales cu nimic. Din 
această cauză, peste 200 mineri sint 
nevoiți să parcurgă zilnic pe jos 6 
km, dus-întors, ca să poată servi 
masă caldă la altă cantină. Așa 
stind lucrurile, solicităm si pe a- 
ceastă cale conducerii I.A.P.I.T. să 
trimită de urgentă specialiști pen
tru a instala sala de mese. _ in 
al cărei preț, pe care l-am achitat 
integral, intră si cheltuielile de 
montaj.

Un caz de încălcare a legii

torese deficientelor existente în acti
vitatea de producție a unor unități 
economice. Practic, fiecare din Între
prinderile vizate a reclamat că nu a 
primit la timp si integral unele pro
duse sau utilaje. Or, este știut că 
orice nerealizare a planului produc
ției fizice într-o întreprindere sau 
alta creează greutăți in functionarea 
corespunzătoare a altor unități eco
nomice, duce la diminuarea mijloa
celor de aprovizionare. Iată de ce, 
așa cum s-a subliniat la recenta Con
sfătuire cu cadrele de conducere din 
economie, este necesar să se înțe
leagă bine de către toate întreprinde
rile și centralele că buna desfășurare 
a cooperării dintre întreprinderi de
pinde, in primul rînd, de modul în 
care iși face fiecare datoria la locul 
său de muncă, că neajunsurile exis
tente in acest domeniu trebuie lichi
date cu hotărire.
Iile ȘTEFAN, Gh. GIURGIU, 
Emilian ROUĂ

Initr-una din secțiile întreprin
derii „Eleetromiureș", unitate 
care are o pondere însemnată 
în industria județului Mureș ; 
produsele realizate aici sînt 
solicitate de tot mai mulțl 
beneficiari.

CETĂȚENEȘTI ■

Una ziceau, alta făceau

Emil Rusu. profesor, comuna 
Teaca, județul Bistrița-Năsăud : Am 
cumpărat in luna iunie 1978 un fri
gider „Arctic", cu capacitatea de 
240 litri. Dar n-a funcționat nor
mal decît 19 zile. Fiind în termen 
de garanție, m-am adresat coope
rativei „Lemn-metal" din Bistrița. 
In mod surprinzător, mi s-a cerut 
să duc eu frigiderul, pe cont pro
priu, din comună la atelierul uni
tății din oraș. Neavînd încotro, 
l-am transportat. Mi s-a promis 
că la 22 iulie 1978 remedierile vor 
fi gata. Am fost ammat însă de mai 
multe ori si. după nouă luni am 
fost nevoit să duc frigiderul acasă 
cu usa de la congelator în mînă si 
cu piesele de protecție a agregatu
lui în servietă. Astfel că nici după 
zece luni frigiderul nu funcționea
ză. Conducerea cooperativei. în loc 
să mă sprijine si să ia măsuri pen
tru schimbarea agregatului si exe
cutarea la timp a tuturor remedie-

Unanimitate,
Ion Bădiță, membru în comitetul 

asociației locatarilor din blocul OD 3, 
sectorul 7 : De-a lungul anilor de 
cînd ne-am mutat în blocul OD 3 de 
pe Aleea Poiana Muntelui nr. 2, sec
torul 7, am reușit să amenajăm în 
jurul imobilului frumoase spații verzi 
pe care am plantat flori, ărbori și 
arbuști ornamentali, gard viu. De 
întreținerea acestor spații se ocupă 
majoritatea locatarilor, dar mai ales 
pensionarii. Din această primăvară, 
însă, noul președinte al comitetului 
aisociatiei locatarilor. Gheorghe Du- 
ceag. cu de la sine putere, a în
cuiat ușile care se deschid în spa
tele blocului, refuzind să predea

Pe scurt,
® Tot pe scări, pe lingă lift. Cu 

trei ani în urmă. în întreprinderea 
noastră s-a construit o nouă turnă
torie. cu o capacitate sporită, fată de 
cea veche, avînd toate dotările cores
punzătoare : depozite de nisip, ma
gazii de materiale si modele etc. O 
parte din formele în care se toarnă 
piesele sînt depozitate intr-o maga
zie situată la primul etaj al grupu
lui social. Pentru a ușura transpor
tul acestor piese la si din hala de 
producție. încă de anul trecut a fost 
construit un ascensor. Dar acesta 
nici pînă azi nu a fost recepționat 
si pus în funcțiune. Astfel că mun
citorii sînt nevoiti să transporte 
formele sua în magazie sau jos. in 
secție, tot cu spatele. Pe scări, ne 
lingă ascensorul care stă. Cit timp 
va nuli fi aminată recepția liftului? 
(Pavel Ciurdaru. muncitor. între
prinderea de vagoane Arad).
• Unde nc reparăm ochelarii ? 

Pînă la sfîrșitul anului trecut. în 
municipiul Sighetu Marmatiei a 
existat un atelier de reparat obiecte 
optice. în prezent, in locul acestuia 
funcționează un punct farmaceutic.

rilor necesare, m-a etichetat drept 
om pretențios, ba chiar reclamagiu. 
Ceea ce nu-i adevărat, deoarece nu 
cer altceva decît să mi se repare 
un bun, aflat în garanție, pe care 
nu l-am cumpărat pentru a-1 ține 
ca simplă mobilă în casă.

Nota redacției — Petiționarul a 
mai scris ziarului despre greutățile 
întîmpinate iar sesizarea a fost 
trimisă spre soluționare tovarășu 
lui președinte al U.J.C.M. — Bi. 
trița-Năsăud, cu adresa nr. 4651 
din 24 octombrie 1978. Deși redac
ția trebuia să fie informată, în ter
men de 20 zile, asupra măsuri
lor luate, nici după 5 luni 
nu am primit răspuns. Dacă Ia 
U.J.C.M. se ignoră termenele legale 
de soluționare a scrisorilor, este ex
plicabil de ce îsi permit cei din 
subordinea acesteia să rezolve su
perficial si cu întârziere sesizările 
făcute de cetățeni.

minus... unul
cheile responsabililor de scară sau 
unor persoane desemnate, ce not fi 
găsite în permanentă acasă. Din a- 
ceastă cauză, pentru întreținerea 
zonelor verzi, locatarii sint nevoiti 
să ocolească imobilul și să sară 
peste gardul viu, distrugînd ver
deața. Pe de altă parte, nu mai pot 
fi folosite nici robinetele instalate 
pentru udarea spațiilor verzi. Soli
cităm să fim sprijiniți de Consiliul 
popular al sectorului 7. pentru ca 
acest președinte să fie obligat să 
respecte prevederile statutului, să 
se supună hotărârii adunării gene
rale a locatarilor ne care si el a 
votat-o.

din scrisori
Cetățenii din municipiu si comunele 
învecinate sînt nevoiti astfel să se 
deplaseze, pentru mici reparații la 
ochelari, la Baia Mare sau la Satu 
Mare. Nu se poate găsi oare o po
sibilitate de a se înființa un alt 
centru de reparat ochelari, pentru 
ca cetățenii să fie scutiți de a face 
cheltuieli cu deplasarea, uneori 
mai mari decît costul lucrării ? 
(Petre Lenghel, pensionar, Sighetu 
Marmatiei).
• Gospodarii la ei acasă. în co

muna Șimnicu de Sus. județul Dolj, 
se acționează intens pentru încheie
rea lucrărilor de finisaj la grădinița 
de copii, cu 60 de locuri, pentru ur
gentarea construcției noului local de 
scoală cu 8 săli de clasă, ce va fi 
dat în folosință anul acesta 
pentru pietruirea unor porți
uni de drumuri comunale. Prin 
munca patriotică a sătenilor șe vor 
amenaja canale pentru drenai ne o 
lungime de 4 km în satele Leșile și 
Cornetu, iar in satele Deleni, Flo- 
rești și Milești se vor construi trei 
poduri din beton. (Constantin Das
călii. tehnician, Trustul I.A.S. — 
Dolj).

Prin convenția în
cheiată de conducerea 
cooperativei de con
sum din comuna Si- 
nești, județul Vtlcea, 
cu trei cetățeni din a- 
ceeași localitate, s-a 
stabilit ca aceștia din 
urmă să presteze lu
crări de umplere a 
două ghețării, unita
tea beneficiară, obli- 
gindu-se să-i retribuie 
cu 6 000 lei. Zis. scris 
și făcut. Oamenii au 
lucrat corect si. opera
tiv. după care s-au 
prezentat la casieria 
cooperativei pentru 
încasarea retribuției.

în baza borderoului 
semnat, ei au primit 
numai 3 000 lei. ceea 
ce. firește, a creat ne
mulțumiri. Pînă Ia 
urmă, a mai fost com
pletat un borderou, 
oamenii au semnat 
din nou, dar drep
turile cuvenite au... 
înghețat. . Unde sint 
banii ? — au pus în
trebarea lucrătorii. 
Răspunsul a încercat 
să-i dea im-ul din re
vizorii contabili ai 
IJECOOP Vîlcea. A 
încercat, dar deocam
dată nu l-a dat. Mer-

gînd pe firul întâm
plării cu gheata, am 
avut surpriza să con
statăm că, de fapt, 
restul de 3 000 lei pen
tru care s-a semnat, 
dar nu s-au dat, au 
luat altă destinație. 
Cu ei. contabilul șef 
al cooperativei de 
consum. Paul Cătoiu, 
și-a cumpărat o... ma
șină de calcul. Proba
bil ca să nu mai în
curce altă dată soco
telile. Acum se „cal
culează" cum trebuie 
fapta contabilului șef.
(Ion Stanciu).

Pește tranșat cu... barosul
Magazinele de pre

zentare și desfacere a 
peștelui congelat pri
mesc acest produs în 
blocuri masive, amba
late in cutii de carton. 
Odată ajunse în ma
gazin, începe „tran
șarea" sau, mai exact, 
aplicarea unor lovi
turi de baros pentru 
distrugerea „legătu
rilor" de gheață. în 
lipsa barosului, mulți 
vînzători folosesc gre
utățile pentru cântări
re. Rezultatele unui 
asemenea „tratament" 
aplicat peștelui con
gelat : coada rămîne 
fără cap, pielea și, e- 
ventual, solzii se li
pesc de peștele con

gelat vecin etc. Și 
cum nu toată lumea 
cumpără peștele pen
tru a-1 face ciorbă sau 
chifteluțe, ce-i de fă
cut ?

Pentru a nu lăsa lu
crurile „în coadă de 
pește", am adresat în
trebarea unor foruri 
competente. Am aflat 
că, în vederea îmbu
nătățirii modului de 
prezentare a peștelui 
congelat Ia vinzarea 
cu amănuntul, între
prinderea pentru me
canizarea agriculturii 
și industriei alimen
tare — Brașov a tre
cut la executarea în 
serie a unei instalații 
de debrichetare a peș

telui congelat, după 
un proiect al Institu
tului de cercetări 
pentru industria și 
chimia alimentară. Cu 
astfel de -instalații, 
sintem informați, au 
și fost dotate unele 
magazine din rețeaua 
comercială. Dar care ? 
Și mai ales cite ?

Considerăm că este 
cazul să se treacă mai 
intens la folosirea 
unor instalații și dis
pozitive în cadrul u- 
nităților comerciale 
care să contribuie la 
o mai bună prezentare 
a mărfurilor. E în in
teresul nostru, al cum
părătorilor, al unui 
comerț civilizat. (Vir
gil Gheorghiță)

Orașele și satele țârii
(Urmare din pag. I)
numai în anumite zone pentru a lua 
ochii vizitatorilor, si nu pentru a răs
punde cerințelor generale ale cetățe
nilor. normelor de salubritate publică. 
Or. a asigura buna gospodărire a ora
șului sau comunei înseamnă a 
acționa complex, concentrat, cu toate 
forțele si in toate punctele, pentru 
ca situația de ansamblu să fie defi
nitorie pentru spiritul de buni gos
podari al edililor și locuitorilor, și nu 
numai in anumite „zone-expozițic".

O caracteristică generală a orașe
lor si comunelor noastre o constituie 
faptul că ele si-au creat, in decursul 
anilor, tocmai datorită acestei tradi
ționale întreceri gospodărești, o bo
gată zestre de parcuri, zone de agre
ment si turistice. Esențial este acum 
— si primăvara constituie un bun 
prilej — ca această zestre să fie bine 
întreținută, să fie îmbogățită luîn- 
du-se mai atent în considerare cri
teriile care înlesnesc pătrunderea 
frumosului, a bunului gust în viața 
oamenilor. E nevoie ca in toate lo
calitățile, parcurile și zonele de 
agrement să fie primenite, să arate 
ca noi. E nevoie, de asemenea, de 
eforturi mult mai mari și pentru 
păstrarea acestor bunuri publice. Ele 
s-au născut prin munca noâstră, a tu
turor, și de aceea avem datoria să 
creăm o puternică opinie de masă 
împotriva acelora care, ignorind efor
turile depuse pentru realizarea lor, 
grăbesc degradarea acestora, sără
cesc orașele de una din prețioasele 
lor podoabe. Iar școlile, colectivele 
de oameni ai muncii pot aduce o 
contribuție mai eficientă la cultiva

rea și dezvoltarea spiritului de răs
pundere față de aceste bunuri.

Așa cum s-a dovedit în ultimii ani, 
întrecerea pentru gospodărirea si în
frumusețarea localităților este, de 
fapt, o competiție a tuturor gospoda- 
rilor țării. Ea constituie, în același 
timp, una din principalele modalități 
prin care — antrenind mase largi de 
cetățeni la înflorirea si dezvoltarea 
orașelor si comunelor — procesul de 
autogosnodărire si autoconducere a 
localităților se accentuează și se per
fecționează de la un an la altul. Iată 
de ce, gospodărirea și înfrumusețarea 
așezărilor noastre urbane și rurale 
trebuie să se afle permanent în aten
ția organelor si organizațiilor de 
partid. Atit pentru a-i asigura carac
terul politic preconizat — participarea 
nemijlocită a maselor la autozosno- 
dărirea si autoconducerea localități
lor — cit si pentru a spori, pe această 
cale, eforturile uriașe pe care le face 
statul pentru dezvoltarea multilate
rală. armonioasă, a tuturor localită
ților patriei.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștință celor 
interesați, că pe 31 martie a.c.. 
orele 17, va avea loc in studioul 
televiziunii tragerea de amorti
zare lunară a asigurărilor mixte 
de viață. Participă la această 
tragere, polițele de asigurare la 
care primele de asigurare s-au 
achitat la termenele stabilite.

• Cobra : EXCELSIOR — 15: 17:
19 : 20,45, AURORA — 15; 17; 19; 
20,45, MODERN — 15: 17: 19: 20,4».
• Furtuni de vară ; LIRA — 
15.30; 18; 20.
• Nea Mărin miliardar : DACIA
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,15, BU-
CEGI — 14,30; 16.30; 18,30; 20,30.
• Republica din Uzice : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19.
• Testamentul doctorului Mabu
se — 11,45, A început la Neapoli
— 14; 16,15, Hamlet (ambele se
rii) — 18,30 : CINEMATECA.
• 80 de husari : FERENTARI — 
15; 17.30; 20.
• Lanțul amintirilor : PACEA —

14,30; 17,30; 20,15, COSMOS —
14,30: 17,30; 20,15.
• Leac împotriva fricii : GIU- 
LEȘTI — 15.30; 17,45; 20.
• Stepa : COTROCENI — 15; 17,30; 
20.
• Police Python 357 : MELODIA 
— 14,45; 17,30; 20,15, TOMIS — 15; 
17,30; 20, FLAMURA — 15; 17,30; 
20.
e Sfîrșitul „împăratului din tai- 
ga“ : MUNCA — 15; 17,30 : 20.
e Al patrulea stol : VOLGA — 
15; 17,30; 20, ARTA — 15; 17,30; 
20,15.
• Valsul absolvenților : VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.

• Poliția este învinsă : POPULAR 
— 15; 17,30; 20.
• Masca de apă : FLACĂRA — 
15,30; 13; 20.
• Un om de zăpadă pentru Afri
ca ; PROGRESUL — 16; 18; 20.

teatre
• Teatru] Național București 
(sala mică) : Generoasa fundație 
— 19,30, (sala Atelier) : Elegie — 
19,

• Filarmonica ..George Enescu“ 
(sala mică a Palatului) : Pagini 
antologice din literatura violinei. 
Ciclul de concerte prefațate de 
prof. George Manoliu. Programul 
1 — 20.
• Opera Română : Liliacul — 19. 
4 Teatrul de operetă : Victoria 
și-al ei husar — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Răceala — 19.
• Teatrul Mic : Zbor de st iele ți
—19,30.
• Teatrul de comedie : Cinema — 
19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-

gheru) : Mizantropul — 19,30,
(sala Studio) : Cinci romane de 
amor — 19.
• Teatrul Giulești : Noaptea pă
călelilor — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasil eseu" : Scene 
din viața unui bădăran — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română'* : După datina străbună 
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică** : Fata ba
bei și fata moșneagului — 17.
• Circul București : „Stop! Toată 
lumea la circ* — 19,30.
• Teatrul dramatic „Bacovia44 — 
Bacău (la sala Majestic) : Trei 
surori — 19,30.

I
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„Umanismul sodalist"
(Urmare din pag. I)
turtle și îndatoririle reprezintă. în 
nemijlocirea lor. perspectiva de lu
minare a nivelului atins de către 
membrii fiecărei societăți în parte, 
atunci acest grad de umanitate și 
umanism trebuie depistat în temeiul 
tuturor componentelor lui ; și va fi 
irelevantă orice postulare a „liber
tăților" și „drepturilor omului" care 
va nesocoti cadrul și condițiile lor 
sociale, prezența sau absenta ex
ploatării omului de către om, accesul 
maselor nemijlocit producătoare de 
bunuri la conducere si decizie, par
ticiparea lor la elaborarea si înfăp
tuirea unor principii sociale călăuzi
toare, gradul de afirmare și dezvol
tare a personalității.

Socialismul si comunismul sînt re
zultatul creației istorice conștiente 
a maselor, ceea ce presupune ca. 
prin înțelegerea legilor dezvoltării 
societății, colectivitatea în ansam
blul ei și fiecare membru al ei res
ponsabil să devină făuritori ai pro
priului lor destin. Armonioasa îm
pletire dintre interesele individului 
și ale societății este un fir călăuzitor 
al politicii partidului nostru. Socia
lismul dezavuează categoric indivi
dualismul si egoismul burghez, in
diferenta fată de treburile obștii 
6au tentativa oricui de a se situa în 
afara și deasupra colectivității căreia 
îi aparține. în același timp, docu
mentele de partid subliniază cu toată 
claritatea că acel colectivism socia
list pe care dorim să-l statornicim 
are anume in vedere fata proprie a

Plecarea ministrului comerțului exterior■

al R. P. D. Coreene
în perioada 20—26 martie. Toi Zăng 

Jin, ministrul comerțului exterior al 
R.P.D. Coreene, a făcut o vizită în 
tara noastră. în timpul șederii în 
România, ministrul coreean a avut 
convorbiri la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale și a vizitat întreprinde
rea „1 Mai" Ploiești, Schela de ex
tracție Băicoi, întreprinderea de au
tocamioane Brașov, precum și car
tiere noi de locuințe și Muzeul Sa
tului din Capitală.

în spiritul înțelegerilor convenite 
Intre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, în timpul convorbirilor 
a fost efectuat un larg schimb de 
vederi în probleme privind dezvolta

ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI
La 27 martie, în tara noastră, ca 

pretutindeni in lume, se sărbătorește 
Ziua mondială a teatrului. Sărbă
toarea din această primăvară este 
dedicată Anului international al 
copilului și. totodată, aniversării 
semicentenarului Uniunii internațio
nale a marionetiștilor — UNIM A, 
organizație neguvernamentală aso
ciată la programul Institutului inter
național de teatru.

Alături de teatrele dramatice, mu
zicale, cele 25 de teatre pentru copii 
și tineret, de păpuși și marionete 
din țara noastră desfășoară o meri
tuoasă activitate pusă in slujba 
nobilelor idealuri ale umanității, pro- 
movînd ideile de frumos, progres și 
pace. Adresîndu-se celor mai tineri 
spectatori, colectivele teatrelor se 
străduiesc ca, printr-un repertoriu de 
calitate, să-și îndeplinească rolul ce 
le revine în formarea conștiințelor și 
caracterelor. în acest sens, ele acordă 
o atenție deosebită lucrărilor din dra
maturgia originală, clasică și contem
porană, ca și celor din repertoriul 
universal, care se impun prin virtuți 
educative și artistice. Pentru strîn- 
gerea legăturilor dintre publicul tinăr 
și teatru se inițiază, cu colaborarea 
școlilor, acțiuni care să-i ajute pe 
spectatori să înțeleagă mai bine me
sajul pieselor prezentate.

Teatrele românești pentru copii și 
tineret, de păpuși și marionete se 
bucură de prețuire nu numai în tară.

(Urmare din pag. I)
hăr și plante furajere este în pămînt 
pe întreaga suprafață de 28 000 hec
tare, iar în multe locuri plantele de 
primăvară încep să înverzească la
nurile.

Operativa la zi privind stadiul în- 
sămîntării florii-soarelui arată că pe 
ansamblul județului Teleorman, in 
numai trei zile, au foșt serdănăte 
circa 3 000 de hectare ;■ în.ipuJte ’tfni- 
tăti lucrarea se “poa te ’ încheia “in
tr-o zi-două. Acest prim bilanț 
al campaniei agricole din primăvara 
’79 face dovada hotărîrii și răspun
derii cu care agricultorii teleor
măneni s-au angajat în marea 
bătălie pentru însămînțarea ce
lor 214 000 hectare cu sfeclă, in. le
gume. floarea-soarelui si porumb. în 
perioada optimă stabilită fiecărei 
culturi. O bătălie care mobilizează la 
cîmp 5100 de tractoare, 2 200 de 
discuri șl combinatoare, 1 100 dispozi- 
tiye de erbicidat, 1 300 de semănă
tori, forța și abnegația celor aproape 
6 000 de mecanizatori și a mii și mii 
de lucrători din întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele agricole. 
Ce valoare poate dobîndi un aseme
nea potențial uman și mecanic în a- 
ceste momente de virf ale campaniei 
agricole de primăvară ?

Un răspuns de ansamblu ne este 
dat de viteza zilnică de lucru atinsă 

fiecărei persoane, devenită persona
litate în înțelesul deplin al cuvintu- 
lui. la a cărei liberă înflorire se cu
vine ' să contribuie Întreaga societate, 
printr-o atmosferă. de ansamblu 
prielnică acestei împliniri. „Fără în
doială că în activitatea educativă tre
buie să avem permanent în vedere 
faptul că fiecare om are individuali
tatea și personalitatea sa bine dis
tincte. De aceea, înarmîndu-i pe oa
meni cu cele mai înaintate cuceriri 
ale cunoașterii, trebuie să dezvoltăm 
valorile morale și virtuțile umane 
specifice fiecărui cetățean, în strînsă 
concordantă însă cu gîndirea filozo
fică și etica socială revoluționară, 
caracteristice orinduirii noastre noi, 
socialiste și comuniste. Trebuie să 
existe deplină claritate : nu ne pro
punem și nu ne putem propune uni
formizarea omului. Aceasta ar fi o 
absurditate, un nonsens. Noi acțio
năm pentru formarea unui om de 
omenie, cu o pregătire multilaterală, 
a unui comunist de omenie. Urmă
rim crearea condițiilor celor mai 
propice ca omul să se poată mani
festa plenar in toate domeniile vieții 
sociale, fiecare cu capacitățile, per
sonalitatea și felul său de a fi. în 
spiritul comun întregii societăți, al 
dragostei de dreptate și adevăr, al 
curajului și cinstei, al simplității, al 
hotărîrii de a lucra împreună cu se
menii săi pentru fericirea proprie, 
pentru fericirea întregii societăți". în 
aceste rînduri este concentrată esen
ța însăși a politicii preconizate de 
Partidul Comunist Român, de secre
tarul său general. Ele tin seama de 

rea și diversificarea, in continuare, a 
relațiilor comerciale și de cooperare 
economică dintre România și R.P.D. 
Coreeană.

Luni la amiază. Toi Zăng Jin a 
părăsit Capitala. La plecare, pe ae
roportul Otopeni, oaspetele a fost 
salutat de Dumitru Bejan, - ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Ion Stoian, ad
junct al ministrului, de alte persoa
ne oficiale.

Au fost prezenți Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ci și dincolo de hotare. Oameni 
de teatru români fac parte din con
ducerea unor organisme internațio
nale. cum sint Institutul international 
de teatru. Asociația internațională a 
teatrelor de copii și tineret. Uniunea 
internațională a marionetiștilor, nu
meroși alții sînt invitați să pună in 
scenă piese în alte țări.

★
în întîmpinarea Zilei mondiale a 

teatrului. în Capitală a avut loc o 
dezbatere cu tema „Teatrul și cei 
mai tineri spectatori". La dezbatere 
au participat dramaturgi, artiști, re
gizori, critici de specialitate, repre
zentanți ai unor organizații de copii 
și tineret, care au relevat rolul și 
importanta teatrului în munca de 
educare a publicului tînăr.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 martie. In țară : Vremea va fi 
relativ caldă, îndeosebi în regiunile din 
sudul țării. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai pronunțate în Banat, Cri- 
șana, Maramureș, Transilvania și nor
dul Moldovei, unde vor cădea ploi tem
porare, ce vor avea și caracter de aver
se. în București : Vreme relativ caldă, 
cu cerul schimbător. Ploaie de scurtă 
durată. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

la pregătitul terenului si semănat — 
20 000 ha. și. respectiv. 5 600 ha. Pen
tru a primi însă și unul concret 
ne-am Îndreptat spre consiliul agro
industrial Tr. Măgurele, unde 
aproape 300 de mecanizatori — 
mulțl veniți în sprijin tocmai din 
Roșiori. Cringeni. Bugescu. Blejești 
și Dobrăteștl — se întrec pentru 

Accelerarea însămînțărilor
a aduce și aici la zi campania agri
colă de primăvară.

în competiția cu tjmpui, mecani
zatorii, întorcind brazdă după brazdă, 
sint acum pe cale să încheie semă
natul florii-soarelui și in cele două 
cooperative agricole — Islaz și Mol
doveni — aparținând consiliului agro
industrial Tr. Măgurele. Și aici ex
plicația este aceeași : buna organi
zare a muncii, dublată de înalta 
răspundere a mecanizatorilor pentru 
soarta viitoarei recolte. Dar oare in 
toate unitățile agricole ale acestui 
consiliu sint respectate aceste cerințe 
esențiale? Pe itinerarul nostru am 
consemnat și ipostaze ale risipei 
de timp. La ferma din Lița, apar- 
ținînd I.A.S. Tr. Măgurele, ca ur

drumul parcurs pină acum, de expe
riența diversă ce s-a acumulat, de 
învățămintele ei, decantează perspec
tiva politică si ideologică proprie 
condițiilor noastre specifice si co
respunzător cerințelor fiecărui con
structor al noii societăți în parte.

Documentele partidului nostru pri
vesc umanismul ca pe o definitorie 
calitate de fond a socialismului. Pos- 
tulind indestructibila lor unitate, ele 
proiectează un pătrunzător fascicul 
de lumină asupra întregului destin 
al omului, de la desprinderea sa din 
natură și pînă la celebrul salt isto
ric. preconizat de filozofia revoluțio
nară a clasei muncitoare, în impe
riul libertății. Sînt pilduitoare pen
tru această viziune de ansamblu cu
vintele tovarășului Nicolae Ceausescu 
din chiar primul text al culegerii 
Umanismul socialist, care poate fi 
însă ou aceeași îndreptățire privit ca 
cel mai important argument al ei 
conduziv. adevărat arc de boltă sub 
care s-au rânduit toate celelalte _gin - 
duri : „în esență, noi. comuniștii, ne 
propunem, de fapt, să venim — dacă 
se poate spune astfel — în sprijinul 
naturii, care a sintetizat în om forma 
superioară de organizare a materiei, 
âcționind prin toate mijloacele pen
tru stimularea însușirilor celor mai 
nobile ale acestuia, pentru dezvolta
rea sensibilității sale, a dorinței și 
voinței de autodepășire, pentru am
plificarea continuă a cunoașterii sale, 
pentru Împlinirea visurilor sale ce
lor mai cutezătoare de progres, drep
tate și fericire".

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Elene, ambasadorul acestei 
țări la București, Dimitri A. Papada- 
kis, a oferit luni o recepție.

Au participat Ion Dincă, viceprim- 
ministru al guvernului, Suzana Gâ- 
dea, ministrul educației și învățămîn- 
tului, Vasile Gliga, adjunct al. minis
trului afacerilor externe, reprezen
tanți ai unor ministere și instituții 
centrale, oameni de cultură și artă, 
generali și ofițeri superiori.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
La Ambasada Uniunii Sovietice din 

București a avut loc. luni, cu prile
jul împlinirii a 25 de ani de la în
ceperea lucrărilor de valorificare a 
păminturilor întelenite din U.R.S.S.. o 
conferință de presă la care au parti
cipat redactori ai presei centrale si 
ai Agenției române de presă „Ager
pres". precum și corespondenți ai 
presei străine acreditați la Bucu
rești.

Au luat parte activiști ai C.C. al 
P.C.R.. reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe si ai Academiei 
de stiinte agricole si silvice.

Despre semnificația evenimentului 
Si rolul lui în dezvoltarea agriculturii 
sovietice a vorbit ambasadorul V. I. 
Drozdenko. în continuare, vorbitorul

tv
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală
10,00 Roman foileton : Poldark (relua

rea episodului 3)
10,55 Telex
17,06 Invățămînt — educație
17,25 Curs de limbă engleză
17.45 Festivalul național „Cîntarea Ro

mâniei"
18,05 Reportaj pe glob : Imagini din 

Maroc
18.20 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
18.45 Concertul de muzică ușoară 
19,00 Tribuna TV
19.20 1001 de seri '
19.30 Telejurnal
20,00 Ancheta TV : „Competența — 

condiție a promovării noului"
20.30 Seară de teatru : „Irina lui Ion 

Vlahul". (Adaptare pentru tele
viziune după piesa „Pribeagă" de

mare a unor neajunșuri organiza
torice. 30 de tractoare erau concen
trate pe o solă unde in mod normal 
era asigurat front de lucru doar pen
tru 10—12 tractoare. Așa se explică 
de ce, în jurul amiezii, cea mai mare 
parte dintre ele erau in căutarea 
unui nou front de lucru, ceea ce în
seamnă pierdere de timp și de 

carburanți. Fapt este că întreaga or
ganizare a treburilor a fost . lăsată 
pe seama șefei de fermă.

în drum spre hotarul cooperatori
lor din Lita am trecut și pe lingă un 
punct de lucru la care nu am mai 
oprit pentru simplul motiv că nu am 
fi avut de consemnat decît faptul că, 
in jurul orei 14, toate tractoarele sta
ționau, iar mecanizatorii erau la 
taifas. Evident, este vorba de lipsa 
celui care trebuia să asigure co
ordonarea activității. în schimb, 
la alte puncte de lucru ale coope
rativei agricole din Lița erau 
prezenți toti factorii răspunzători — 
de la cooperatorii „responsabili cu 
focurile" și echipele care eliberau 
terenul de coceni, mecanizatori.

în legătură cu încetarea din viață a lui Ugo La Malfa. președintele 
Partidului Republican Italian, proeminentă personalitate a vieții politice 
italiene, vă transmitem profunde condoleanțe, iar familiei îndoliate întreaga 
compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Regatului Țărilor de Jos

Luni au început la Butucești con
vorbirile oficiale dintre ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, și 
ministrul afacerilor externe al Rega
tului Țărilor de Jos, Christoph A. 
van der Klaauw.

Cu această ocazie a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la sta
diul actual si la perspectivele de 
dezvoltare, pe multiple planuri, a

Convorbiri economice româno-japoneze
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru. ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. a primit, luni diminea
ța, delegația economică japoneză 
condusă de Shi-geo Nagano, președin
tele Camerei de comerț și industrie 
a Japoniei, care face o vizită în tara 
noastră.

în timpul întrevederii au fost abor
date probleme privind posibilitățile 
dezvoltării cooperării comerciale și 
industriale între firmele și organiza
țiile economice din cele două țări.

A luat parte Junjl Yamada, am
basadorul Japoniei la București.

★
în aceeași zi, delegația econoMică 

japoneză a avut întrevederi cu Mi-

zilei
a prezentat realizările obținute de 
oamenii muncii sovietici din agricul
tură. relevînd. totodată, perspectivele 
de dezvoltare a agriculturii U.R.S.S.

în încheiere, cei prezenți au vizio
nat filme documentare și un stand 
de cărți pe teme agricole.

★
La cinematograful „Patria" a avut 

loc luni seara spectacolul de gală cu 
lung-metrajul artistic „Brațele Afro- 
ditei", producție realizată de Casa de 
filme nr. 5 în colaborare cu studiou
rile marocane.

La premieră au luat parte oameni 
de cultură și artă, un numeros pu
blic și delegația de cineaști marocani 
aflată cu acest prilej în țara noastră.

Au fost prezenți Omar Berechid, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Regatului Maroc la București, mem
bri ai ambasadei.

★
Luni dimineața, navele engleze 

„Antelope" șl „Jupiter", care au efec
tuat o vizită de curtoazie în portul 
Constanta, au părăsit apele teritoriale 
românești. în timpul șederii în țara 
noastră, comandantul marșului și 
membri ai echipajelor celor două 
nave au vizitat monumente istorice și 
obiective cultural-turistice din mu
nicipiul Constanța și de pe litoralul 
românesc al Mării Negre-

(Agerpres)

Vasile Voiculescu). Premieră pe 
țară

22.00 Pentru prietenii romanței
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.30 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copii : Insula 

misterioasă (reluare)
20.25 Album coral susținut de corul 

„Atheneum" al Casei de cultură a 
sectorului 4

20,45 Viață economică
21.20 Telex
21.25 Din sălile de concert ale Capitalei.

LOTO 2
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE

REA DIN 25 MARTIE 1979
Extragerea I : 33 5 46 39. 
Extragerea a Il-a : 54 35 26 57.
Extragerea a IlI-a : 8 2 42 63.

■ ■ h ■ ■ a
pînă la specialiștii unității și con
siliului agroindustrial. O preci
zare : acest flux de lucrări. în care 
se muncea incă la eliberarea terenu
lui și la arat, se desfășura pe o solă 
de 200 ha planificată a se cultiva cu 
...floarea-soarelui. Față de o aseme
nea măsură prin care se încalcă cele 
mai elementare cerințe agrotehnice, 
investigăm totuși posibilitatea schim
bării de ultim moment a amplasării 
culturii pe un teren care cel puțin 
este arat din toamnă. Cum specia
liștii de aici nu aveau în vedere o 
asemenea ■ alternativă și cum pre
ședintele cooperativei. Eftimie Giu- 
clea. stăpînește mult prea bine „teh
nologia" explicațiilor puerile, am 
plecat cu convingerea că redresarea 
urgentă a acestei activități critica
bile nu trebuie lăsată exclusiv pe 
seama conducerii unității. Totemai de 
aceea, o analiză concretă a situației, 
dar, mai ales, o intervenție fermă 
și imediată a comandamentului ju
dețean trebuie să aibă loc aici cit 
mai urgent.

In marea bătălie pentru recolte 
bogate în acest an fiecare zi este 
hotărîtoare și, de aceea, consiliile 
unice agroindustriale din județul 
Teleorman sînt chemate să acțio
neze energic pentru ca, în toate uni
tățile componente, semănatul fiecă
rei culturi să se desfășoare în ritm 
susținut. 

relațiilor bilaterale dintre România 
și Olanda. De asemenea, au fost 
abordate unele probleme internațio
nale de interes comun.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România a oferit 
un dineu oficial in onoarea ministru
lui afacerilor externe al Regatului 
Țărilor de Jos.

(Agerpres)

hail Florescu, ministrul industriei chi
mice, și Neculai Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice.

★
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a oferit 
luni un dineu în onoarea delegației 
economice japoneze conduse de 
Shigeo Nagano, președintele Camerei 
de comerț și industrie a Japoniei.

Au participat Mihail Florescu. mi
nistrul industriei chimice. Ion Con- 
stantinescu, președintele Camerei de 
comerț și industrie. Marin Trăistaru, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, alte persoane oficiale.

Au luat parte Junji Yamada, am
basadorul Japoniei la București, 
membri ai ambasadei.

4
Cu prilejul vizitei in țara noastră 

a delegației economice japoneze, am
basadorul acestei țări la București, 
Junji Yamada, a oferit luni o recep
ție.

Au participat Ion Constantinescu, 
președintele Camerei de comerț și 
industrie, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Marin 
Trăistaru, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
ÎN ÎNTREAGA TARĂ A ÎNCEPUT

MARAMUREȘ :

Etapa de vară a „Daciadei“
Sute de mii de tineri — elevi, muncitori, țărani, studenti — si numeroși 

oameni ai muncii de diferite virste au participat duminică la manifestările 
sportive organizate cu prilejul deschiderii oficiale a etapei de vară din ca
drul ediției a II-a a competiției naționale „Daciada".

în fiecare județ, practic în fiecare localitate din țară, competițiile 
inaugurale s-au bucurat de participarea unor mase largi de concurenti 
(mar jos, în grupajul nostru, inserăm — spre ilustrare — secvențe din 
județele Hunedoara și Maramureș).

Ceea ce se cuvine subliniat apăsat acum, cind o nouă fază a „Daciadei" 
a fost declanșată, este datoria organizațiilor și organismelor cu atribuții 
în sport de a nu se rezuma la acest moment festiv, ci de a continua acti
vitatea de mobilizare a maselor la competiții, Ia acțiuni turistice și la prac
ticarea sistematică a unei discipline sportive. Este limpede că numai în 
felul acesta vor putea fi. intr-adevăr si întocmai, transpuse în viată nobi
lele și generoasele teluri ale „Daciadei". Ziarul nostru își propune să 
analizeze sistematic modul în care se acționează în acest sens.

lor a fost organizat „Crosul tinere
tului". în 12 orașe. O masivă partiDEVA:

Intîlnire între oameni 
ai muncii din întreprinderi 

și sportivi
La Deva, deschiderea celei de-a 

doua ediții de vară a „Daciadei" a 
fost precedată, sîmbâtă. de un mare 
spectacol sportiv intitulat „Sport și 
muncă". în marea sală polivalentă, 
fruntași în producție din Hunedoara, 
din bazinul minier al Văii Jiului, din 
celelalte centre muncitorești ale ju
dețului si. bineînțeles, din Deva au 
fost oaspeți de onoare ai tinerelor 
gimnaste din Școala generală nr. 7, 
cu program de educație fizică, si din 
lotul olimpic al tării care se pregă
tește în condițiile excelente create de 
acest municipiu. Antrenorii Bela si 
Marta Karoly. împreună 'cu maestrul 
coregraf Geza Pojar, au prezentat 
invitatilor un program bogat si deo
sebit de aplaudat în care — de la 
micuța Dana Silvas (6 ani. elevă în 
clasa întîi) si pînă la campioana eu
ropeană. mondială si olimpică Nadia 
Comăneci — au evoluat trei gene
rații de gimnaste. Bineînțeles, in 
centrul atenției au fost Nadia. Emi
lia Eberle. Marilena Neacșu. Marilena 
Vlădărău. Cristina Itu. Dumitrița 
Turner. Melita Ruhn. Rodica Dunca 
si „mezina olimpică" Anca Chis — 
care au prezentat, in premieră, exer
cițiile pregătite pentru apropiatele 
campionate europene de gimnastică, 
în felul acesta, tinerele gimnaste au 
mulțumit hunedorenilor si pentru 
noua sală de antrenamente — mo
dernă. bine utilată, spațioasă, unicat 
în materie — dată în folosința lor in 
aceste zile. Cineva dintre spectatori 
sDunea că a asistat la o originală si 
binevenită intîlnire între eroi ai 
muncii din întreprinderi si eroi ai 
muncii din arena sportivă. Avea 
dreptate !

A doua zi. duminică. în municipiile 
Deva. Hunedoara si Petroșani, in 
toate orașele județului Hunedoara, in 
unele comune a avut loc deschiderea 
oficială a ediției a II-a de vară a 
„Daciadei". După defilarea sportivi-

BANGLADESH

Excelenței Sale Domnului ZI AUR RAHMAN
Președintele Republicii Populare Bangladesh

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Bangladesh, am de
osebita plăcere să vă transmit sincere felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului prieten 
al țării dumneavoastră.

Reamintindu-mi cu deosebită plăcere de recenta vizită pe care ați in- 
treprins-o în țara noastră, de convorbirile avute și de înțelegerile convenite 
cu acest prilej, îmi exprim convingerea că raporturile de strînsă prietenie 
și conlucrare dintre România și Bangladesh, atît pe plan bilateral, cit și in 
domeniul vieții internaționale, se vor dezvolta și întări în continuare, spre 
binele popoarelor țărilor noastre, în interesul păcii, înțelegerii și colaborării 
în întreaga lume.

După dobîndirea independentei, 
la 26 martie 1971. Republica Popu
lară Bangladesh și-a Îndreptat e- 
forturile in direcția valorificării 
resurselor naturale ale tării, in in
teresul consolidării independentei 
economice, prin crearea unei indus
trii proprii și ridicarea randamen
tului agriculturii.

Efortul în vederea depășirii gre
lei moșteniri a trecutului se sol
dează cu rezultate concrete, mate
rializate în crearea unor noi ramuri 
industriale, extinderea și moderni
zarea celor existente. Ca urmare, in 
cursul anului trecut, produsul na
tional brut a crescut într-un ritm 
de 7,8 la sută. Un spor similar a 
înregistrat și producția agricolă. O 
creștere de 15 la sută a fost obți
nută la producția de iută. care, re- 
prezentînd peste jumătate din pro
ducția mondială, asigură tării cir
ca 80 la sută din încasările valu
tare.

Programul economic de perspec
tivă. elaborat de Comisia de plani
ficare. preconizind extinderea în 
continuare a bazei industriei națio
nale, prevede, totodată, concentra
rea unor serioase eforturi spre dez
voltarea regiunilor agricole, astfel 
incit, în următorii cinci ani, să se 
asigure o producție alimentară În
destulătoare. concomitent cu elibe
rarea statului de povara financiară 
impusă de importul de alimente.

Realizări importante au fost obți-

Institutul român pentru relații cul
turale cu străinătatea a organizat luni 
în Capitală o manifestare culturală cu 
prilejul Zilei naționale a Republicii 
Populare Bangladesh. Au participat 
membri ai conducerii I.R.R.C.S., re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe si Ligii române de prietenie 

cipare a tineretului s-a înregistrat 
la întrecerile sportive de handbal, 
baschet, fotbal, tenis de cimp. volei 
si altele. Numărul pairticipanților la 
activitățile sportive de duminică a 
fost de peste 50 000 tineri, din unități 
economice, instituții si scoli.

Sabin CfcRBU 
corespondentul „Scînteii"

Karting '79 —
Beneficiind de cadrul ce l-a asigu

rat competiția națională ..Daciada". 
kartingul — unul din cele mai în
drăgite sporturi tehnico-aplicative, 
de mare popularitate in rindul co
piilor și tinerilor — cunoaște în ul
tima vreme o dezvoltare evidentă. 
Activitatea cea mai larg cuprinză
toare o desfășoară, ca și pînă acum, 
casele pionierilor. în general organi
zațiile de tineret din întreaga tară. 
Se cuvine subliniată, totodată, și 
preocuparea pentru extinderea acti
vității la karting a federației de spe
cialitate, a unor organisme sportive 
locale.

Fără a minimaliza reușitele de 
pină acum din acest domeniu, tre
buie arătat totuși că, în raport direct 
cu interesul deosebit al tineretului, 
cu posibilitățile existente, precum și 
cu angajamentele de tot felul ale fo
rurilor de resort, acest sport nu și-a 
găsit matca firească. în special. în 
ce privește coordonarea activităților, 
întf-adevăr, cadrul organizatoric a 
fost creat odată cu înființarea unei 
federații de specialitate — F.R.A.K. 
Dar forul respectiv, deși are preroga
tive corespunzătoare (de coordonator 
unic) nu reușește să-și exercite atri
buțiile decît... pe jumătate. Un plan 
de măsuri elaborat cu mai bine de 
doi ani în urmă — plan, de altfel, cu
prinzător și judicios..intocmit — nu a 
fost pus în aplicare^ pentru că... nu 
au putut fi adunate’ toate semnătu
rile imputernicitilor forurilor intere
sate. De aci, o serie de inconvenien
te. un adevărat lanț al slăbiciunilor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

nute pe plan social și cultural, prin 
crearea de noi locuri de muncă, cu
prinderea copiilor in rețeaua de 
școlarizare, urmărindu-se astfel li
chidarea neștiinței de carte și for
marea cadrelor proprii de specia
liști.

între țara noastră și Bangladesh 
se dezvoltă relații de colaborare 
?rietenească, reciproc avantajoasă, 

n baza unui acord încheiat în 
1974, s-au amplificat schimbu
rile economice, dezvoltîndu-se, 
de asemenea, cooperarea in pro
ducție, ceea ce își găsește ex
presie în construirea de către 
tara noastră a unor întreprin
deri in Bangladesh, în dotarea trans
porturilor feroviare cu material 
rulant etc.

Un moment important în evolu
ția pozitivă, ascendentă a rela
țiilor dintre cele două state 
l-a constituit vizita făcută anul 
trecut în România, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de președintele Republicii Popu
lare Bangladesh, Ziaur Rahman. 
Declarația comună semnată de 
cei doi președinți, acordurile și 
înțelegerile convenite cu ace) 
prilej deschid noi perspective dez
voltării relațiilor reciproce în do
meniile economic, tehnico-știintific 
și cultural, potrivit intereselor am
belor noastre popoare, al cauze? 
păcii și colaborării internaționale.

cu popoarele din Asia și Africa, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost. de asemenea. prezenți 
A. W. Shams-ul Alam, ambasadorul 
Republicii Populare Bangladesh la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

Pe stadioane, in bazine
Peste 30 000 de tineri din județul 

Maramureș au participat la nume
roase activități sportive de masă în
scrise sub genericul ediției de vară a 
„Daciadei". Dintre competițiile care 
au atras spre terenurile de sport in 
această însorită zi de martie miile 
de participanti din Baia Mare. Sighe- 
tu Marmatiei. Baia Sprie. Vișeu de 
Sus. Tg. Lăpuș. Borșa si alte loca
lități. se numără crosul primăverii, 
întrecerile de tenis, de judo, gimnas
tică si minifotbal (aceasta din urmă 
dotată cu „Cupa speranțelor"). La 
bazinul de inol din Baia Mare, copiii 
s-au întrecut pentru cucerirea „Cupei 
Șoimii patriei". De asemenea, 
poligonul din Tăutii de Sus a găzduit 
faza interjudețeană a campionatului 
republican la tir-scheet.

Gheorqhe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

demaraj lent
Avem în vedere, intre altele, anu

larea unor etape in campionatele 
naționale, numărul mic al secțiilor 
de karting afiliate la F.R.A.K.. acti
vitatea sporadică și, din păcate, cu 
numeroase greșeli în cadrul unor co
legii ale federației, in cadrul multor 
comisii locale de automobilism și 
karting, Este de neimaginat, spre 
exemplu, faptul că colegiul central 
al antrenorilor de karting nu s-a în
trunit deloc de la înființarea sa (a- 
cum doi ani...) ! I

Fără controlul normal și calificat 
al federației, numeroase cercuri sau 
asociații cu secții de karting desfă
șoară o activitate intimplătoare. 
orientîndu-se mai ales după pasiu
nile și preferințele instructorilor 
respectivi. Situația actuală din kar
ting este absolut nefirească : federa
ția și-a propus să se ocupe de per
formantă (totuși rezultatele n-au ie
șit cu adevărat in evidentă), iar 
C.N.O.P. și U.T.C. de activitatea de 
masă. Colaborarea — absolut nece
sară — se concretizează rareori fi 
numai în situații speciale.

La una din ultimele ședințe ale 
biroului F.R.A.K.. măsurile adopta
te au vizat coordonarea întregii 
activității in vederea unei radicale 
îmbunătățiri a muncii și a rezultate
lor sportive. Dar demarajul pentru 
punerea lor in aplicare se dovedește 
cam anemic : termenele de îndepli
nire a unor angajamente au trecut 
fără a se realiza mare lucru...

I. DUM1TR1U

• TELEVIZIUNEA Șl 
VEDEREA. Un grup de cer
cetători americani avertizează : 
televiziunea afectează temporar 

• vederea. Vizionarea unui pro
gram TV diminuează cu pînă la 
30 la sută capacitatea vizuală, 
aceasta revenind la normal abia 
după un repaos de 1—2 ore. în 
mod deosebit este dăunătoare 
vizionarea excesivă a programe
lor TV pentru cei ce exercită pro
fesiuni în care acuitatea privirii 
este indispensabilă. Mai ale6 
pentru șoferi este contraindicat 
să privească la televizor înainte 
de a se așeza la volan.

• RISCURILE SPOR
TULUI ALB. Pe plrtiile de 
schi, accidentele sînt aproape

tot atît de frecvente ca și 
accidentele rutiere : 1.3 la
sută' din schiori și 1.7 la sută 
din conducătorii auto din Franța 
se accidentează in fiecare an. 
Aceasta este concluzia unui stu
diu efectuat de un profesor de 
la Universitatea Jean Moulin 
din Lyon. Pe baza statisticilor 
din anii precedenți, se apreciază 
că în cursul acestui an. un nu
măr de 40 000 de schiori se vor 
accidenta mai mult sau mai pu
țin grav. Printre aceștia, 8 000 
vor fi afectați de fracturi ne- 
cesitînd un tratament costisitor 
și îndelungat. în schimb, pre
viziunile in ce privește utili
zarea teleschiurilor sînt mult 
mai reconfortante : doar o dată 
la... 16 000 de ani riscă un
schior să se accidenteze folosind 
acest mijloc de urcare a pante
lor.

• SCANDALUL „SE- 
ROCYTOL". în ultimul nu
măr al revistei intitulate „50 de 
milioane" și editate de Institutul 
francez al consumului, este de
mascată comercializarea fraudu
loasă in Franța a așa-zisului 
medicament „Serocytol". fabri
cat în Elveția de trustul 
„Repurol’s S.A.". Este vorba de 
o substanță inofensivă, dar și 
fără nici un efect terapeutic — 
care este recomandată în pros
pecte drept un medicament 
„vindecă tot" : de la banala ac
nee și pină la cancer, de la dia
bet _ la gută etc. Deși „medica
mentul" în cauză n-a primit au
torizația de a fi comercializat 
nici în țara de proveniență și 
nici în Franța, se apreciază că.

procurîndu-1 prin traficanți, 
pseudo-medicii au realizat pină 
în prezent — după cum scrie 
„Le Figaro" — beneficii de cel 
puțin 5 milioane de franci, spe- 
culind suferințele celor care au 
încredere în reputația farma
ceuticii elvețiene.

• IN MEMORIA 
ANNEI FRANK. Dacă na
ziștii n-ar fi cotropit Olanda. 
Anna Frank ar fi împlinit. în 
luna iunie. 50 de ani. Ar fi fost 
mamă și poate bunică. Caietul 
ei de însemnări zilnice (12 iu
nie 1942 — 1 august 1944). în
ceput chiar în ziua cîhd împli

nea 13 ani și lăsat în podul 
unei case din Amsterdam, ar fi 
consemnat alte fapte și eveni
mente. El însă a devenit un do
cument zguduitor despre lunga 
noapte a fascismului. în memo
ria autoarei „Jurnalului", in 
R.F.G. va fi tipărit și pus in 
circulație, in luna mai. un tim
bru postai cu efigia Annei 
Frank.

• S.O.S. - DESERTI- 
FICAREA... OCEANULUI 
MONDIAL. în pofida înmul
țirii vaselor de pescuit si a uti

lizării metodelor moderne de 
detectare a bancurilor de pești, 
producția mondială a acestei ra
muri economice stagnează. 
Deoarece, după cum s-a expri
mat plastic Alain Bombard, 
„omul este pe cale de a „con
suma din capitalul marin", care 
previne asupra primejdiei in
stalării în oceanul mondial a- 
unui adevărat „deșert biologic" 
cu urmări imprevizibile pentru 
omenire. în prezent au loc o 
supraexploa.tare a zonelor de 
pescuit (care reprezintă numai 
10 la sută din suprafața ocea
nelor) și o enormă risipă a avu
ției ihtiologice. în lipsa 'unei 
prelucrări industriale. 30—40 la 
sută din proteinele extrase din 
mare se pierd prin degradare si 
neglijentă.

• CATASTROFE MA
RINE. Flota comercială inter
națională a pierdut în 1977. un 
număr de 336 de nave cu capa
citate de peste o sută de tone, 
dintre care 132 s-au scufundat, 
57 au pierit în urma incendiilor, 
iar restul în urma unor ciocniri, 
fie cu alte nave, fie cu stînci 
marine sau epave. Importantele 
pierderi de vieți omenești și 
marile pagube materiale produse 
se datorează atît incompetentei 
în navigație și insuficientei mij
loacelor de salvare, cit. și con
sumului excesiv de băuturi al
coolice de către echipaje. Aces
tea sint rezultatele unul studiu 
început în decembrie 1978 de 
primăria orașului vest-german

Bremen, alarmată de creșterea 
numărului de catastrofe marine.

• PENTRU PREVE
NIREA ACCIDENTELOR, 
în vederea reducerii accidente
lor grave de muncă in fabrici 
și uzine, un specialist japonez 
din Kushiro a conceput un dis
pozitiv acustic ultrasensibil, care 
reacționează la orice strigăt 
emis de muncitor, deconectind 
mașina la care lucrează acesta, 
la numai o secundă după emi
terea strigătului de primejdie 
sau durere. Inițial destinat doar 
mașinilor agricole, dispozitivul, 
de mărimea unei batiste, care se 
atașează la motor a fost îmbu
nătățit, astfel incit să servească 
la orice fel de mașină.
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Schimb de mesaje intre președintele 
Nicoiae Ceaușescu și președintele 

Republicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad
DAMASC 26 (Agerpres). — Secre

tarul general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii Ara
be Siriene, Hafez Al-Assad, l-a pri
mit la 25 martie pe trimisul personal 
al tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Vasile 
Pungan.

Din partea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu a fost înminat șefului sta
tului sirian un mesaj de prietenie, 
împreună cu cele mai bune urări de. 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și progres continuu po
porului arab sirian prieten.

Mulțumind călduros pentru mesajul 
adresat, secretarul general al Parti
dului Baas Arab Socialist, președin
tele Republicii Arabe Siriene a rugat, 
la rîndul său. să se transmită secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii

Socialiste România, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu. un salut frățesc si prie
tenesc. sănătate si fericire personală, 
iar poporului român prieten, cele mai 
sincere urări de prosperitate și bu
năstare. de noi și importante succe
se în opera de făurire a societății 
socialiste în România.

Hafez Al-Assad a exprimat deose
bita satisfacție a conducerii de partid 
și de stat siriene pentru spiritul deo
sebit de sincer și prietenesc al rela
țiilor dintre Siria și România si a dat 
o înaltă apreciere continuității prac
ticii stabilite cu tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu de a se consulta perma
nent în probleme de interes comun, 
atît în ce privește extinderea și con
solidarea relațiilor de prietenie și 
cooperare economică dintre cele 
două țări și popoare, cît și în pro
bleme internaționale de importantă 
majoră pentru apărarea intereselor 
cauzei păcii si securității mondiale.

Schimb de mesaje între președintele 
Nicoiae Ceaușescu și președintele 

Comitetului Executiv al O.E.P.,Yasser Arafat
DAMASC 26 (Agerpres). — La 25 

martie. Ia Damasc, din partea tova
rășului Nicoiae Ceausescu, președin
tele Republicii Socialiste România, a 
fost transmis un mesaj lui Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei.

In numele șefului statului român, 
trimisul președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Vasile 
Pungan. a adresat președintelui Co
mitetului Executiv al O.E.P. un salut 
de prietenie si solidaritate. împreună 
cu urări pentru poporul arab pales
tinian de împlinire a aspirațiilor eaje 
naționale legitime.

Yasser Arafat a rugat să se 
transmită tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu. guvernului si poporului

român prieten, în numele său. al 
conducerii Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei si al întregului po
por palestinian, înalta prețuire șl 
stimă pentru sprijinul multilateral, 
consecvent si constant, pe care Româ
nia socialistă, președintele Nicoiae 
Ceaușescu personal. îl acordă cauzei 
drepte si legitime a poporului arab 
palestinian, pentru afirmarea, recu
noașterea si materializarea voinței 
sale în direcția făuririi unul stat 
liber, independent.

A fost exprimată, totodată, voința 
comună a celor două părți de a dez
volta si consolida pe mai departe ra
porturile de prietenie si solidaritate 
militantă dintre popoarele român si 
palestinian.

CELUI DE-AL III-LEA CONGRES EXTRAORDINAR 
AL PARTIDULUI CONGOLEZ AL MUNCII

BRAZZAVILLE

în numele secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. al tuturor membrilor partidului nostru, vă adresăm un 
cald salut prietenesc si cele mai bune urări de succes în activitatea viitoare 
a partidului, consacrată consolidării Independenței economice și politice a 
tării, promovării intereselor fundamentale ale maselor populare, asigurării 
progresului economic si social al tării dumneavoastră, bunăstării și fericirii 
poporului congolez prieten.

Congresul Partidului Congoîez al Muncii se desfășoară într-o perioadă 
în care viata internațională este caracterizată prin profunde schimbări re
voluționare. iar în raportul mondial de forte au loc prefaceri rapide și ra
dicale. Se afirmă cu tot mai multă vigoare voința popoarelor de a pune 
capăt cu desăvîrșire dominației imperialiste si Colonialiste, de a deveni 
stăpîne pe bogățiile naționale, de a-și asigura deplina independentă na
țională. Pentru dezvoltarea acestui proces revoluționar in favoarea popoare
lor. a păcii și destinderii internaționale, este necesară, înainte de toate, unirea 
tot mai puternică a popoarelor, a tuturor forțelor politice si sociale, indi
ferent de convingerile lor. în lupta pentru lichidarea împărțirii lumii In 
țări bogate si sărace. Înfăptuirea unei noi ordini economice Internationale, 
realizarea dezarmării. în primul rînd a dezarmării nucleare, promovarea 
unei noi politici de egalitate și respect între națiuni, renunțarea cu desă- 
virșire la politica de forță și de amenințare cu forța in relațiile inter
statale.

Evenimentele care au avut loc recent au demonstrat că. indiferent de 
cauzele lor. singura cale posibilă pentru rezolvarea diferendelor dintre state 
este cea politică, a negocierilor, orice recurgere la forță neputînd duce 
decît la agravarea situației Internationale, crearea da pericole grave pen
tru pacea lumii.

Apreciind cu satisfacție evoluția ascendentă a raporturilor de priete
nie. colaborare si solidaritate militantă dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Congolez al Muncii, exprimăm convingerea că ele se vor adinei 
și diversifica în viitor. în vederea intensificării colaborării economice, teh
nice. culturale si în alte domenii dintre țările si popoarele noastre. în fo
losul unității forțelor progresiste, democratice și antiimperialiste de pre
tutindeni, al cauzei libertății, independentei, progresului social, păcii și 
colaborării internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BRAZZAVILLE 26 (Agerpres). — La 
Brazzaville s-a deschis, luni, cel de-al 
treilea Congres extraordinar al Parti
dului Congolez al Muncii, formațiune 
politică de guvernământ.

Pe ordinea de zi a lucrărilor sînt 
înscrise o serie de probleme privind, 
între altele, „intensificarea eforturi
lor pentru accelerarea progresului

economic, social și cultural" al Re
publicii Populare Congo. Congresul 
urmează, de asemenea, să hotărască 
asupra desemnării în funcția de șef 
al statului a colonelului Denis Sassou 
Nguesso, numit președinta al R.P. 
Congo în cadrul reuniunii ' C.C. al 
Partidului Congolez al Muncii din 
februarie 1979.

Seminar internațional 
in problemele 

destinderii și dezarmării 
COPENHAGA 26 (Agerpres).

La Copenhaga au luat sfirșit lu
crările unui seminar Internațio
nal pe tema „Influența opiniei 
publice și a mijloacelor de in
formare in masă asupra proble
melor destinderii și dezarmării1'. 

In cadrul dezbaterilor, parti- 
cipanții au subliniat importanța 
promovării continue a destinde
rii internaționale fi s-au pro
nunțat in favoarea unor noi 
inițiative în sfera dezarmării. 
Totodată, s-a relevat rolul în
semnat pe care îl au organiza
țiile neguvernamentale si mij
loacele de informare in masă, 
in soluționarea acestor probleme.

NEW YORK —20 de organiza
ții religioase din Statele Unite au 
lansat un apel opiniei publice 
americane la intensificarea ac
țiunilor in sprijinul unor mă
suri eficiente de dezarmare. Au
torii apelului subliniază că înar- 
mările nu pot garanta pacea, ci, 
dimpotrivă, duc la sporirea pri
mejdiei unui nou război, creînd 
un climat de suspiciune și de 
ostilitate in lumea întreagă.

Împotriva participării 
Norvegiei la N.A.T.O.

Rezoluție a Congresului 
organizației de tineret 

a Partidului Muncitoresc
OSLO 26 (Agerpres). — Congresul 

organizației de tineret a partidului 
de guvemămint din Norvegia — 
Partidul Muncitoresc — a adoptat o 
rezoluție în care delegații s-au pro
nunțat împotriva participării tării la 
N.A.T.O. „Nu dorim ca Norvegia și 
tortele sale armate să constituie In
strumente ale politicii N.A.T.O.". sa 
relevă în rezoluție. în același timp, 
în documentul citat, congresul s-a 
pronunțat în favoarea unei politici 
externe independente, pentru organi
zarea apărării tării ne o bază națio
nală, în afara blocurilor militare.

washington Ceremonia semnării Tratatului 
de pace intre Egipt și Israel

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Luni, la Casa Albă, a avut loc cere
monia semnării Tratatului de pace 
Intre Republica Arabă Egipt și Israel. 
Documentul, în versiunile arabă, 
ebraică și engleză, a fost semnat de 
președintele Egiptului, Anwar El Sa
dat, și primul ministru al Israelului, 
Menahem Begin. Președintele State

lor Unite, Jimmy Carter, a semnat, 
de asemenea. Tratatul în calitate de 
martor.

Tratatul este însoțit de 15 anexe șl 
scrisori explicative.

După semnare, președinții S.U.A. șl 
Egiptului, precum si premierul israe- 
lian au rostit alocuțiuni.

Apel la reluarea negocierilor intercomumtare 

in Cipru
NICOSIA 26 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Cipru. Spyros 
Kyprianou, a reafirmat, intr-un 
discurs rostit în orașul Limasol, că 
„partea cipriotă greacă este gata să 
inițieze negocieri substanțiale cu 
partea cipriotă turcă, pentru regle
mentarea problemei Ciprului pe baza 
rezoluțiilor adoptate de O.N.U.". „Po
porul cipriot dorește mai mult ca 
oricine o reglementare rapidă a pro
blemei cipriote, dar el nu va accep

ta orice soluție", a subliniat președin
tele cipriot.

LONDRA 26 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Ciprului. Nikos 
Rolandis, a sosit ieri într-o scurtă 
vizită la Londra. în cercurile infor
mate se consideră că în convorbirile 
pe care le va avea în capitala bri
tanică, el va aborda aspecte ale evo
luției problemei cipriote, precum și 
relațiile Ciprului cu țările din Piața 
comună.

Rezultatele alegerilor cantonale 
din Franța 

Avans al partidelor de stingă
PARIS 26 (Agerpres). — La Paria «ută din sufragii. Astfel. Partidului

au fost anunțate oficial rezultatele 
definitive ale alegerilor cantonale din 
Franța, desfășurate în două tururi — 
18 și 25 martie. Aceste alegeri sînt 
organizate din trei în trei ani pen
tru desemnarea a jumătate din nu
mărul total al consilierilor generali, 
a căror principală misiune este aceea 
de a decide asupra problemelor bu
getara la nivel departamental. Au 
avut loc alegeri in 1847 de cantoane, 
iar corpul electoral s-a prezentat la 
urne în proporție de 66 la sută, una 
dintre cele mai ridicate rate cri pe
rioada postbelică.

Principala bătălie s-a dat între 
partidele majorității guvernamentale 
și cele ale opoziției de stânga, câști
gată de acestea din urmă, în favoa
rea cărora au fost exprimate 54,7 la

socialist i-aiu revenit 558 de mandate, 
fată de 400 la precedentele alegeri ; 
Partidului comunist — 228 mandate, 
riști gind 32 ; Mișcarea radicalilor de 
stingă — 69 de mandate, pierzând 7. 
Alte formațiuni de stingă au obținut 
împreună 83 de mandate. Deci, pe' 
ansamblu, candidați! opoziției de stin
gă au obținut 938 de mandate.

Partidelor majorității guvernamen
tale le-au revenit, in total. 628 man
date. din care 430 — Uniunii pentru 
Democrația Franceză (pierzînd 64 
mandate) și 198 — Adunării pentru 
republică, față de 241 cîte avusese 
anterior. Alte formațiuni politice mo
derate favorabile majorității guver
namentale au obtinut 276 mandate, 
în sfîrsit. 5 mandate au revenit unor 
grupări politice de dreapta.

Acțiuni pentru 
demilitarizarea 

capitalei Ciadului 
N’DJAMENA 26 (Agerpres). — 

Consiliul de Stat provizoriu al Repu
blicii Ciad, care s-a reunit, duminică, 
la N’Djamena, sub președinția șefu- 

> lui interimar al statului. Goukouni 
Oueddei, a hotărît ca acțiunile ini
tiate pentru demilitarizarea capitalei 
ciadiene să se incheie joi. în cadrul 
acestor operațiuni, care se desfășoa
ră in conformitate eu acordurile în
cheiate la 16 martie, la Kano (Nige
ria). în legătură cu solutionarea pro
blemei ciadiene, toate forțele armate 
ale diferitelor organizații din tară se 
vor retrage la cel puțin 100 de kilo
metri de capitală.

După cum arată agențiile de presă. 
Frontul de Eliberare Națională a 
Ciadului (FROLINAT) a început, de 
duminică, să-și evacueze trupele si
tuate în zona capitalei, urmînd ca 
acestea să fie instalate în estul tării.

SPANIA

Consultări în vederea 
desemnării noului premier
MADRID 26 (Agerpres). — în ca

drul consultărilor sale cu liderii 
partidelor politice reprezentate in 
parlament in vederea desemnării 
noului președinte al Consiliului de 
Miniștri, regele Juan Carlos al Spa
niei i-a primit luni succesiv pe San
tiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, si pe 
Manuel Franga Iribarne, reprezentant 
al Coaliției Democratice (de dreapta).

La sfirsitul întrevederii. Santiago 
Carrillo a declarat că i-a făcut cu
noscută suveranului spaniol dorința 
P.C.S. de a nu fi format un guvern 
monocolor. asa cum intenționează 
Adolfo Suarez, liderul Uniunii Cen
trului Democratic, partid care deține 
167 de mandate in Congresul Depu- 
taților. cu 9 mai puține decît majo
ritatea necesară obținerii votului de 
încredere.

■ ■ ■ ■ ■ ■

BELGIA «
Acord privind soluționarea crizei de guvern

BRUXELLES 26 (Agerpres). — 
După 100 de zile de criză politică, un 
acord a intervenit luni după-amiază 
la Bruxelles între cinci din cele șase 
partide ale fostei coaliții guverna
mentale pentru formarea unui nou 
guvern al Belgiei.

Partidele social-creștine și socia
liste — flamande și valone — precum 
Și Frontul Democratic al Francofo-

nilor din Bruxelles și-au anunțat 
acordul cu o propunere de compro
mis prezentată în aceeași zi de Paul 
Vanden Boeynants, prim-ministru 
demisionat, însărcinat de regele 
Baudouin cu formarea noului guvern. 
Dintre partidele vechii coaliții gu
vernamentale, numai partidul fla
mand Volksunie a refuzat să accepte 
soluția de compromis.

Rolul științei și tehnologiei moderne în dezvoltarea popoarelor 
formează in prezent obiectul unor ample dezbateri in cadrul unor 
reuniuni ale O.N.U., desfășurate la Geneva și New York care vor 
culmina cu Conferința Națiunilor Unite pentru știință și tehnologie 
in slujba dezvoltării. Conferința, care va fi organizată în cursul verii 
la Viena, se înscrie în suita de acțiuni pe plan mondial avînd drept 
scop intensificarea sprijinului acordat țărilor în curs de dezvoltare 
pentru accelerarea progresului lor economic și social, ca o cerință 
esențială a edificării noii ordini economice internaționale.

O nobilă misiune uma
nistă. ®P°ca noastră știința a de
venit, indiscutabil, o importantă for
ță de producție, contribuția ei în 
dezvoltarea societății moderne fiind 
de o importanță esențială. Apli
carea în practică a cuceririlor ști
inței, accesul larg la cunoaște
rea și folosirea a tot ceea ce rea
lizează mai voloros. mai avansat gân
direa umană constituie. în zilele 
noastre, o condiție fundamentală a 
progresului fiecărei națiuni, a creș
terii nivelului de trai al popoarelor, 
a ridicării gradului de civilizație al 
întregii omeniri. Prin însăși natura 
ei, știința este guvernată de princi
pii generoase, umaniste ; ea este 
chemată să joace un rol mai activ 
în lichidarea fenomenelor subdezvol
tării, a împărțirii lumii în țări bo
gate și sărace. Ca produs superior 
al geniului uman, știința este che
mată să slujească omul, cauza bună
stării și fericirii sale.

Consecințele deturnării 
științei in scopuri militare, 
în momentul de față însă, nobila 
misiune a științei este adesea trans
formată în contrariul ei. de cursa 
înarmărilor, care acaparează, ca o 
imensă caracatiță, cele mai impor
tante cuceriri ale geniului uman, 
precum și mijloace materiale de 
neînlocuit, pentru producerea unor 
arme cu efecte tot mai nimicitoare, 
cu consecințe incalculabile pentru 
însăși existența omenirii.

Cum se traduce în practică această 
situație absurdă ? Iată cîteva cifre 
statistice cuprinse în documente ale 
O.N.U. :

Circa 500 000 oameni de știintă sînt 
antrenați în lucrări și operații de 
perfecționare a armelor si tehnicilor 
de distrugere — de zece ori mai 
mult decît întreaga capacitate ști
ințifică existentă în țările în curs 
de dezvoltare. Numai în domeniul 
aplicațiilor militare ale energiei nu
cleare lucrează 20 000 de savanți. 
„Obiectivul" suprem al acestei uriașe 
cheltuieli de inteligență umană este... 
Înlocuirea continuă a armelor „peri
mate" prin generații succesive de 
arme din ce în ce mai costisitoare, 
mai complexe și distrugătoare.

La scară mondială, cercetarea în 
scopuri militare, urmărind perfec
tionarea armelor existente, dezvol
tarea și crearea de arme noi. ab

agențiile de presă transmit:
Vizita de prietenie a mi* 

nistrului afacerilor exter* 
ne al U.R.S.S., Andrei cromito, 
la Damasc s-a încheiat luni. în aju
nul plecării, oaspetele sovietic a avut 
o nouă rundă de convorbiri cu Hafez 
Al-Assad, președintele Republicii 
Arabe Siriene. Au fost examinate, 
după cum informează agenția 
T.A.S.S.. aspecte ale relațiilor bilate
rale, precum și ale evoluției situației 
din Orientul Mijlociu.

Alegeri pentru organele 
locale în Bulgaria. La 25 mar_ 
tie, în Bulgaria au avut loc alegeri 
pentru organele locale ale puterii de 
stat. Pe listele de alegători au fost 
Înscrise 6 446 443 persoane, din care 
au participat la vot 99,95 la sută. 
Pentru candidații în consiliile popu
lare județene — relatează agenția 
B.T.A. — au votat 99,88 la sută din 
numărul participanților la vot, iar 
pentru consiliu] popular al orașului 
Sofia — 99,90 la sută din alegători.

Conferința pentru comerț 
și dezvoltare din Pacific,18 
care au participat reprezentanți din 
13 țări, și-a încheiat lucrările la Can
berra. Pentru prima dată, la confe
rință a participat si R.P. Chineză.

milioane de oameni și amenință 
dezvoltarea generală economică, pa
cea și securitatea internațională. 
Programul O.N.U. de lichidare a 
analfabetismului în lume — fără de 
care sint de neconceput un real pro
gres al oricărui popor, asimilarea cu
ceririlor științei și tehnicii — ar ne
cesita fonduri in valoare de 1,5—2 
miliarde de dolari, adică a zecea 
parte din sumele alocate pentru cer
cetarea în scopul fabricării de noi 
arme de distrugere.

în timp ce aproximativ 50 la sută

întrevederi ungaro-por-
tugheze. La 26 martie, Jânos Kă-
dăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., membru al Consiliului Pre
zidențial al R.P. Ungare, a avut o în
trevedere cu președintele Portuga
liei, Ramalho Eanes, care s-a aflat 
într-o vizită oficială în Ungaria.

Convorbiri iugoslavo-li- 
biene au avut loc la Belgrad ,ntra 
o delegație a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugoslavia și o 
delegație a Congresului General 
Popular din Jamahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă. Cu acest prilej 
«-a relevat importanta strângerii uni
tății si capacității de acțiune a sta
telor nealiniate, a fost examinată si
tuația din Orientul Mijlociu și din 
Africa australă, alte probleme inter
naționale actuale. Au fost abordate, 
de asemenea, aspecte ale cooperării 
dintre Iugoslavia si Jamahiria Li
biană.

Congresul Uniunii Creș- 
tin-Democrate <u.c.d.), princi
palul partid de opoziție din R.F. Ger
mania. l-a reales pe Helmut Kohl în 
funcția de președinte al acestei for
mațiuni politice.

de faptul că o parte a, surselor de 
energie, din realizările cunoașterii 
științifice — în primul rînd în do
meniul energiei nucleare — sînt uti
lizate nu pentru a asigura progresul 
și dezvoltarea omenirii, ci în scopul 
fabricării de mijloace de distrugere 
în masă.

Realizarea dezarmării nucleare ar 
elibera circa 2 000 tone material fi
sionabil. conținute în armele nucleare 
actuale — combustibil suficient pen
tru alimentarea unor reactoare ter
mice cu o putere instalată de

0 CERINȚĂ MAJORĂ A PĂCII Șl PROGRESULUI TUTUROR POPOARELOR:

DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI 
- nu în scopuri distructive, 

ci în slujba înfloririi civilizației
soarbe în fiecare an 20 miliarde de 
dolari.

Eforturile de cercetare în scopuri 
militare îngustează pe considerente 
strategice și practic anulează posibi
litatea pătrunderii în sectorul civil a 
unor descoperiri importante si a apli
cării lor în viața de toate zilele. 
Nu există aproape nici un domeniu 
în care știința, într-o măsură sau 
alta, să nu fie deturnată, prin cursa 
înarmărilor, de la menirea și rolul 
ei nobil, de forță a progresului, de 
aliat puternic al omului în realiza
rea aspirațiilor sale de bunăstare, 
libertate și pace.

Orientarea spre scopuri pașnice a 
cercetărilor puse în prezent în slujba 
perfecționării mijloacelor de distru
gere ar constitui nu numai o măsură 
esențială de consolidare a păcii si 
securității popoarelor, un factor de
terminant în procesul dezarmării, ci 
și o imensă rezervă pentru a asi
gura o parte importantă a mijloace
lor in vederea eradicării fenomenului 
acut al subdezvoltării. Știința si teh
nica reprezintă factorii cei mai di-, 
namici pentru solutionarea acestei 
probleme care afectează grav sute de

din potențialul științific al lumii 
este angajat direct în activitatea de 
cercetare si dezvoltare cu caracter 
militar. în laboratoare cu cele mai 
moderne și perfecționate instalații, in 
țările în curs de dezvoltare revin, 
in medie, la 10 000 locuitori. 0,35 oa
meni de știintă în Africa : 1.6 — in 
Asia ; 1,4 — în America Latină. Con
secința acestei situații este că teh
nicile moderne nu contribuie decît 
într-o proporție infimă la realizarea 
producției industriale în țările amin
tite. ceea ce duce la adâncirea deca
lajelor existente.

Propulsor al progresului. 
O problemă care preocupă astăzi 
tot mai intens toate popoarele. în
treaga omenire, dar care are reper
cusiuni mai acute în țările în curs 
de dezvoltare este cea a energiei. 
Sursele energetice tradiționale, ele 
însele răspîndite inegal pe suprafața 
globului. încep să se epuizeze, să de
vină insuficiente în raport ;u cerin
țele actuale și de perspectivă ale dez
voltării societății omenești. Aceste 
condiții sînt agravate la maximum

100 000 MW, cu alte cuvinte o can
titate de energie egală cu jumătate 
din puterea instalată a tuturor cen
tralelor nucleare ce vor exista în 
lume în anul 1980.

Soluții și tehnologii special adap
tate necesită și rezolvarea unor pro
bleme de stringentă actualitate în 
țările în curs de dezvoltare, cum sînt: 
aprovizionarea cu ană. fertilizarea 
ogoarelor, combaterea deserturilor și 
transformarea lor în terenuri culti- 
vabile. conservarea produselor ali
mentare. producerea de echipamente 
în transporturi si comunicații, asis
tenta sanitară și igiena etc. ..Progre
sul economic și social — menționa 
recent la O.N.U. o personalitate nige
riana — nu-și poate urma cursul său 
normal, în condițiile în care 25 la 
sută din forțele științifice ale lumii și 
40 la sută din fondurile pentru cer
cetare sînt consumate în sectorul mi
litar neproductiv".

Dacă abordarea unor probleme cum 
sînt vindecarea cancerului si a altor 
maladii extrem de nocive, protejarea 
mediului înconjurător, prognoza me
teorologică, prevenirea calamităților

MANIFESTARE 
CULTURALA 

ROMANEASCA
CARACAS 26 (Agerpres). — 

în capitala statului venezuelean 
Merida a avut loc o manifestare 
culturală românească prilejuită 
de închiderea expoziției de gra
fică românească „Artă și rea
litate". A luat cuvintul Petrache 
Dănilă, ambasadorul României 
la Caracas. In continuare au 
fost vizionate filmele documen
tare „România 77“ și „Constan
tin Brâncuși".

împuternicire. Secretarul ge
neral al Ligii Arabe. Mahmud Riad, 
a împuternicit pe Assad El Asaad, 
secretar general adjunct, să preia, cu 
începere de la 1 aprilie, atribuțiile 
de secretar general. Mâhmud Riad a 
adresat. în acest sens, mesaje șefilor 
de stat ai țărilor membre ale Ligii 
Arabe, informînd despre demisia sa, 
cu începere de la 1 aprilie, din 
funcția de secretar general al orga
nizației. El a informat, de asemenea, 
despre demisia Consiliului ministe
rial al Ligii Arabe, întrunit în se
siune Ia Mogadiscio.

naturale și multe altele din dome
niile economic și social s-ar fi bucu
rat, fie doar și partial, de fondurile 
și preocuparea din sectoarele cerce
tărilor militare, omenirea ar fi înain
tat departe în combaterea atîtor si 
atîtor suferințe.

Uriașa irosire de fonduri si resurse 
umane și materiale în cercetarea 
militară este însoțită de activități 
care pun în pericol însăși existenta 
umană prin crearea unor arme de 
felul celor defoliante. meteorologice 
etc.

O problemă de conștiință 
și înaltă răspundere. Aceste 
pericole uriașe care decurg din 
deturnarea științei de la rostu
rile ei firești ridică o gravă pro
blemă de conștiință pentru cercetă
tori și savanți. Lor le revine o răs
pundere istorică pentru salvgarda
rea cuceririlor geniului uman în 
măsura în care conștiința lor se ri
dică la înălțimea competentei lor, ei 
nu pot fi decît aliati firești ai uria
șelor forte care formează mișcarea 
mondială pentru dezarmare, pace și 
colaborare. Pe deasupra oricăror deo
sebiri de vederi politice, filozofice, 
religioase, oamenii de știintă de pre
tutindeni au înalta îndatorire de a 
milita neabătut pentru ca produsul 
minții lor, opera eforturilor lor crea
toare să fie consacrate nu războiului 
și învrăjbirii între popoare, ci făuririi 
unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

în acest mod abordează partidul 
nostru, secretarul său general, to
varășul Nicoiae Ceaușescu. menirea 
umanitară, rolul și răspunderea știin
ței in lumea contemporană. Cu pri
lejui primirii delegației Organizației 
Mondiale pentru Sisteme Cfeneraje și 
Cibernetică, care a înminat președin
telui României Medalia de aur ..Nor
bert Wiener". în semn de cinstire a 
științei din tara noastră, a politicii 
ei de pace și colaborare, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu arăta : „Exprim 
speranța că cercetătorii, savanții vor 
înceta să maî execute fără discernă- 
mînt comenzile pentru înarmare, pen
tru distrugerea omenirii și că vor re
flecta la înalta răspundere pe care o 
au în fața popoarelor, a civilizației, 
a copiilor lor, a întregii umanități".

Prin însăși misiunea lor, de pro
motori ai progresului, oamenii de 
știintă sînt chemați să joace un rol 
tot mai activ în apropierea popoare
lor. în realizarea unei politici de 
pace, colaborare și destindere inter
națională.

Petre STĂNCESCU

Delegație a Congresului 
S.U.JL la Beijing. Deng Xia°- 
ping. vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a primit luni 
la Beijing delegația Congresului 
S.U.A. condusă de Al Ullman, pre
ședintele Comitetului pentru căi si 
mijloace din Camera Reprezentanți
lor. Cu acest prilej, vicepremierul 
chinez a subliniat că normalizarea 
relațiilor dintre cele două țări înles
nește dezvoltarea comerțului bilate
ral și acțiunile în domeniile politic și 
cultural.

Bilanțul victimelor explo
ziei care s-a produs joia trecută în 
exploatarea carboniferă „Hansa" din 
zona vest-germană Dortmund este da 
șapte morti.

Ugo La Malta 
a încetat din viață
ROMA 26 (Agerpres). — Luni dimi

neață a încetat din viață, la Roma, 
Ugo La Malfa. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Italiei, lider al 
Partidului republican. în virstă de 
76 de ani, Ugo La Malfa a suferit 
sâmbătă o tromboză cerebrală, care 
s-a agravat subit, provocindu-i moar- 
tea.

Născut la Palermo la 16 mal 1903, 
Ugo La Malfa a fost unul dintre fon
datorii republicii italiene, desfășurînd 
o intensă activitate antifascistă. După 
eliberarea Italiei, el a deținut în
semnate funcții ministeriale, fiind, de 
asemenea, unul dintre principalii 
artizani ai coaliției partidelor de cen- 
tru-stinga.

Experiențe științifice la bordul complexului 
spațial sovietic

MOSCOVA 26 (Ager
pres). — Cosmonauta 
sovietici Vladimir Lia- 
hov și Valeri Riumin 
și-au consacrat ziua 
de luni explorărilor 
medicale. In prima ju
mătate a zilei, ei au 
studiat influenta sar
cinilor fizice dozate a- 
supra circulației in 
condițiile zborului cos
mic. Totodată, a fost 
studiat regimul de 
oxigenare a țesuturilor 
în condiții de imponde
rabilitate.

De asemenea, a con
tinuat activitatea de 
reglare a sistemului 
de comunicații prin 
televiziune de pe Pă
mânt spre Cosmos. La 
bordul complexului 
spațial au fost recep
ționate prin sistemul 
respectiv scheme teh
nice și diverse texte.

Continuă, de aseme
nea, executarea unor 
lucrări in cadrul cola
borării sovieto-france- 
ze, începute duminica

trecută cu ajutorul in- 
stalației „Cristal".

In afara lucrărilor 
științifice, cei doi cos- 
monauți au consacrat 
o parte din timpul lor 
încărcării aparatelor 
ieșite din uz la bordul 
navei de transport 
„Progress-5".

După cum anunță a- 
genția T.A.S.S., cei doi 
cosmonauts se simt 
bine, iar sistemele 
complexului orbital 
funcționează normal.

Dezvăluiri privind corupția regimului 
rasist de la Pretoria

PRETORIA 26 (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile internaționale 
de presă, regimul rasist sud-african 
trece printr-o serioasă criză de încre
dere. Dezvăluirile presei privind co
rupția celor mai înalti demnitari au 
erodat sprijinul acordat guvernului 
chiar de cei mai fervenți susținători 
ai săi. Personalități de cel mai înalt 
rang în ierarhia politică sud-africană, 
incluzând și pe președintele regimului

rasist. John Vorster, sînt acuzate că 
au dispus plata a milioane de dolari, 
sub formă de mită, unor publicații 
occidentale pentru a le influenta ati
tudinea fată de regimul de la Pretoria.

Acest regim, care a ridicat discri
minarea rasială Ia rangul politicii de 
stat, confirmă astfel că se menține la 
putere nu numai prin represalii îm
potriva populației majoritare, d și 
Prin fraudă și mită.

In cursul sâptămînil trecute, aviația și trupele aeropurtate ale rasiștilor rho- 
desieni au întreprins noi atacuri împotriva Zambiei și Mozamblcului, sol
date cu numeroase victime în rîndul populației civile — așa cum se vede 
și din imaginea de mai sus, document care aduce o nouâ mărturie zgudui
toare asupra samavolniciilor regimului de la Salisbury, corfdamnate cu 

vehemențâ de opinia publicd de pretutindeni
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