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Pot minele Olteniei să producă mai mult cărbune?

Nicolae (Continuare în pag. a V-a)
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Lo Rovmari,-minerii depun eforturi susținute pentru a da patriei tot mai mult cărbune. In fotografie: 
carierele întreprinderii se lucrează la decopertarea stratului de cărbune
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minerilor
Azi, cuvîntul

de la Urdari

„Cei mai important 
cîștig - încrederea

Sîmbătă, 26 mai, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit delega
ția parlamentară din Olanda, condu
să de dr. Thomas L. M. Thurlings, 
președintele primei Camere a State
lor Generale, care, la invitația Marii

Adunări Naționale, a făcut o vizită in 
țara noastră.

Din delegație au făcut parte F. H. 
Terwindt, E. A. M. Fisher și C. H. 
de Cloe, membri in Camera I, C. F. 
Kleisterlee jr„ M. B. Engwirda, d-na 
G. Schaapman, M. P. A. Van Dam, 
membri în Camera a II-a.

La primire au luat parte Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, Aneta Spor
nic, vicepreședinte al M.A.N., loan 
Ceterchi, președintele Consiliului Le-

Ceaușescu,
împreună

Președintele Adunării Naționale a Puterii Populare
din Republica Cuba

în noi înșine"
-> .1

Pe dealul Hotăroasa, la cîteva zeci 
de metri mai sus de gura minei Ur
dari, cu mai bine de o lună și jurqa- 
tate in urmă, minerii din abatajul 1/1. 
intrecindu-se pe ei înșiși, au realizat 
o avansare lunară de 250 m in fron
tul de cărbune, performanță prin care 
ei și-au înscris numele in cartea do 
onoare a celor mai strălucite fapte 
minerești. Cabanele răsărite peste 
noapte, fie iarnă, fie vară, la gurile 
de mină sau in incinta noilor șantie
re, sint binecunoscute și au o rezo
nanță aparte in inima celor care iși 
leagă întreaga lor ființă de viața co
lectivului in care muncesc. Cabana de 
po dealul Hotăroasa reprezintă toc
mai aceasta — o parte din munca și 
viața inginerului Constantin Radu, 
șeful miiiei Urdari.

— Deocamdată, aceasta este prima 
cabană montană, iar eu primul locatar 
permanent al minei Urdari — ne 
spune inginerul Constantin Radu. In 
scurt timp insă urmează să fie mon
tate alte cabane asemănătoare pen
tru specialiștii veniți să acorde spri
jin și asistență tehnică în toate cele 
trei schimburi. Sintem un colectiv 
tinăr, cu sarcini complexe, cu unele 
dificultăți acum, la început. Dar, așa 
cum o dovedesc și rezultatele, acolo 
unde există răspundere pentru soarta 
producției, acolo unde toți acționează 
ca unul, cu abnegație și energie, greu
tățile sint invinse, iar eforturile nu 
pot fi decit încununate de succes.

Ne-am reintilnit ieri cu performe-
• rii ciflui mai prestigios record de 

tehnică minieră din bazinul carboni
fer al Olteniei. Am regăsit aceeași 
atmosferă reconfortantă, de optimism 
și angajare, ilustrată de hotărirea 
fermă de a spori de Ia o zi la alta 
producția de cărbune energetic. Fără, 
a considera recordul obținut in luna 
martie un fapt de excepție, brigada 
de mineri condusă de comuniștii An- 
ghel Cițu și Andrei Pop și-a desfă
șurat in continuare activitatea in rit
muri susținute, reușind ca; pină la 15 
aprilie, să extragă din subteran în
tregul panou de cărbune. Deși au ac
ționat intr-un abataj cu front lung, ei 

, au realizat in acest an o avansare 
medie lunară de circa 200 m și o pro
ductivitate record — 40 tone lignit pc 
post. Lucrind in prezent la demonta
rea și montarea complexului meca
nizat într-un alt abataj, cei 45 de ortaci 
și-au asumat un angajament pe mă
sura hărniciei lor — terminarea tu
turor operațiilor și punerea în func
țiune a noului front de exploatare 
cu o săptămînă mai devreme.

în acest timp, ștafeta întrecerii mi
nerești au preluat-o brigadierii Ion 
Pleșa și Leontin Pop din abatajul 
2/1. Cel de-al doilea nu este altul de
cit... fostul combiner, fratele record
manului Andrei Pop. De unde se 
vede că in familiile de mineri exem
plul bun este... molipsitor. „Nu aștep
tăm să imbătrinească oamenii pentru 
a le încredința o sarcină de răspun
dere — ne-a explicat inginerul Con-

stantin Radu. De altfel, cei mai mulți 
brigadieri și șefi de schimb sint mi
neri tineri, pină in 30 de ani. Entu
ziasmul în muncă, dorința de afirma
re prin rezultate de seamă sint criterii 
pe care noi le avem întotdeauna in 
vedere cînd constituim o formație de 
lucru. Iată și rezultate concrete : bri
gada din abatajul 2/1 a 
sare lunară de 150 m 
zilnic planul cu circa 
ceea ce corespunde cu 
suplimentară de peste 
lignit.

Optimismul minerilor din abata
jele minei Urdari are un puternic te
mei in eforturile stăruitoare ale to
varășilor lor de la lucrările de pre
gătire și deschidere. Ortacii lui Ion 
Aprolirii și Gheorghe Bădt>s«u,-earr- 
execUtă aceste lucrări, nu au fost și 
nu vor să fie mai prejos : ei și-au 
propus ca, începind de la 10 iunie, 
să asigure condiții pentru functiona
rea concomitentă a două abataje, 
ceea ce inseamnă intrarea minei in 
producție Ia capacitatea finală cu doi 
ani inainte de termenul prevăzut. 
Astfel, va fi posibil ca, de la data 
respectivă, mina Urdari să livreze 
zilnic termocentralelor o cantitate de 
cel puțin 4 000 tone lignit.

— Deși nu am intrat de mult timp 
în producție, nu putem considera 
succesele noastre întîmplătoare și 
nici încrederea pe care o manifestăm 
ca lipsită de suport — ne-a spus in
ginerul Victor Mazurencu, mecanicul 
șef al minei. Aș vrea să relev că aft 
in conceperea lucrărilor de deschi
dere, cît și in cele de exploatare, noi 
am adoptat unele soluții tehnice'care 
ș-au dovedit deosebit de eficiente, 

montarea 
de benzi.

atins o avan-
(depășindu-și 
4—7 la sută),- 

o producție 
10 000 tone

dovedit deosebit 
Intre acestea amintesc : 
unui extractor pe circuitul

„ Viața
Copilul a fost întot

deauna subiectul cel 
mai apropiat inimii 
mele. Prin portretele 
copiilor m-am străduit 
să alcătuiesc un mesaj 
către oameni. Vn me
saj de. iubire. O che
mare pentru ocrotirea 
cu dragoste si respect 
— ventru ceea ce re
prezintă azi 
ales va 
mîine — a 
copilului pe 
in acest an
nai consacrat 
toată suflarea 
nească este 
să-l privească sub sem
nul păcii și al înțele
gerii. Să privească prin 
ochii copilului viitorul 
bun care fără pace, 
fără dragoste nu poate 
exista.

și mai 
reprezenta 

copilului. A 
care acum, 
internațio- 

lui, 
orae- 

chemată

Producție fizică 
peste plan

Colectivul uzinei cocsochimice 
de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara a îndeplinit in mai 
puțin de 5 luni angajamentul 
anual asumat in întrecerea so
cialistă privind depășirea sarci
nilor de plan la producția fizică 
de cocs. Astfel, formațiile de 
lucru de la cocserie au furnizat 
furnalelor, peste sarcinile stabi
lite,’5500 tone cocs metalurgic. 
Sporul de producție a fost ob
ținut îndeosebi pe seama finali
zării unui complex de măsuri de 
ordin tehnic și organizatoric 
care au asigurat perfecționarea 
tehnologiilor de lucru, sporirea 
indicilor de utilizare a agregate
lor și prelucrarea supeiioară a 
cărbunelui.

La rindul lor. lucrătorii bate
riilor de cocsificare de la între
prinderea siderurgică „Victoria" 
din Călan, folosind cu randa
ment sporit capacitățile de pro
ducție, au realizat de la începu
tul anului, peste sarcinile stabi
lite, mai mult de 450 vagoane 
semicocs. (Agerpres).

k

este

care este capabil să preia producția 
unui ciclu tehnologic in cazul unor 
defecțiuni, asigurind funcționarea 
continuă a utilajelor ; trecerea la 
exploatarea zăcămînlului in panou, 
ceea ce a permis scurtarea circuitu
lui de benzi ; reducerea numărului 
de benzi montate la suprafață și 
altele. Aceasta a însemnat o adap
tare adecvată a soluțiilor generale la 
condițiile specifice ale minei Urdari. 
fapt care, jn condițiile unui înalt 
grad de mecanizare, ne-a permis des
fășurarea muncii in subteran cu un 
randament sporit. încrederea noas
tră rezultă nu doar din aceste mă
suri tehnice, ci. in primul rind. din 
încrederea în nQi înșine, in voința și 
puterea de a ne autodepăși.

încă o secvență din marele efort 
al minerilor din Urdari pentru spo
rirea in continuare a producției de 
cărbune. Aici, ca și în alte mine din 
bazinul Olteniei, sint in curs de apli
care ample programe de măsuri care 
vizează extinderea mecanizării, de
vansarea unor lucrări de investiții, 
îmbunătățirea asistenței tehnice ș.a. 
Iată cîteva dintre ele : mărirea vi
tezei medii lunare de avansare in 
abataje de la 70 m la 110 m, începind 
cu luna iunie ; extinderea susținerii 
mecanizate in galerii adiacente : ma
jorarea. începind de la 10 iunie 1979, 
a capacității zilnice de transport a 
producției de lignit la circa 4 000 de 
tone ; asigurarea, pină la 30 septem
brie. a unui complex mecanizat de 
abataj ș.a. Sînt măsuri concrete, cu

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii'

(Continuare în pag. a IV-a)

a copiilor
se con-
cu mari

Omenirea 
fruntă astăzi 
probleme care, toate, 
spre a fi rezolvate 
într-o perspectivă 
mană, 
pace, 
Acest 
cred că îl poate culti
va. îl poate stimula 
dragostea pentru copii. 
Intr-un asemenea cli
mat moral, copiii lumii 
trebuie să nu mai cu
noască ura rasială, dis
criminările de orice 
fel, inechitățile so
ciale, spectrul războ
iului. Ce dorință poate 
fi mai nobilă decit a- 
ccea de a face din 
copiii de azi oamenii 
de omenie de mîine ! 
Să le dom, prin dra
gostea și munca noas
tră, tot ce avem mai 
bun. Să. deschidem 
prin ei ochii noștri — 
care au fost adesea 
împăienjeniți de lacri
mile suferinței — spre 
zările luminoase de 
mîine.

Deunăzi, cind m-am 
oprit la grădinița nr. 
15 din Capitală, cu 
totul intîmplător. voind 
să desenez cîteva por
trete — portrete-sim- 
bol — de copii, am 
regretat că nu mai 
sint copil. Să pot trăi 
așa cum trăiesc ei. La 
virsta lor, și eu și alții, 
cei mulți, n-am cunos
cut viața, mugurii vie
ții noastre, așa cum 
o cunosc ei.

Și astăzi, în lume, în 
atitea și atitea locuri 
sint copii care, ase
meni nouă odinioară 
— și poate însă și mai 
rău, mult mai rău —

u- 
au nevoie de 
de înțelegere, 
climat moral

în Spania
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cu tovarășa
Elena Ceaușcscu,

Mesaje 
adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Se naica o nouă 
hidrocentrală pe Olt

Pe șantierul hidrocentralei ce 
se ridică in apropierea orașului 
Slatina — al treilea obiectiv de 
acest fel de pe cursul inferior 
al riului Olt și de pe teritoriul
județului cu același nume — 
după centralele hidroelectrice de 
la Strejești, pusă deja in func
țiune, și cea de la Arcești, aflată 
în construcție — s-au înregis
trat, în ultima perioadă, ritmuri 
înalte de lucru.

Astfel, în centrala propriu- 
zisă se desfășoară, cu 30 zile 
în avans față de grafice, lucră
rile de montaj la ambele hidro- 
agregate, de cite 13.5 MW fie
care, realizate de întreprinde
rea constructoare de mașini din 
Reșița. în același timp, la vii
torul. baraj ce va stăvili apele 
Oltului într-un lac cu o capaci
tate de 40 milioane mc, s-au 
încheiat, cu peste două luni îna
inte de termen, lucrările de 
înălțare pină la cota finală de 
25 m și a început montarea, 
pentru prima dată pe un șantier 
hidroenergetic de pe rîul. Smin
tit, a grinzilor din beton armat 
precomprimat. (Agerpres).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, sîmbătă, 
pe tovarășul Bias Roca Calderio, pre
ședintele Adunării Naționale a Pu
terii Populare din Republica Cuba,

care face o vizită în tara noas,tră la 
invitația Marii Adunări Naționale.

Oaspetele a fost însoțit de Maria 
Cristina Sotomayor, deputat, membru 
al Comisiei de relații externe a 
Parlamentului, și Israel Decerra Du- 
ranona, șeful departamentului orga-

nizare și administrație al Adunării 
Naționale.

La primire au luat parte tovarășii 
Nicolae Giosan. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii Adunări
(Continuare în pag. a V-a)

Vicepreședintele Consiliului Executiv Federal
al R. S. F. Iugoslavia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Roman, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, simbătâ, 
pe Ivo Margan, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, reprezentantul președinte
lui Iosip Broz Tito la manifestările

prilejuite de „Zilele culturii popoare
lor și naționalităților din Iugoslavia", 
organizate in țara noastră în perioa
da 24 mai — 2 iunie.

La primire a luat parte tovarășul 
Miu Dobrescu, membru supleant ,t! 
Comitetului Politic Executiv al C.C.

P.C.R., președintele Consiliului
al

Educației Socialiste.Culturii și
A fost de față Trifun Nikolici, am

basadorul Iugoslaviei la București.
Oaspetele a transmis tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, din partea tova
rășului Iosip Broz Tito, președintele
(Continuare in pag. a V-a)

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU,
■  ' ’

ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, ÎN REGATUL SPANIEI
■ ■ »

nu știu ce inseamnă a 
fi sătul, ce inseamnă 
bucuria unui surîs, li
niștea unei mingîieri. 
Copiii noștri de azi o 
cunosc, ti ocrotește 
țara toată. Ca pe un 
bun de preț, gingașă 
floare deschisă spie 
viitor. Așa t-am văzut 
deunăzi, pe copiii diu- 
tr-o creșă...

Erau copiii vremil/r 
noastre. Mi-arn scos 
caietul, puținele unel
te, și-am început să 
desenez cu inima li
niștită. Si m-am gin- 
dit că titlul albumului 
pe care l-am dedicat 
copiilor e bun. lntr-a- 

a 
copiilor". De azi și de 

de 
do-

devăr : „Viata este

mîine, a copiilor 
totdeauna. Și-mi 
ream din toată inima 
să i se dedice copilului 
nu un an, ci toți anii 
vieții noastre, toti anu 
omenirii.

Tia PELTZ

CODULUI ETIC

GlND CURAT, INIMĂ VITEAZĂ
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București—Madrid : cele două ca
pitale s-au aflat, în această săptămi- 
nă, puternic racordate de sentimen
tele de prietenie, stimă și înțelegere 
pe care le nutresc unul față de ce
lălalt popoarele român și spaniol, 
sentimente cărora vizita de stat e- 
fectuată in Spania de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, la invitația 
regelui Juan Carlos și a reginei So
fia. Ie-a dat un relief mai pregnant 
decit oricind. Fără îndoială, rezulta
tele rodnice cu care s-a încheiat vizi
ta, înțelegerile la care s-a ajuns în
dreptățesc aprecierea că relațiile ro- 
mâno-spaniole au intrat într-o etapă 
nouă, superioară, că în fața lor se 
deschid perspective din cele mai îm
bucurătoare. în același timp, 
ineditul pe care l-a marcat, 
semnificațiile sale mai largi — fiind 
nu numai prima vizită întreprinsă de 
un șef de stat român în această ța
ră, dar și prima a unui șef de stat 
dintr-o țară socialistă — prin con
cluziile politice puse în evidență, ca 
și prin răsunetul suscitat pe plan 
mondial, dialogul la nivel inalt ro- 
mâno-spaniol a dobindit dimensiuni
le unui eveniment de certă însem
nătate internațională.

Strălucirea ceremoniilor oficiale, 
onorurile cu care președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost înconjurați de 
suveranii-gazdă, de celelalte oficia
lități spaniole, conferirea unor înalte 
distincții ca semn de stimă și pre-

prin 
prin

țuire reciprocă, spiritul de cordiali
tate și înțelegere ce a caracterizat 
convorbirile avute atît cu regele Juan 
Carlos, cît și cu președintele guver
nului spaniol, Adolfo Suarez, mani
festările de caldă simpatie ale popu
lației din Madrid, Aranjuez, Valencia 
și Toledo, inclusiv înminarea unor 
simboluri ale respectului și conside
rației din partea municipalităților lo
calităților respective, primirea cor
dială rezervată in întreprinderile, 
instituțiile și locurile de interes 
istoric vizitate, întîlnirile cu frun
tași ai vieții politice, ca și ai 
cercurilor economice și industria
le, telegramele și scrisorile adre
sate solilor poporului român de 
personalități și oameni ai muncii din 
Spania, inclusiv cetățeni de origine 
română — sint tot atitea mărturii 
ale prestigiului de care se bucură azi 
România socialistă, președintele ei, 
apreciat, pe bună dreptate, de presa 
spaniolă ca „unul din cei mai în
semnați promotori actuali ai politi
cii de destindere", și, totodată, re
prezintă expresii convingătoare ale 
legăturilor tradiționale, cu adinei ră
dăcini istorice, care unesc popoarele 
român și spaniol.

Deși sint situate la extremități o- 
puse ale continentului nostru și deși 
au orînduiri social-politice diferite, 
conlucrarea dintre cele două țări este 
stimulată tocmai în virtutea acestor 
legături, a unui șir de elemente care 
apropie popoarele noastre. Este vorba 
de puternice afinități de origine, cui-

prieteniei remăno-spaniole
tură și limbă latină — atît de fericit 
simbolizate de figura împăratului 
Traian, originar de pe meleagurile 
iberice — ca și de momentele de în
trepătrundere ale istoriei celor două 
țări, cind români și spanioli s-au 
aflat alături în lupta pentru libertate 
și progres. Sentimentele de prietenie 
și respect reciproc între cele două 
popoare s-au păstrat nealterate. în 
ciuda unor vicisitudini din ultimele 
decenii, datorită împrejurărilor cu
noscute, restabilirea 
matice în urmă cu 
aștfel. să reia firul 
tradiții.

Așa cum arăta, în 
nante, președintele României, evoca
rea acestor tradiții nobile se constiJ 
tuie intr-un îndemn, într-o datorie 
de onoare de a se face totul pentru 
a da un nou impuls, pentru a ridica 
pe o treaptă superioară colaborarea 
și prietenia dintre popoarele român 
și spaniol. „Trebuie să îmbogățim cu 
noi realizări — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — patrimo
niul trecutului de prietenie și cola
borare, dezvoltind tot mai mult con
lucrarea româno-spaniolă, în concor
dantă cu noile condiții economice și 
spciale in care trăiesc țările noastre, 
corespunzător intereselor lor de pro
pășire economică, culturală și știin
țifică. de întărire a independenței și 
suveranității lor naționale, precum și 
aspirațiilor lor de a contribui la lup
ta generală pentru progres și civili-

relațiilor ,diplo- 
doi ani venind, 
unei străvechi

cuvinte emoțio-

zație, pentru destindere și pace in 
lume".

Fără îndoială, cerința esențială și 
cadrul optim pentru o asemenea dez
voltare amplă a relațiilor româno- 
spaniole o constituie așezarea lor pe 
suportul trainic al normelor legali
tății și echității internaționale, de 
deplină egalitate în drepturi, respect 
al independenței și suveranității na
ționale, neamestec in treburile in
terne, avantaj reciproc, renunțare 
la forță și la amenințarea cu forța, tn 
acest spirit, Declarația comună cu 
privire la convorbirile între președin
tele Nicolae Ceaușescu și premierul 

.Adolfo Suarez, proclamînd principi
ile pe care cele două țări înțeleg, 
să-și clădească raporturile, principii 
consemnate în Carta Națiunilor U- 
nite și în Actul final de la Helsinki, 
este menită să confere legăturilor 
reciproce un dinamism sporit, să le 
asigure evoluția pe o linie ascendentă.

Aducînd o nouă mărturie a vigorii 
cu care se afirmă aceste norme ți 
principii pe toate meridianele, pro
clamarea lor solemnă și în această 
declarație, care succede multiplelor 
documente similare încheiate de 
România cu numeroase alte țări din 
Europa, ca și de pe 
.nente. vine să ateste, 
consecvența cu care

celelalte conti- 
în același timp, 
acționează țara

Romulus CAPLESCU
(Continuare în pag. a Vl-a)
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GlND CURAT, 
INIMĂ VITEAZĂ
Vă prezentăm faptele de seamă a douăzeci de cutezători 

în care pot fi recunoscuji cei peste două milioane 
de pionieri ai țării

Cite un „zece" la istoria patriei...
Deschizînd ochii spre lumea de astăzi, învățînd să trăiască pentru viitor, copiii cercetează și află cu 

același interes care este trecutul neamului, cum au luptat și durat înaintașii. Interesul lor pentru istoria po
porului e dovedit și de prezența țot mai, frecventă a pionierilor și tinerilor în cronica vieții arheologice, fie 
ca ajutoare de nădejde ale oamenilor de știință, fie ei înșiși ca primii descoperitori de vestigii,

Dintre contribuțiile numeroase aduse de copii în ultimul timp la îmbogățirea tezaurelor muzeale, două 
se înscriu ca adevărate evenimente arheologice. Interpretind cu grijă și competență primele semne ivite de 
sub glie, micii arheologi au determinat localizarea a două așezări necunoscute ca existență sau poziție, dacică 
și — respectiv — tracică. Prima aparține, ca descoperire, elevului Tulbure Adrian, din clasa a VIII-a a Școlii 
generale nr. 1 din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, cealaltă — elevilor Gergely Csaba și Lărincz Imre din 
clasa a VIII-a și Paku Antal, din clasă a VI-a a Școlii generale din comuna Cărășeu, județul Satu Mare.

în ziua de 5 mai 197$ a avut loc un_ eveniment mai aparte. Cu pri
lejul Anului internațional al copilului, douăzeci de pionieri care au săvir- 
șit fapte de seamă au fost invitați în capitala țării și li s-a decernat di
ploma de onoare și medalia „Meritul pionieresc", cele mai înalte distincții 
ale organizației pionierilor. Emoționați în egală măsură cu micii sărbă
toriți, cu colegii lor, dascălii, părinții și toți cei care au aflat vestea 
și-au spus cu duioasă mîndrie: „lată ce crește în grădina țării, iată-i 
pe cei ce ne vor urma I"

Sînt 20 de copii care merită să fie considerați eroi, unii prin curai, 
alții prin cinste, prin spirit de întrajutorare, prin promptitudine sau prin 
perseverență. De ce ei și nu alții ? Pentru că lor le-a stat la un moment

dat In față, înfruntindu-i, întîmplarea vieții, încercarea de conștiință ori 
șansa unei descoperiri și atunci ei au fost aceia care să răspundă „PRE
ZENT I". Așa ar fi răspuns practic oricare din cei două milioane trei sute 
de mii de pionieri din România care poartă, în ținută și în suflet, crîm- 
peie din steagul partidului și din drapelul țării, fiii și urmașii comuniști
lor, lumină din lumina conștiinței, putere din puterea gindlrii noastre noi.

Răsplătirea faptelor pe care ei le înscriu in cartea de aur a pio- 
nieriei nu este un preț pentru purtări surprinzătoare, ci un zimbet de 
încurajare și de bucurie că vedem împlinindu-se, alături de ctitoriile de 
beton și oțel, ctitoria cea mai de seamă a epocii noastre — generații de 
urmași liberi și demni, omenoșl, viteji, neînfricați.

„Catalogul"
ARTENE NICOLAE
CERNICA GRIGORE
BOLDIȘ MARILENA

BOTA VALERICA

CRISTEA VIRGIL

GERGELY CSABA 
I.ORINCZ IMRE 
PAKU ANTAL
GIIIC LĂPUȘTE IOAN

HUSTI MARIA

MICHEU PAVEL 
SIMEDRU CONSTANTIN

OPRIȘ IOAN

PETRIȘOR GAVRIL 
POP IOAN
TRIF MIRCEA

SIMION GIGI IONEL

STAN OXANA 
VLONGA ION

celor 20 de mici eroi
— au salvat o elevă din apele Șiretului

— a găsit suma de 100 000 lei pierdută de 
un casier și a restituit-o celui ce era 
așteptat cu plata oamenilor

— a prevenit un accident iminent, care 
putea să coste viata unei fetite

— a salvat, prin cutezanță și eforturi voi
nicești, un copil căzut sub gheața riului

— prin perseverență șl pricepere, prin pa
siune față de istoria patriei, au desco
perit importante piese arheologice

— a observat și a stins incendiul care mis
tuia pădurea satului

— șl-a păstrat cumpătul, ca singură mar
toră a răsturnării unei mașini, scoțin- 
du-i la timp afară pe ocupanții vehi
culului

— au salvat un copil de la înec
O amintire fotografică pentru fiecare dintre micii eroi

Despre importanța descoperirii 
pionierului Tulbure Adrian, am 
purtat o discuție cu profesorul 
Alexandru Matei, muzeograf la 
Muzeul de istorie și artă din Zalău.

— Descoperirea făcută de pionier 
este, intr-adevăr, importantă ?

— Fără îndoială. Adrian a des
coperit efectiv o nouă așezare 
dacică. Noi cunoșteam, în urma 
găsirii mai multor tezaure și frag
mente ceramice, că sus, pe Măgura, 
a existat o întinsă locuire dacică, 
identificată de unii cercetători cu 
Dacidava, pomenită de geograful 
antic Ptolomeu. Dar n-am știut 
că ea se întinde și pe locul ac
tualului oraș.

— Ați vorbit cu Tulbure Adrian?
— Da, l-am vizitat și acasă. Vă 

spun cu toată sinceritatea că, dis- 
cutind cu el, uneori am avut sen
zația că discut cu un specialist in 
istorie antică. Adrian a făcut ob
servații arheologice clare, consta- 
tind prezența unui strat de cultură 
dacică de circa 80 cm grosime, iar 
vasul și celelalte fragmente dez
gropate întregesc patrimoniul mu
zeului nostru cu obiecte de cea 
mai semnificativă valoare, Dovada 
că întreaga zonă a fost așezare 
dacică o confirmă și o altă des
coperire', tot a unui pionier, Dio- 
nisiu Horia Pop, care, in timpul 
săpării unui șanț de canalizare, a 
cules un însemnat număr de alte 
fragmente ceramice, în toate de
taliile lor — dacice.

în continuare, corespondentul 
„Scinteii" pentru județul Sălaj 
l-a intervievat și pe micul arheo
log :

—Nu oricui ii este dat să des
copere o localitate, fie ea și Sub 
formă de vestigii. Cum ai reușit ?

— Intîi am găsit o mulțime de 
cioburi. Am bănuit că sînt dacice 
pentru că studiez cu pasiune 
istoria. Mămica mea, de loc din

Moigrad, e născută la cițiva pași 
de vestitul Porolissum. Bunicul, 
deși țăran, cunoștea deosebirile 
dintre ceramica dacică și cea ro
mană. Am arătat fragmentele to
varășului profesor de Istorie, care 
mi-a spus că am dreptate. Ime
diat am reînceput să sap cu și 
mai multă atenție. Adincimea stra
tului arheologic este de 1.20—2 m. 
Mă murdărisem tot pe haine. Vai 
și amar de ce mă putea aștepta

acasă I La un moment dat lopata 
s-a oprit într-un obiect tare. Am 
decopertat cu palmele. Era un vas. 
Cînd l-am dus în casă și l-au 
văzut, părinții nu m-au mai cartat 
pentru haine.

— Unde se află vasul ?
— La Muzeul de istorie și artă 

din Zalău. După aceea cercetările 
s-au extins. Era o întreagă așe
zare.

.„și un extemporal de cuget 

si simțiri
Faptul de a remarca, din puzde

ria de urme ale pâmintului, frag
mente de semnificație științifică 
presupune o oarecare inițiere in 
știința vechilor mărturii și multă 
dragoste față de ea. Aceste pre
zumții ne-au îndemnat să propu
nem colegilor de clasă ai celor pa
tru arheologi medaliați un extem
poral (fără note I) pe tema : 
„De ce trebuie să ne cunoaștem, 
trecutul istoric ?“. Răspund, așa
dar. copii din clasa a VIII-a a 
Școlii generale nr. 1 din Șimleu 
Si'vaniei și din clasele a VI-a și a 
VIII-a ale Școlii generale din co
muna Cărășeu :

„Oricine are un trecut, dar tre
cutul țării mele este plin de nume 
de viteji, de numeroase bătălii și 
victorii purtate de strămoșii mei, 
care s-au gîndit să făurească ur
mașilor o patrie liberă și înflori
toare". (Donca Delia).

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea că un popor care nu-și cu
noaște istoria ar fi ca un copil care 
nu-și cunoaște părinții. Cunoscîn- 
du-ne trecutul ne cunoaștem eroii, 
a căror pildă de luptă pentru feri-

cirea poporului nostru sîntem 
dornici să o urmăm. Noi trebuie 
să ne cunoaștem trecutul pentru 
că aici ne-am născut, aici am făcut 
primii pași, aici trăim". (Csomay 
Elisabeta).

„Cunoscîndu-ne trecutul ne pu
tem mindri in fața întregii lumi cu 
vitejia strămoșilor noștri, dar și cu 
faptele noastre pe care le alătu
răm celor ale Înaintașilor". (Colțan 
Marcela).

„Din istorie am învățat cum au 
luptat împreună pentru libertate șl 
dreptate românii, maghiarii și ger
manii, care au conviețuit împreună 
de-a lungul secolelor, ceea ce a 
dus la Întărirea frăției intre po
porul român și naționalitățile con
locuitoare". (Gergely Csaba).

„Vitejia și dragostea de patrie a 
strămoșilor sînt pilde vii pentru 
noi, care, la rîndul nostru, tre
buie să ne manifestăm dragostea 
fată de patria noastră, România 
socialistă, prin munca noastră pio
nierească, iar mai tîrziu prin 
munca spornică in fabrici și uzine", 
(Budai Attila).

TULBURE ADRIAN

—• a semnalat focul izbucnit la ferma zoo
tehnică, a chemat oamenii și a purtat 
bărbătește lupta cu flăcările

— au contribuit hotăritor la stingerea in
cendiului izbucnit in.tr-o gospodărie 
izolată pe dealuri

— a salvat un elev de la inee

— s-au pus in fruntea clasei, prin îndemn 
și exemplu, luptind cu toții să salveze 
oamenii și bunurile dintr-un sat inun
dat, ba chiar și viețuitoare ale pădurii, 
refugiate de puhoi pe ridicături

— a făcut o descoperire de importanță 
deosebită î urmele uijei așezări dacice

Judecata morală la scara
copilăriei

Spiritul tonic pe care-1 degajă acest mod simplu, dar hotărit de comportare 
In viață ne-a îndemnat să sondăm și substratul lui de convingeri. Cum 
comentează colegii eroilor faptele, cum și le privesc eroii înșiși ?

Iată, mat intîi, citeva opinii de la colegii Măriei Musti. Această fetiță 
a asistat, pe o șosea pustie, la „filmul" șocant al derapării și răsturnări’ 
unui autovehicul. Mașina a ajuns intr-un șanț cu apă, cu roțile in sus și 
ușile blocate. înăuntru — pasagerii răniți, copii. Fără să-și piardă cumpă
tul, ori șă zăbovească, eleva din clasa a VIII-a a școlii generale din co
muna Cjcirlău, Maramureș, a intervenit de îndată, degajind prin măsuri 
hotărîte și eficiente portierele, salvînd copiii și pe ceilalți ocupanți.

Faptele povestite de ei înșiși
Puținele rinduri din alăturatul „catalog" al onoarei pionierești includ, 

de bună seamă, amintiri de neuitat, clipe fierbinți, momente memorabile 
de învingere a temerilor, victorii asupra indoielii, intr-un cuvinț sarea 
acelor clipe in care micul om a simțit că se desprinde de sine ca să 
devină mai om. Cine altcineva ar putea mărturisi mai fidel cele gindite și 
simțite in clipele hotăritoare decit 'eroii lor T

„Nil puteam face altfel"
Era o zi frumoasă, dar foarte ge

roasă din luna decembrie 1978. 
După terminarea cursurilor, cînd am 
scăpat de la școală, m-am dus acasă 
și, fiind cel mai mare dintre frați, 
m-am ocupat de treburile casnice. 
Mama era dusă la lucru (lucrează la 
pictură la Fabrica de sticlărie), iar 
tata este bolnav. Mai am trei surori. 
Mai mult, trebuie să mă ocup de Ni- 
coleta care are numai un an și cinci 
luni. După ce am terminat o parte 
din treburile de acasă am plecat pe 
malul Arieșului la plimbare și să mă 
dau pe derdeluș.

Doi copii din clasa a treia au vrut 
să treacă Arieșul și au reușit, dar 
la întoarcere s-a rupt gheața. S-au 
auzit strigăte disperate. Am «ărit 
in ajutorul lor. Nu puteam face alt
fel.

Apa era rece și mergea cu viteză. 
Nu puteam proceda altfel, deoarece 
de mic copil am fost invățat și acasă 
și la școală să sar in ajutorul ori
cărui copil aflat in pericol, să fiu 
curajos, îndrăzneț, ca un adevărat 
pionier. Eu am învățat să înot vara 
în Arieș, iar iarna la bazin. Mi-a 
prins bine acest sport pe care aș sfă
tui să-l învețe toți copiii de mici, 
este un sport al curajului, Eu acum 
sînt îndrăgostit de fotbal. Fac parte’ 
din echipa de pitici Arieșul Turda. 
(Cristea Virgil Vasile, clasa a Vil-a 
B, Școala generală nr. 6 Turda).

„Acum știu; 
«sînt puternic !»"

Satul nostru. Someșul Cald, e așe
zat lingă pădure. Cit cuprinzi cu 
ochii, brazii, stejarii și fagii acoperă 
coastele munților. Tata mă purta pe 
potecile ascunse și-mi deslușea gla
sul păsărilor. De la mama am învă
țat cite minunății ne vin din pădure.

Și intr-o zi am avut acest prilej. 
Eram pe terenul de sport cînd unul 
dintre băieți a strigat :

— Iese fum din pădure !
Ne-am repezit intr-acolo. Flăcările 

cuprindeau iarba, se întindeau spre 
copaci. M-am întors in fugă la locul 
unde știam că se află stingătoarela, 
chiar lingă teren. Cu o lovitură de 
pumn am spart geamul, am luat ex
tinctorul și am alergat sore locul fo
cului, Prin această faptă mi-am mă
surat puterile cu mine însumi. Mai 
e puțin și termin clasa a VIII-a. 
(Ghin Lăpuște loan, clasa a VIII-a, 
Școala generală Tarnița, județul 
Cluj).

„...Și ne-am întors 
cu toții acasă"

într-o zi călduroasă de august, eu 
și cu verișorul meu Simedru Con
stantin ne-am dus la Dumitreni, la

Tirpava Mică la baie, Acolo la Tir- 
navă ne-am intilnit. cu o vecină care 
spăla lină și cu nepoata ei pe care o 
cheamă Panciu Ramona și are 8 ani.

Și cum făceam noi baie, Ramona a 
căzut intr-o groapă de unde a scos 
excavatorul nisip. Eu văzind-o l-am 
strigat pe Simedru. Amindql am 
țras-o la mal.

Noi am fost foarte bucuroși că am 
reușit ca să o scoatem afară din apă 
pe Ramona. N-am știut că pentru 
asemenea faptă o să ajungem la 
București, în capitala țării noastre, 
unde n-am fost niciodată.

După această faptă de omenie am 
venit cu toții acasă. (Micheu Pavel, 
Simedru Constantin, clasa a VI-a A, 
Școala generală Nadeș, județul Mu
reș).

„De ce noi ? Fiindcă 
știam să înotăm 

cel mai bine"
Artene Nicolae și Cernica Grigore, 

elevi in clasa a VIII-a a Școlii gene
rale nr. 1 din comuna Movileni, ju
dețul Galați, au avut de luptat cu 
apele destul de repezi și mai ales 
adînci ale Șiretului dinspre vărsare.

Amănunte ale întîmplării au fost 
relatate de salvatorii înșiși corespon
dentului nostru județean :

— Pe mal, alături de voi se mai 
găseau și alfi copii. De ce, dintre toți, 
tocmai voi ați sărit in apă ?

Cernica Grigore : Noi știam să 
Înotăm cel mai bine. Asta o cunoș
teau și ceilalți de-alături de noi. 
Dacă n-am fi sărit noi, precis ne-ar 
fi cerut ei s-o facem.

—, Spunea fetița salvată că, acolo, 
în apă, in cea din urmă clipă de lu
ciditate, cind totul părea pierdut, s-a 
agățat de tine, Nicolae Artene.

Artene Nicolae : Nu mă așteptam 
la asta, mai ales că m-a prins foarte 
tare de mijloc. Pe moment mi-a fost 
și puțin frică, dar am continuat șâ 
inot, în același timp apucind-o de 
păr pentru a-i tine capul afară din 
apă. A intervenit imediat și Cernica. 
Dacă nu era și el, nu știu cum m-aș 
fi descurcat, fetița fiind pe atunci 
chiar mai voinică decît mine.

— Ce-ați făcut după ce ați scos-o 
din apă ?

C. G, : Un coleg mai mic a alergat 
să anunțe părinții fetei, iar noi, îm
preună cu ceilalți de acolo, colege 
de-ale ei și de-ai noștri, am încercat 
s-o readucem in simțiri. Am stat pe 
mal pină și-a revenit. Era după- 
amiază, pe la două și părinții ne aș
teptau cu masa. Cînd să plecăm, un 
om care trecea cu barca, Gh. Poiană, 
ne-a felicitat pentru gestul nostru. 
Apoi am plecat cu toții, fetița re- 
venindu-și complet. Acasă, părinții 
ne-au certat pentru întîrziere. Apoi 
însă, auzind de ce am întîrziat, și-au 
potolit mustrările, spunindu-ne că 
am făcut foarte bine.

„Oricare dintre noi cred că am fi 
făcut la fel o asemenea faptă, dacă 
am fi fost acolo". (Vancea Mariana).

„Dacă nu era colega noastră des
tul de curajoasă și nu dădea o mină 
de ajutor acelei familii, ar fi fost o 
faptă foarte urîtă din partea ei și 
mai ales că este pionieră", (Rus Eu
genia).

„Dacă nu era această elevă prin 
apropiere, acești copii și oameni nu 
puteau să iasă din mașină. • Orice 
elev sau elevă făceau la fel și tre
buie să facă la fel. încă din copilărie 
(!) am primit această educație". 
(Boldiș Gabriela).

De altfel, eroii înșiși sînt de a- 
ceeași părere. Bota Valerica, de la 
Școala generală din comuna Hă- 
rău, județul Hunedoara, a inter
venit și ea tot intr-un eveniment ru
tier. De fapt, a preintimpinat un ac
cident de circulație, sărind în calea 
unei fetițe mai mici, care se năpustea 
în fața unei motociclete.

Valerica : „După părerea mea, 
ceea ce am făcut eu este un lucru 
care ar fi fost săvîrșit de către ori
care alt pionier sau om mare dacă 
s-ar fi aflat în locul meu".

Trif Mircea împreună cu Pop Ioan 
și Gavril Petrișor din clasa a VIII-a 
a școlii generale Boiu Mare, județul 
Maramureș, au observat primii 
incendiul izbucnit fn gospodăria unui 
consătean și au sărit cu toate mij
loacele care le stăteau la îndemînă 
să stingă focul. întrucit casa bătri- 
nului era izolată, pe un deal, ca mai 
toate gospodăriile așezării lor, prom
ptitudinea intervenției copiilor a fost 
hotăritoare,

Mircea : „Am rămas surprinși că 
am fost premiați pentru o faptă pe 
care trebuia să o săvîrșim pentru 
binele comunei natale și pentru că 
eram și in cercul «Prietenii pompie
rilor»".

★
Fapta de la Remeți, Județul Ma

ramureș, ajutorul dat la evacuarea 
satului Handal inundat de apele Tisei, 
este semnată, de fapt, de Întregul e- 
fectiv al unității de pionieri. Toți au 
fost prezenți, toți au dat o mină de 
ajutor. S-a afirmat clasa a VIII-a A, 
avind sectorul mai Încercat și, îm
bărbătată de exemplul comandantei

de unitate, care învață în băncile el. 
E vorba de Oxana Stan, iar împreu
nă cu ea și de Nelu Vlonga pentru 
că ei sint...

Ideea de a afla cum sînt Oxana și 
Nelu, cum îi privesc colegii, împreu
nă cu adevărul că la Remeți s-a pe
trecut o faptă de eroism colectiv, 
ne-au îndemnat să o și descriem prin 
intermediul unei compuneri colecti
ve. Am solicitat șcblii și am primit 
la redacție o serie de descrieri făcu
te de elevi, din care am alcătuit ur
mătorul colaj. XAutorii acestei com
puneri sint (în> ordinea de „montaj" 
a frazelor selecționate) : Oxana Stan, 
Volila Gheorghe, Oros Maria, Dubo- 
vici Ana, Lazăr Natalia, Fera Mihai, 
Nelu Vlonga, Toth Ghizela, Arde
lean Ileana, Gafineț Mariana :

în ziua de 30 decembrie 1978 urma 
să dăm un scurt program artistic. De 
la ora 10 am inceput să facem ulti
ma repetiție la cor și grup vocal. în 
acea săptămină a plouat în fiecare zi 
atit- de mult, că era clar că Tisa o să 
se reverse. N-a terminat bine repe
tiția la cor că vine tovarășul direc
tor și spune că nu va mai avea loc 
programul artistic, Tisa s-a revărsat 
și toată lumea să meargă să ajute 
părinții și oamenii.

M-am urcat pe foișorul grăniceresc 
— scrie alt copil — și am văzut toa
tă cimpia și partea de vest a satului 
în apă. Oamenii care au fost la lu
cru și nu au putut să vină acasă de 
la lucru cu autobuzul, veneau pe jos, 
prin păduri. Pe cimp au fost in apă 
animale, iepuri. Pe șosele și cimp 
era numai apă, așa era, ca sticla. 
Apa a rupt o parts mare din ctm- 
pie. Nici un om și nici un școlar 
nu s-a așteptat la o asemenea intîm- 
plare.

Toți oamenii satului împreună cu 
pionierii au pornit să ajute oamenii 
de apă, ca să scoată vitele, să scoată 
recoltele care,le-au avut lingă casă. 
A început o luptă grea cu apele reci.

în special cei doi elevi — Oxana 
și Nelu — erau foarte curajoși și 
voioși, nu se temeau. Acești tineri 
sînt buni, curajoși, cinstiți față de 
profesori și de oameni. învață bine, 
nu se tem cind ii intfeabă ceva pro
fesorul, răspund cu curaj, sint foar
te silitori la învățătură.

O mulțime de amănunte, unele cu haz, altele tragi-comice, sugestiv descrise 
ae copiii din Remeți, n-au putut fi cuprinse aici din lipsă de spațiu. Cre
dem că și ei var fi mulțumiți că qm cedat cîțiva cuadrațj unei „sinistrate" 

care le-a rămas prietenă, căprioara din fotografie

Stimate
tovarășe copil

Despre alte fapte din cele 
înscrise in „catalogul onoarei" 
vom lăsa să vorbească înscri
suri cu valoare de document, 
acte oficiale,

Consiliul popular al comunei 
Gilău, Biroul executiv

Către Școala generală Tarnița, 
tovarășului elev Ghic Lăpuște

Biroul executiv al Consiliului 
popular al comunei Gilău a luat cu
noștință de faptele frumoase săvir- 
fite de dv. cu ocazia localizării $i 
stingerii incendiului tn pădurea 
Tarnița, care ar fi produs mari pa
gube pentru avutul obștesc.

Aceste fapte au dovedit vitejia și 
curajul dv., grija deosebită pe care 
o purtați patrimoniului forestier, bun 
al întregului popor. Pentru aceste 
fdpte vă adresăm cele mai calde 
felicitări și vă urăm noi succese in 
pregătirea școlară.

Președintele Biroului execu
tiv al Consiliului popular al 
comunei Gilău

O mare mulțămită pentru că m-au 
ajutat să ies ain acest năcaz le aduc 
pruncilor de la școală, părinților și 
dascălilor. Se vede că is cinstiți și 
la școală și dau un bun exemplu.

Rotiș loan
țăran din Boiu Mare

Cooperativa agricolă de producție 
Medieșu Aurit, județul Satu Mare

Către organizația de pionieri 
a Școlii generale Medieșu 
Aurit »

De nenumărate ori unitatea noastră 
a primit un ajutor important din 
partea organizației de pionieri la 
efectuarea Unor munci agricole in 
campaniile de virf, grăbindu-se 
astfel recoltarea, depozitarea diferi
telor produse.

Acest lucru s-a dovedit și in 
toamna anului 1977, in ziua de 26 
octombrie, cind la ferma zootehnică 
a C.A.P.-ului a izbucnit un puternic 
incendiu, care a cuprins in flăcări 
depozitele de furaje. Focul punea in 
pericol întreaga cantitate de furaje, 
aproape 2 000 tone de fin și paie, 
precum și adăposturile pentru ani
male. Un mare ajutor am primit din 
partea pionierului Opriș loan, elev 
al clasei a Vll-a B, care a observat 
izbucnirea incendiului și a alertat de 
grabă membrii cooperatori din îm
prejurimi și formația de pompieri 
voluntari din comună. Muncind 
efectiv împreună cu ceilalți membri 
cooperatori pină la ora 23, incendiul 
a fost localizat și stins la timp.

Datorită acestei fapte a elevului 
Opriș Ioan au putut fi salvate im
portante bunuri materiale, precum și 
viața a sute de animale.

Către Școala generală 
Vața de Jos

Ne facem o datorie de onoare de 
a aduce, prin această scrisoare, cele 
mai sincere și calde mulțumiri con
ducerii Școlii generale din Vața de 
Jos, dascălilor ei, pentru modul de
osebit prin care instruiește și educă 
tinăra generație ce o are in grijă 
spne formare.

Modul tn care s-a comportat pio
niera Marilena Boldiș cind a găsit 
servieta pierdută, in care se afla o 
importantă sumă de bani, dorința de 
a o restitui grabnic celui care o avea 
in grijă, cinstea de care a dat do
vadă sint demne de purtătorii crava
telor roșii eu tricolor.

Colectivul oamenilor muncii 
de Ia întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice 
Hunedoara — Deva

...Iată-i pe micii eroi reuniți in capitala tării pentru festivitatea 
decernării diplomelor și medaliilor. Fără îndoială — o zi de neuitat. 
E ziua în care s-au cunoscut și au legat noi prietenii, în care toate privi
rile s-au îndreptat anume spre ei, dar și ziua în care au văzut o mulțime 
de lucruri. Unii mai vizitaseră Bucureștiul, alții nu, pe unii i-au impre
sionat unele lucruri, pe alții altele. Ne-am hotărit să încercăm o nouă 
compunere colectivă, pe tema impresiilor și amintirilor despre această zi de 
seamă. Cu riscul că rezultatul ei nu-i reprezintă firesc pe fiecare (spre 
exemplu semafoarele sau tramvaiele l-au lncîntat probabil numai pe 
Nelu Pop) redăm mai jos „montajul" frazelor ce ni s-au părut mai con
cludente în opt dintre compunerile primite, semnate de Oxana Stan, Maria 
Husti, Ion Vlonga, Marilena Boldiș, Pop loan, Cernica Grigore și Va

leria Bota

Ziua de neuitat
Cind ne-a anunțat tovarășul pro

fesor că urmează să plecăm la Bucu
rești, am fost foarte mirați și im
presionați. Am citit foarte mult des
pre capitala țării, dar nu am avut 
ocazia să o vizităm pină acum. Tim
pul era frumos, iar noaptea se ve
deau din vagonul acceleratului ora
șele și satele care făceau loc liniei 
ferate. Spre dimineață, cînd se iveau 
zorile, se puteau vedea frumoasele 
stațiuni Predeal, Azuga, Bușteni, se 
vedeau văile frumoase și codrii de 
brazi.

Tot timpul gîndul meu s-a întors 
la fapta petrecută cu cîtva timp în 
urmă, de care nu credeam să-și mai 
aducă cineva aminte. Am intrat prin 
București, ca printr-o poartă uriașă, 
așa cum mi s-a părut Gara de Nord, 
unde lumea umbla, 4dintr-o parte în 
alta, ca un roi de albine, Am. mai 
umblat eu prin multe orașe, dar așa 
gară n-am văzut.

Ajunși la locul unde urma să ne 
întîlnim cu ceilalți pionieri, am ur
cat scările și am intrat într-o came
ră, Mie mi-a plăcut festivitatea in 
care am primit distincția. Toată lu
mea se invîrtea în jurul nostru. Nu

meroși tovarăși ne-au pus întrebări 
despre faptele noaătre. Emoția mea 
creștea mereu pe măsură ce colegi
lor mei li se înmînau premiile pen
tru faptele lor. Apoi am auzit și nu
mele meu. M-a bucurat faptul că am 
fost premiat și cu diferite obiecte.

Am mers cu toții la masă, iar 
după aceea aveam să vizităm o par
te din Capitală, cu un autobuz spe
cial, La Muzeul de istorie am putut 
vedea și expoziția „Dovezi ale dra
gostei, înaltei stime și profundei pre
țuiri de care se bucură președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu". Mă bucură faptul că am 
putut vedea aceste emoționante măr
turii. Am propus tovarășilor profe
sori să facem o excursie cu școala 
la ace6ț muzeu.

Pretutindeni am văzut doar viață, 
mișcare, m-au uimit atiția oameni, 
fiindcă la noi in comună nu sint 
prea mulți oameni și este mai liniș
te. Pe unde te miști, doar semafoare, 
care îmi plac foarte mult, tramvaie
le circulă tot timpul. în general ca
pitala țării mele este frumoasă, 
chiar foarte frumoasă.

Toate colaborările din această pagină au fost solicitate de redacție. Ne-au 
sosit insă (de la Școala generală din comuna Siliștea, județul Brăila) și citeva 
lucrări trimise presei din inițiativa proprie a dascălilor. Sint reflecții ale ele
vilor clasei a VIII-a, consemnate la ora de dirigenție la care a fost dezbătută 
fapta de curaj a colegului lor SIMION GIGI IONEL, înscris și el în „catalogul" 
de onoare al cutezătorilor publicat mai șus. Lucrările colegilor lui Simion nl 
s-au părut demne de reținut prin două din ideile lor. Mai intîi prin referirea 
aproape generală a celor ce le-au scris la „codul etic al pionierului", numit 
de ei „călăuza noastră în toate purtările**.. Inspirația directă a acestui cod din 
programul de construcție morală, de formare a omului nou, adoptat de partid 
este limpede și declarată. La fel de clar este punctul central de gravitație al 
întregii comportări pionierești, înscris in aceleași corespondențe ca titlu comun 
și care ni se pare potrivit ca o concluzie și un corolar al tuturor celor pre
zentate aici : „ASTĂZI — FIONIER DE OMENIE, MIINE — COMUNIST 
DE OMENIE".

Materialele de mai sus au fost culese de 
corespondenții (udețeni ai „Scinteii" 
și prezentate de :
Sergiu ANDON și Florica D1NULESCU 
Fotografii : Eugen Dichiseanu și C. Popescu

I
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Aprobare deplină, entuziastă a întregului popor față de 
rezultatele vizitei efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Spania
Mesaje adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

Din toate colțurile tării, telegrame, mesaje și scrisori 
adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea co
mitetelor județene de partid, a altor organe și organi
zații de partid, a unor colective de oameni ai muncii 
din unități industriale și agricole, din instituții centrale, 
ca și din partea a numeroși cetățeni de toate naționa
litățile, exprimă deplina aprobare și unanima adeziune 
față de rezultatele bogate, de bilanțul rodnic al vizitei 
întreprinse în Spania — eveniment de semnificație is
torică în analele relațiilor romăno-spaniole, contribu
ție de preț la cauza colaborării, securității și păcii în 
Europa și în lume.

împreună cu întregul nostru popor, 
comuniștii, oamenii muncii, toți locui
torii Capitalei v-au urmat cu inima 
și gîndul fierbinte, cu vie satisfac
ție și legitimă mîndrie patriotică, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în vizita pe care ați în- 
treprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Regatul Spaniei 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL P.C.R.

îngăduiți-ne să vă adresăm, și cu 
acest prilej, întreaga noaștră gratitu
dine și recunoștință pentru remar
cabila dumneavoastră contribuție la 
afirmarea internațională a Româ
niei, la sporirea necontenită a pres
tigiului său în lume. Este pentru noi 
o nouă ocazie fericită de a vă aduce 
un cald omagiu pentru activitatea 
prestigioasă, neobosită pe care o des- 
fășurați spre binele patriei, partidu
lui și poporului, ca reprezentant fi
del al năzuințelor și idealurilor na
țiunii noastre socialiste, militant ac
tiv pentru întărirea prieteniei și co
laborării între popoare, pentru tri
umful cauzei păcii și progresului în 
întreaga lume.

Comuniștii, toți cetățenii Capitalei 
dau o înaltă apreciere rezultatelor a- 
cestei vizite, documentelor semnate 
și acordurilor încheiate în spiritul 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, care vor duce 

’ la amplificarea relațiilor prietenești 
dintre popoarele' român și spaniol, la 
adîncirea cooperării multilaterale în 
scopul progresului celor două țări, în 
interesul colaborării și păcii în Eu
ropa și în întreaga lume.

Dînd glas sentimentelor de dra
goste fierbinte și înaltă prețuire cu 
care vă înconjurăm, împreună cu în
tregul nostru popor, vă asigurăm că 
vom munci neabătut pentru înfăp
tuirea exemplară a Programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, obținînd 
noi și însemnate succese in cinstea 
celor două mari evenimente ale 
acestui an : cea de-a XXXV-a ani
versare a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă și cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

exemplu de înflăcărat patriot și in
ternaționalist consecvent, sin tem ferm 
hotărîți să facem totul pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

antiimperialiste și Congresul al 
XII-lea al partidului cu realizări 
demne de importanta acestor eveni
mente, pentru înaintarea poporului 
nostru pe înaltele culmi ale civili
zației și demnității comuniste.

Comuniștii, oamenii muncii 
județul Constanța, împreună cu 
tregul nostru popor, au urmărit 
vie satisfacție și înaltă mîndrie 
patriotică, întregul program de des
fășurare a vizitei de stat întreprinse, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Regatul Spaniei, se

din 
în- 
cu

Vizita dumneavoastră a fost, ca 
de fiecare dată, o fructuoasă etapă 
de lucru ce se va înscrie ca un eve
niment de o deosebită importanță, 
cu profunde semnificații pentru evo
luția relațiilor de prietenie și cola
borare dintre România și Spania, 
dintre popoarele român și spaniol, 
legate prin originea latină comună, 
prin profunde afinități de limbă și 
cultură, prin vechi raporturi priete
nești de conlucrare în luptă — în 
multe împrejurări istorice — pentru 
libertate și progres social — se arată 
în telegrama CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A 
SINDICATELOR.

Acțiune 
semnătate, 
împreună 
Ceaușescu, 
rezultatele 
pagină în

politică
vizita
cu

în Spania a înscris, prin 
ei, o nouă și strălucită 
cronica relațiilor bilate-

de deosebită în- 
dumneavoastră, 

tovarășa Elena

Regatul Spaniei — se spune în tele
grama CONSILIULUI OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
MAGHIARA DIN REPUBLICA SO
CIALISTA ROMANIA. Primirea 
caldă, prietenească ce v-a fost rezer
vată în Spania constituie o .expresie 
elocventă a stimei, considerației și 
prestigiului de care se bucură Româ
nia socialistă, politica sa internă și 
externă, fiind o vie ilustrare a înal
tei prețuiri acordate activității dum
neavoastră neobosite, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România iși exprimă 
aprobarea unanimă față de această 
strălucită acțiune de politică externă 
a partidului și statului nostru și vă 
adresează cele mal sincere mulțumiri 
pentru preocuparea fără preget pe 
care o manifestați în scopul trium
fului cauzei generale a socialismu
lui, pentru progres și destindere pe 
plan mondial, pentru dezvoltarea pa
triei noastre pe drumul construirii 
noii orînduiri și creșterea prestigiului 
ei pe arena internațională.

într-o unitate frățească, clădită 
pe temelia deplinei egalități în drep-

remarcabil om de știință român, acti
vist de seamă al partidului și statu
lui nostru.

Cu dragostea și prețuirea ce vi Ie 
purtăm, cu sentimente de înaltă 
cinste pentru dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ne exprimăm și de aceas
tă dată adeziunea deplină la politica 
partidului și statului, la Rezultatele 
deosebit de fructuoase ale vizitei 
efectuate în Spania și vă dorim, din 
adîncul inimilor noastre, multă sănă
tate și putere dș muncă pentru 
binele și prosperitatea patriei și po
porului român, pentru înfăptuirea 
magistralului Program al Partidului 
Comunist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
munism.

co-

în telegrama COMITETULUI 
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. se 
ne : Comuniștii, toți locuitorii jude
țului nostru — români, maghiari, 
germani — împreună cu întreaga 
țară, au urmărit cu viu interes și de
plină aprobare vizita de stat pe care 
ați efectuat-o, împreună cu tovarășa

JU- 
spu-

întregul nostru popor, un călduros 
„Bine ați venit pe pămîntul pa
triei !“ — se arată in telegrama 
BIROULUI EXECUTIV AL CONSI
LIULUI NAȚIONAL PENTRU ȘTI
INȚA ȘI TEHNOLOGIE.

Exprimîndu-ne deplina adeziune 
față de rezultatele vizitei, conștienți 
de răspunderile ce ne revin pentru 
materializarea acordurilor intervenite 
în domeniul științei și tehnicii, al 
cooperării economice și culturale din
tre țările noastre, ne angajăm, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, să facem totul spre a fi 
demni de minunatele condiții pe care 
ni le creează partidul și statul nos
tru, să întimpinăm cel de-al XII-lea 
Congres al partidului cu nof și im
portante succese în muncă.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul nostru, 
vă transmitem, din inimă, dumnea
voastră, celui mai iubit fiu al poporu
lui, și mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, urarea strămoșească 
„Bun venit" pe pămîntul străbun al 
patriei acum, la întoarcerea din 
strălucita solie de pace, prietenie și

• Un eveniment important, deschizător de noi perspective in dezvoltarea tradiționalelor 
relații prietenești româno-spaniole, a colaborării pe multiple planuri dintre cele 
două țări și popoare.

• Satisfacție deplină pentru activitatea prodigioasă a președintelui României in slujba 
promovării destinderii și înțelegerii intre națiuni, cauzei păcii și securității in Europa 
și in lume. *

• Angajamentul oamenilor muncii de a acționa cu însuflețire pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului și statului, de a intimpina cu noi realizări 
apropiatele evenimente majore din viața politică a patriei-a 35-a aniversare 
a eliberării și al XII-lea Congres al P.C.R.

Am urmărit cu toții cu deosebite 
sentimente de mîndrie patriotică, de 
dragoste fierbinte față de dumnea
voastră, cel mai iubit fiu al poporu
lui român, vizita pe care ați fă
cut-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în regatul Spaniei — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii — români, maghiari 
și de alte naționalități — din jude
țul Bihor, ne exprimăm deplina a- 
deziune la politica științifică desfă
șurată pe plan intern și extern de 
partidul și statul nostru, politică al 
cărei strălucit , arhitect sinteți, la 
acțiunile pe care le întreprindeți cu 
atîta consecvență pentru promovarea 
înțelegerii și colaborării între țări și 
popoare.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți 
bihorenii, fără deosebire de naționa
litate, mobilizați de organele și or
ganizațiile de partid, sint hotărîți să 
întimpine cea de-a 35-a aniversare a 
eliberării patriei noastre de sub do
minația fascistă și cel de-al XII-lea 
Congres al partidului cu noi și im
portante succese, în industrie, agri
cultură, în celelalte domenii de ac
tivitate, să-și sporească contribuția 
la înflorirea continuă a României 
socialiste, la ridicarea patriei noastre 
pe noi culmi de prosperitate, pro
gres și- civilizație, la creșterea pres
tigiului ei în lume.

Noua solie de pace, prietenie și 
colaborare, intilnirile la nivel înalt, 
întreaga desfășurare a acestei isto
rice vizite au pus în lumină șl au 
confirmat încă o dată caracterul 
profund constructiv, pașnic și uma
nist al politicii partidului șl datului 
nostru, elaborată pe baza concep
ției, orientărilor și indicațiilor dum
neavoastră — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CLUJ 
AL P.C.R. Ea a pus în evidență do
rința comună de a conferi noi di
mensiuni ’ tradiționalei conlucrări 
româno-spaniole, in concordanță cu 
interesele fundamentale ale celor 
două popoare, cu aspirațiile lor ge
nerale profunde de propășire, ega
litate, libertate, demnitate și pace.

Căldura cu care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, și tovarășa Elena Ceaușescu 
ați fost intîmpinați pretutindeni, ma
nifestările de considerație și profund 
respect, numeroasele telegrame și 
scrisori ce v-au fost adresate, au 
pus în lumină, odată cu caracterul 
istoric al vizitei, strălucita dum
neavoastră personalitate, calitățile 
și virtuțile dumneavoastră umane și 
politice.

Fericiți că sintem contemporani 
cu dumneavoastră, mult iubite to
varășe secretar general, văzind in 
țelurile și politica partidului pro
priile lor idealuri și propria lor po
litică, comuniștii, toți clujenii — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — uniți în cuget, 
simțiri și acțiune, vă încredințează 
că nu vor precupeți nici un efort 
pentru a îndeplini exemplar sarci
nile ce le revin din planul național 
unic și angajamentele asumate în 
întrecerea socialistă, pentru a in
timpina cea de-a 35-a aniversare a 
insurecției naționale antifasciste și

spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN CONSTANTA AL 
P.C.R.

Această vizită reprezintă un mo
ment de cea mai mare însemnătate 
în analele relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-spaniole, exprimă, 
încă o dată, hotărîrea nestrămutată 
a țării noastre de a participa activ 
la viața internațională, la eforturile 
generale ale popoarelor pentru edi
ficarea unei lumi mai drepte și mai 
bune, voința comună româno-spa- 
niolă de a găsi noi și eficiente căi 
pentru extinderea și adîncirea cola
borării în diferite sfere de activitate,

Dînd o înaltă prețuire întregii 
activități pe care ați desfășurat-o 
și cu acest prilej, aprobăm întru to
tul conținutul convorbirilor purtate 
la nivelul cel mai înalt, documentele 
semnate, convinși fiind că ele vor 
determina amplificarea continuă a 
relațiilor economice, . tehnico-științi- 
fice, cultural-artistice, o mai bună 
cunoaștere și apropiere între cele 
două țări și popoare, consolidarea 
destinderii în Europa și în lume.

însuflețiți de exemplul dumnea
voastră, de devotamentul patriotic 
cu care slujiți interesele majore 
ale poporului român, cauza destin
derii, păcii și înțelegerii între na
țiuni, vă asigurăm că vom acționa 
cu mai multă hotărîre pentru a 
îndeplini în mod exemplar sarci
nile ce ne revin din documentele 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale P.C.R., pentru 
ridicarea județului Constanța și a 
întregii țări pe noi culmi de civi
lizație și progres.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN COVASNA AL P.C.R. se 
arată : Cu deosebită satisfacție și 
aleasă mîndrie patriotică, locuitorii 
județului Covasna, români și ma
ghiari, asemenea întregului nostru 
popor, au urmărit vizita oficială pe 
care ați întreprins-o, împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, în regatul Spaniei — o 
nouă și importantă acțiune de .politică 
externă a României socialiste. Mate
rializare strălucită a politicii interna
ționale a partidului și statului, vizita 
se înscrie în politica externă activă, 
de pace și largă conlucrare cu toate 
țările lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, promovată cu fermitate 
de România.

Desfășurată într-o ambianță de 
caldă ospitalitate și deosebită cordia
litate, noua solie de pace și prietenie 
reliefează marele și binemeritatul 
prestigiu de care se bucură România 
socialistă în lume, înalta apreciere pe 
care opinia publică mondială o dă 
politicii externe a țării noastre, poli
tică ce slujește deopotrivă interesele 
și năzuințele poporului român, cît și 
idealurile de pace și progres, de dez
voltare independentă a tuturor po
poarelor.

Permiteți-ne, mult iubite tovarășe- 
președinte, ca și cu acest prilej să 
ne exprimăm totala adeziune și ata
șamentul deplin la politica internă șl 
externă profund științifică a parti
dului și statului, la a cărei elaborare 
și promovare vă aduceți contribuția 
hotărîtoare.

Vă asigurăm că noi, toți cei ce 
trăim și muncim pe aceste minunate 
plaiuri străbune ale patriei, urmind 
întocmai înălțătorul dumneavoastră

rale, evidențiind o dată mai mult 
hotărîrea fermă a partidului și sta
tului nostru, a întregului popor, de 
a dezvolta relații de prietenie și co
laborare cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire social-politică, 
mărime sau grad de dezvoltare — 
ca o contribuție de preț la cauza 
destinderii internaționale, a colabo
rării și păcii, politică externă nova
toare care se bucură de o largă apre
ciere în lume.

Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
organele și organizațiile sindicale, 
sub imboldul permanent al marii 
dumneavoastră pilde de dăruire pa
triotică, vă asigură și de această 
dată că nu vor precupeți nici un 
efort pentru a folosi întreaga lor 
capacitate de muncă, întreaga lor 
pasiune și elan revoluționar în sco
pul mobilizării tot mai eficace a 
oamenilor muncii în întrecerea pen
tru realizarea planului pe 1979 și 
pe întregul cincinal.

împreună cu întregul nostru po
por, comuniștii, toți oamenii muncii 
din însorita cîmpie a Bărăganului ia- 
lomițean, au urmărit cu profundă 
satisfacție și mîndrie patriotică vizita 
de stat pe care dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
întreprins-o împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Regatul Spaniei, 
moment important în dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. 
și a CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN.

Primirea cu cele mai înalte ono
ruri cu care ați fost intîmpinat pre
tutindeni pe pămintul Spaniei, aleasa 
ospitalitate și aprecierile elogioase 
la adresa hărniciei și talentului po
porului român, convorbirile la cel 
mai înalt nivel, acordurile încheiate, 
menite să amplifice și să adincească 
cooperarea economică, tehnico-știin- 
țifică și culturală între România și 
Spania, sint o mărturie vie a juste
ței hotăririlor Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale Partidu
lui Comunist Român, a politicii par
tidului și statului nostru, a acțiuni
lor pe care dumneavoastră le între
prindeți pentru statornicirea în Eu
ropa și în lume a unui climat de 
pace, destindere și înțelegere.

Ne angajăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca, .învățind 
necontenit din strălucitul dumnea
voastră exemplu de muncă și viață, 
să consacram întreaga energie crea
toare înfăptuirii neabătute a politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru. Vom face totul pen
tru realizarea exemplară a sarcini
lor ce ne revin în acest an și între
gul cincinal, pentru a spori contri
buția la ridicarea scumpei noastre 
patrii pe noi culmi de progres și ci
vilizație.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România, împreună cu 
întregul popor român, cu nemărgi
nită bucurie și satisfacție iși exprimă 
întreaga gratitudine pentru bilanțul 
fructuos al vizitei de stat pe care ați 
întreprins-o, impreună cu stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu și ceilalți 
membri ai delegației țării noastre, în

turi a tuturor cetățenilor țării, oa
menii muncii de naționalitate 
maghiară se angajează ca, împre
ună cu toți fiii patriei noastre 
dragi, strîns uniți în jurul partidu
lui, al dumneavoastră, mult stimate 
și iubite secretar general, să ac
ționeze cu cea mai mare dăruire 
și abnegație comunistă pentru în
făptuirea neabătută a sarcinilor ce 
le revin în toate domeniile con
strucției, socialiste.

Cu profundă satisfacție și mîndrie 
patriotică, comuniștii organizației ju
dețene de partid Iași, toți oamenii 
muncii de pe aceste străvechi me
leaguri românești, asemenea între
gului popor, au urmărit cu viu inte
res vizita de stat pe care dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați intreprins-o, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Regatul Spaniei, ca mesager strălucit 
ăl năzuințelor de pace, prietenie și 
colaborare ale României cu toate 
statele lumii — se spune în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
IAȘI AL P.C.R. Vedem în această 
primă vizită în Spania a conducăto
rului unei țări socialiste, în docu
mentele semnate cu acest prilej, o 
nouă confirmare a politicii principia
le promovate de România, o contri
buție concretă la afirmarea păcii și 
securității pe continentul european, 
un nou aport Ia democratizarea rela
țiilor internaționale, la instaurarea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Relațiile statornicite între România 
și Spania, convorbirile purtate la cel 
mai înalt nivel ridică, fără îndoială, 
pe un plan superior raporturile bi
laterale, ilustrează încă o dată ade
vărul că, numai acționînd pe baza 
principiilor egalității, independenței, 
suveranității și respectului reciproc 
este posibil ca statele, indiferent de 
orînduirea lor socială, să colaboreze 
rodnic, să trăiască în înțelegere și 
prietenie, să-și aducă astfel contribu
ția activă la cauza păcii și cooperării 
in lume.

Aprobind întru totul rezultatele vi
zitei în Spania, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa neobosit pentru în
făptuirea politicii interne și exter
ne, a sarcinilor economico-sociale ce 
revin județului Iași din Programul 
partidului, întîmpinînd astfel cu fap
te demne de muncă cea de-a 
XXXV-a aniversare a eliberării 
României de sub dominația fascistă 
și Congresul al XII-lea al P.C.R.

Dialogul la cel mai înalt nivel 
româno-spaniol, numeroasele îptîlniri 
și contacte stabilite cu personalități 
marcante ale vieții politice, econo
mice și spirituale din Spania, Înaltele 
distincții ce v-au fost acordate au pus 
încă o dată în evidență puternica 
dumneavoastră personalitate, presti
giul binemeritat de care vă bucurați 
în lumea contemporană, rolul tot mai 
important ăl țării noastre in politica 
constructivă de pace și colaborare 
internațională — se arată in telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN ME
HEDINȚI AL P.C.R. și a CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN. Inimile 
și gîndurile noastre v-au însoțit în 
fiecare clipă în laborioasa activitate 
pe care ați desfășurat-o cu prilejul 
acestei strălucite solii, impreună cu 

.stimata tovarășă Elena Ceaușescu —

Elena Ceaușescu, în1 Spania, vizită 
pentru ale cărei rezultate strălucite 
exprimăm întreaga noastră admirație 
și recunoștință.

încercăm și cu acest prilej senti
mente de justificată mindrie patrio
tică pentru acest nou act politic care 
a dus la creșterea prestigiului de 
care se bucură țara noastră în lume, 
pentru politica sa de pace și colabo
rare, politică al cărei inițiator și pro
motor consecvent sinteți dumnea
voastră, revoluționarul neînfricat, 
omul care a luptat și luptă deopo
trivă pentru interesele supreme ale 
poporului român, pentru triumful 
păcii și edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Dînd glas și cu acest prilej senti
mentelor de înaltă prețuire și profun
dă dragoste pe care toți locuitorii 
acestor meleaguri le nutresc față de 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă asi
gurăm că vom face totul pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor ce ne 
revin din. Programul partidului, în
tîmpinînd cu succese de seamă în 
toate domeniile de activitate cea 
de-a 35-a aniversare a eliberării pa
triei de sub dominația fascistă și 
Congresul al XII-lea al partidului.

Bucuria și satisfacția noastră sint 
cu atît mai mari cu cit avem prilejul 
să ne exprimăm, din toată inima, 
aprobarea și adeziunea față de aceas
tă nouă și strălucită acțiune a politi
cii externe, pe care dumneavoastră o 
concepeți și aplicați cu atîta consec
vență și dinamism, concretizată 
acum prin prima vizită a unui șef 
de stat român pe pămintul Spaniei 
și, totodată, prima vizită la Madrid a 
unui șef de stat dintr-o țară socia
listă — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN OLT AL 
P.C.R.

Am aflat cu deplină satisfacție că 
misiunea dumneavoastră nobilă pe 
pămîntul Spaniei, unde ați fost 
primit cu multă căldură, cordialitate 
și înaltă stimă, a prilejuit entuziaste 
manifestări de simpatie și prețuire 
din partea populației pentru inalții 
oaspeți români, exprimate atit direct, 
pe străzile orașelor și la obiectivele 
vizitate, cît și prin scrisorile ce v-au 
fost adresate de numeroși cetățeni 
spanioli.

Acum, cind ați revenit pe pămînXul 
scump al patriei, vă rugăm să ne 
permiteți, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să dăm expresie hotăririi 
noastre ferme de a fi, prin tot ceea 
ce facem pentru îndeplinirea sarci
nilor ce ne revin în acest an hotărî- 
tor al cincinalului, la înălțimea 
exemplului însuflețitor, de dăruire 
comunistă și abnegație revoluționară, 
pe care ni-1 oferiți in permanență, de 
a întîmpina mărețul jubileu al ani
versării eliberării patriei și cel de al 
XII-lea Congres al partidului cu noi 
și elocvente succese în înflorirea, pe 
mai departe, laolaltă cu întreaga 
țară, a meleagurilor Oltului de jos.

Cu prilejul încheierii vizitei pe 
care ați efectuat-o. impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Regatul 
Spaniei, oamenii muncii care își des
fășoară activitatea pe tărîmul cerce
tării științifice, dezvoltării tehnologice 
și introducerii progresului tehnic, vă 
adresează, din toată inima, alături de

colaborare pe care ați dus-o în Spania 
în numele întregii noastre națiuni — 
arată telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. și 
a CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

Legate prin puternice tradiții isto
rice comune, accentuate de afinitatea 
de limbă, de cultură și civilizație, 
popoarele român și spaniol își ma
nifestă, prin contactele politice la 
nivel înalt, prin convențiile economice 
și culturale încheiate în ultimii ani 
și adîncite în cadrul acestei vizite, 
dorința lor de pace și prietenie, de a 
ridica pe un plan superior colaborarea 
tehnico-economică, științifică și cul
turală, pe temelia respectării princi
piilor independenței, suveranității, 
neamestecului în treburile interne, 
respectului și avantajului reciproc, 
spre binele ambelor națiuni, al sta
tornicirii unor relații noi intre toate 
popoarele lumii.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
prahoveni vă asigură, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vor 
precupeți nici un efort în munca 
pentru înfăptuirea importantelor sar
cini trasate la recenta consfătuire de 
lucru de la Comitetul Central al 
P.C.R., întimpinind cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării României de 
sub dominația fascistă și Congresul 
al XII-lea al partidului cu noi și 
însemnate realizări spre gloria și 
prosperitatea patriei noastre so
cialiste.

Stăpîniți de înalta mindrie patriot*- 
că, cu inimile încărcate de mulțumi
re și admirație, sucevenii, în deplină 
unitate de gind și voință cu țara și 
poporul, vă adresează un fierbinte 
„Bun venit" pe pămintul patriei stră
bune din vizita de stat pe care ați 
întreprins-o, împreună cu mult stima
ta tovarășă Elena Ceaușescu, in Re
gatul Spaniei — se arată in telegrama 
Biroului COMITETULUI JUDE
ȚEAN SUCEAVA AL P.CjR. înscriin- 
du-se ca un eveniment istoric in cro
nica relațiilor româno-spaniole, solia 
românească de pace, prietenie și cola
borare purtată pe itinerarul parcurs 
în noua Spanie cu strălucirea carac
teristică excepționalelor dumneavoas
tră calități de eminent conducător al 
partidului și statului nostru, persona
litate proeminentă a vieții politice 
contemporane, care vă fac să vă bucu
rați de un imens și binemeritatj 
prestigiu pe toate meridianele globu
lui, este o nouă confirmare a fermi
tății și înțelepciunii cu care transpu- 
neți in fapt orientările stabilite de 
Congresul al XI-lea al partidului 
privind extinderea și adincirea priete
niei și colaborării cu toate statele lu
mii. Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sucevenii, conduși de orga
nele și organizațiile de partid, 
sint hotărîți să nu precupețească n'ci 
un efort pentru a dă viață sarcinilor 
ce le revin din Programul partidului 
și de a intimpina cu un bilanț rodnic, 
așa cum ne-ați îndemnat și la recen
ta consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., cea de-a 35-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al 
XII-lea al partidului, convinși că în 
felul acesta contribuim la ridicarea 
județului și a patriei pe cele mai înal
te trepte ale progresului și prospe
rității.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți locuitorii județului 
Tulcea au urmărit cu viu interes, cu 
sentimente de profundă mindrie 
patriotică vizita dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Regatul Spaniei și iși 
exprimă din adincul inimii lor sa
tisfacția față de rezultatele deose
bit de fructuoase cu care această 
solie s-a încheiat — se arată în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
TULCEA AL P.C.R. întîlnirile la ni
vel înalt, convorbirile cu o serie de 
personalități ale vieții politice și 
economice, întreaga • desfășurare a 
vizitei se înscriu ca un moment isto
ric în dezvoltarea relațiilor româno- 
spaniole, reprezentînd, totodată, o 
contribuție marcantă la cauza destin
derii și înțelegerii în Europa și în 
lume.

Oamenii muncii tulceni au luat 
cunoștință cu sentimente de deplină 
satisfacție de primirea caldă, prie
tenească făcută pretutindeni înaltei 
solii de pace și prietenie, dovadă 
grăitoare a prestigiului și prețuirii 
deosebite de care se bucură România 
socialistă, dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
remarcabilă personalitate a lumii 
contemporane, promotor neobosit al 
idealurilor de dreptate, colaborare 
și înțelegere între popoare.

Exprimîndu-și totala adeziune la 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, comuniștii, 
toți oamenii muncii tulceni — tineri 
și vîrstnici, femei și bărbați — vă 
încredințează, tovarășe secretar ge
neral, că vor face totul pentru a 
îndeplini în mod exemplar sarci
nile economico-sociale ce le revin 
pentru a întîmpina cu noi și im
portante Succese cea de-a XXXV-a 
aniversare a victoriei insurecției 
armate antifasciste și antiimperia
liste și cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Manifestările de o deosebită cordia
litate și înaltă considerație cu care ați 
fost primit pretutindeni, convorbiri
le pe care le-ați purtat, multiplele in- 
tilniri și contacte cu personalități 
marcante ale vieții politice spaniole» 
distinsele aprecieri la adresa dum
neavoastră constituie încă o elocven
tă expresie a politicii constructive a 
partidului și statului nostru, a presti
giului de care vă bucurați, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă â zilelor 
noastre — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN VASLUI 
AL P.C.R. și a CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN. Ne expri
măm, de asemenea, marea bucurie 
pentru aprecierile înalte acordate 
activității tovarășei Elena Ceaușescu.

însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu de slujire cu abne
gație și pasiune revoluționară a inte
reselor patriei și poporului nostru, a 
cauzei socialismului și păcii, vă asi- 
gurăm, și cu acest prilej, în numele 
tuturor oamenilor muncii de pe aces
te străvechi meleaguri românești, că 
sîntem ferm hotărîți să ne consacrăm 
întreaga putere de muncă, toată ener
gia și capacitatea îndeplinirii exem
plare a sarcinilor ce ne revin, în
tîmpinînd cu rezultate remarcabile 
în muncă marile evenimente ale aces
tui an — a 35-a aniversare a elibe
rării patriei de sub dominația fas
cistă și Congresul al XII-lea al parti
dului.

Rezultatele rodnice, deosebit de 
fructuoase ale acestui dialog, largul 
ecou internațional al vizitei exprimă 
încă o dată realismul, clarviziunea și 
suplețea politicii externe românești, 
politică apreciată pe toate meridia
nele globului șf care poartă în totul 
pecetea geniului dumneavoastră crea-' 
tor — se spune în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN VÎLCEA AL 
P.C.R. Spania v-a rezervat o pri
mire deosebit de călduroasă, plină de 
afecțiune, stimă și respect, dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, strălucită personalitate a 
lumii contemporane, luptător neobo
sit pentru cauza păcii, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă, grăitoare 
expresie a prestigiului de care vă 
bucurați pe plan mondial.

Exprimîndu-ne satisfacția profundă . 
pentru această nouă solie româneas
că de pace, prietenie și colaborare, 
vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, ase
menea întregii națiuni, oamenii mun
cii din județul Vilcea își vor consa
cra toate energiile creatoare, întreaga 
putere a minții și brațelor pentru 
înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce 
ne revin în acest an, în întregul cin
cinal, pentru a întîmpina cu noi și 
importante realizări cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei și cel 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
aducîndu-ne in acest fel întreaga 
noastră contribuție la făurirea celei 
mai drepte și mai umane societăți 
pe pămintul României socialiste.

Prin dialogul ce l-ați purtat, prin 
convorbirile avute cu personalită
țile din Regatul Spaniei, ați arătat 
încă o dată lumii întregi fermita
tea și consecvența cu care partidul 
și statul nostru promovează cauza 
păcii și colaborării internaționale — 
se spune in telegrama COLECTIVU
LUI DE LA ÎNTREPRINDEREA 
„SEMĂNĂTOAREA" DIN BUCU
REȘTI.

Exprimîndu-ne recunoștința pen
tru dăruirea revoluționară cu care 
conduceți destinele României so
cialiste, însuflețiți de minunatul 
dumneavoastră exemplu de patrio
tism, vă încredințăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că noi, oamenii muncii din între
prinderea „Semănătoarea" București, 
vom depune toate eforturile pen
tru îndeplinirea in mod exemplar a 
sarcinilor ce ne revin, spre a în
tîmpina cu noi realizări cea de-a 
XXXV-a aniversare a eliberării pa
triei și al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

___________________ y
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Pretutindeni, culturile au nevoie 
de întreținere exemplară

Situația „la zi“ a lucrărilor
Evoluția timpului din ultima pe

rioadă impune sâ fie grăbite lucră
rile de întreținere a culturilor. în 
timp ce în cîmpia de sud a țării 
a plouat abundent, în zona situată 
la curbura Carpaților și în sudul 
Moldovei, precipitațiile au fost 
insuficiente. Și într-un caz și în 
altul se impune intensificarea pră- 
șitului, lucrare menită să distrugă 
buruienile și să asigure afînarea 
solului. în cele mai multe unități 
agricole, datorită bunei folosiri a 
mijloacelor mecanice șl a forței de 
muncă, lucrările de întreținere a 
culturilor sînt avansate. Potrivit 
datelor furnizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimenta
re, la 26 mai, situația acestor lu
crări se prezenta astfel:

PORUMBUL. Prima prașilă me
canică a fost executată pe 50 la 
sută din suprafețele prevăzute în 
program, Iar cea manuală — în 
proporție de 51 la sută. Lucrările 
sînt mai avansate în unitățile agri
cole din județele Dolj, Buzău, Tul- 
cea, Prahova și altele.

SFECLA DE ZAHĂR. După ce s-a 
încheiat. în cele mai multe județe,

prima prașilă, continuă acum să 
se execute cea de-a doua. Aceasta 
lucrare a fost făcută pe 35 la sută 
din suprafețe mecanic și pe 47 la 
sută manual. Merită consemnat 
faptul că în cooperativele agricole 
din județul Ialomița s-a încheiat și 
cea de-a doua prașilă la sfecla de 
zahăr, lucrările fiind avansate și în 
județele Dolj. Brăila și Timiș.

FLOAREA-SOARELUI se dezvoltă 
foarte viguros. De aceea, lucrările 
de întreținere trebuie executate fără 
întîrziere. Pînă ieri, prașila a doua 
mecanică s-a făcut pe 47 la sută 
din suprafețe. Lucrarea trebuie să 
fie intensificată cu deosebire în 
județele Teleorman, Mehedinți, 
Ilfov.

Avînd în vedere că plantele se 
dezvoltă rapid și că, în același 
timp, se înmulțesc și buruienile, 
organele și organizațiile de partid, 
oonsilille unice agroindustriale, 
conducerile unităților agricole au 
datoria să acționeze ferm în ve
derea executării fără întrerupere a 
lucrărilor de întreținere a culturilor. 
Prașilele executate acum, fără întîr- 
ziere și cu cea mai mare grijă pen-

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente, față de prevederi, 
suprafețele pe care s-a executat, pînă la 26 mai, prima prașilă meca

nizată la porumb

tru calitate, înseamnă producții 
sporite ia toamnă. Să facem totul 
pentru a folosi din plin condițiile

climatice favorabile în vederea 
creșterii recoltelor la culturile pră- 
șitoare I

și factorii naturali

„Cel mai important ciștig • 
încrederea in noi înșine"

(Urmare din pag. I)
termene și responsabilități precise, 
măsuri născute din hotărirea de a 
face totul pentru a spori zi de zi 
producția de cărbune.

Da, așa cum aveam să aflăm de la 
maistrul Constantin Mataca, secre
tarul comitetului de partid al minei, 
una din sarcinile esențiale ale orga
nizațiilor de bază, ale comuniștilor 
a fost aceea ca, paralel cu ridicarea 
pregătirii profesionale a colectivului 
de mineri, să desfășoare o intensă 
muncă politico-educativă de la om la 
om, în vederea dezvoltării conștiinței 
colectivului, a mobilizării unăbime la 
realizarea sarcinilor de plan, a în
țelegerii imperativului sporirii con
tinue a producției de cărbune. 
..Crearea unor colective unite, su
date și imprimarea răspunderii fie
căruia față de activitatea întregului 
colectiv a constituit, cred, cel mai 
important ciștig de pînă acum — 
ne-a spus secretarul comitetului de 
partid. Minerii știu foarte bine că de 
modul în care se integrează și parti
cipă la viața colectivului, in fond la 
realizarea sarcinilor de producție

5
care revin fiecăruia și tuturor, de 
pinde însăși creșterea nivelului lor 
de viață. Rezultatele bune obținute 
in aceste luni au permis să crească 
retribuțiile, să se dezvolte toate 
dotările sociale. Așa cum, de altfel, 
este denumită o inițiativă muncito
rească în bazinul nostru, mina este, 
intr-adevăr, o mare familie socia
listă".

...Peșteana, Motru-Vest, Gîrla, Me- 
riș IJ, Urdari, Albeni' — sate din 
străvechea vatră a Gorjului, pier
dute multă vreme in anonimat. As
tăzi, odată cu dezvoltarea impe
tuoasă a mineritului gorjean, ele au 
început să se înscrie, rînd pe rînd, 
pe harta economică a țării. Le regă
sim firesc, în fiecare zi, în rapoar
tele de producție ale celui mai mare 
combinat carbonifer al țării. Desr 
prindem din raportul zilei de 25 mai: 
Motru-Vest : 4-11 000 tone lignit : 
Gîrla : -1-9 030 tone ; Urdari : 4-1 830 
tone ; Albeni : 4-2 300 tone. Sînt cifre- 
argument ale hărniciei noilor deta
șamente de mineri de pe aceste me
leaguri, ale hotăririi lor neabătute de 
a face totul pentru a da țării cit mai 
mult cărbunet-

„Zilele cărții pentru copii"
La librăria „Mihail 

Sadoveanu“ din Capi
tală au fost inaugurate 
ieri „Zilele cărții 
pentru copii“, manifes
tare tradițională orga
nizată an de an în 
preajma lui 1 Iunie. 
Actuala ediție, dedi
cată „Anului interna
țional al copilului", s? 
integrează Festivalului 
național „Ciniarea

• României", prilejuind 
expoziții de carte, lan
sări de volume, întil-

• niri ale tinerilor citi
tori cu scriitori și pdi- 
tori, dezbateri pe mar
ginea ultimelor noutăți

literare. în programul 
„zilelor" se află în
scrise, totodată, coloc
viul național „Litera
tura pentru copii", ce 
va avea loc la Bucu
rești, precum și o ex
poziție de carte în ro
tonda Sălii mici a pa
latului, reunind aproa
pe 1 000 de Volume, 
apariții reprezentative 
ale ultimilor ani.

In țară vor fi Inau
gurate saloane ale căr
ții pentiu copii și ti
neret la Botoșani, Foc
șani, Reșița, vor avea 
loc întîlniri ale co
piilor cu autori și re

dactori de edituri in 
județele Botoșani, Bu
zău, Cluj, Constanța, 
Dîmbovița, Dolj, Iași, 
Ilfov, Vaslui, Vrancea. 
Elevi și șoimi ai pa
triei din Capitală și 
din țară au pregătit, 
cu același prilej, re
citaluri de poezie 
patriotică, montaje li- 
terar-muzicale, con
cursuri și expoziții pe 
teme inspirate din li
teratura pentru copii, 
acțiuni organizate in 
școli, biblioteci sau 
case ale pionierilor.

(Agerpres)

— Alegerea stațiunii balneoclima
tice este asociată de obicei cu ne
cesitatea de a face tratament 
medical. Despre „cura de sănătate" 
în stațiuni se vorbește insă mai pu- > 
țin. De aceea, vă rugăm, tovarășe 
prof. dr. Nicolae TELEKI să ne vor
biți, în calitatea dv. de șef al catedrei 
de medicină fizică, balneologie și re
cuperare medicală de la l.M.F. Bucu
rești, despre rolul curei cu factori 
naturali in păstrarea sănătății.

— în mod fireșț Si inevitabil, civili
zația modernă oferă omului condiții 
de mediu mult diferite de cele natu
rale. La aceste condiții s-a adaptat 
omul in decursul întregii sale evolu
ții. Azi, datorită încărcării atmosferei 
eu praf, poluării aerului, omenirea 
este privată de o parte din radiațiile 
ultraviolete și solare. Omul modern 
se deplasează și se mișcă foarte pu
țin. La aceasta trebuie să adăugăm 
izolarea sa de factorii solicitanți cli
matici (frig, arșiță, vînt, ploaie etc.) 
datorită confortului termic în care 
trăim și muncim, 
îmbrăcăminții a- 
decvate fiecărui 
sezon. Din această 
cauză, funcții de 
bază ale organis
mului, cum sînt 
funcția de loco
moție și cea de
termoreglare, iși diminuează posi
bilitățile de a răspunde adecvat 
solicitărilor mediului. Ceea ce pune 
în evidență un aspect mai preg
nant : scăderea nivelului funcțional 
al musculaturii și al aparatului 
cardiocirculator. Cind aceste dezadap- 
tări iau forme mai accentuate, cu
noscute și descrise in prezent in 
literatura de specialitate, putem 
vorbi de un sindrom particular de 
dezadaptare a organismului la solici
tările mediului înconjurător, de 
„omul domestic", care trăiește mai 
mult în casă. în adevăr, există oa
meni care stau, trăiesc și muncesc în 
spații închise 22 de ore din 24. Pentru 
echilibrarea acestei situații devine 
stringent necesară întoarcerea în na
tură cel puțin în timpul liber, la 
sfîrșit de săptămină.și în perioada 
concediului de odihnă. Acum, cind 
și în țara noastră s-a trecut la noua 
oră oficială pentru perioada de vară, 
consider utilă următoarea recoman
dare : ora cîștigată prin noul pro- 
gram-orar să o folosim tot pe zi lu
mină pentru recreare, mișcare in aer 
liber, în natură.

— Cum acționează factorii naturali 
asupra organismului j

— Pentru omul sănătos, punerea 
In contact a organismului cu factorii 
naturali ai mediului înconjurător de
vine din ce în ce mai mult o cerință 
vitală. Am in vedere în special expu
nerea corpului la factorii termici 
contrastanți : rece, cald, băi in mare, 
rîuri, lacuri etc., alternînd cu expu
nerile la soare. Radiația solară și în
deosebi ultravioletele de care be
neficiem mai puțin în condițiile me

diului urban — acționează asupra te
gumentului și declanșează mecanis
me fiziologice adaptative pentru 
ameliorarea circulației sîngelul, a 
funcțiilor neurovegetative și endo
crine. Stimularea acestor funcții asi
gură organismului „arme" de apăra
re adecvate, în special în sezonul 
rece, față de factorii termici și de cei 
infecțioși. în acest sens există ar
gumente care pun In evidență frec
vența mai redusă a bolilor infecțioase 
sezoniere la grupele de populație 
care au beneficiat de cure balneo- 
climatice.

— Cercetările medicale moderne 
fac o strînsă legătură intre rolul și 
mecanismul de acțiune ale curelor cu 
factori naturali șl posibilitățile de 
apărare ale organismului. Ce rol 
joacă ele in ce privește bioritmurile?

— Toate funcțiile organismului au 
o desfășurare ritmică obligatorie și 
necesară, cum sînt, de pildă, ciclul 
activitate-repaos, somn-veghe. Bio
ritmurile reprezintă aspecte ale pro

ceselor de adap
tare a organismu
lui la mediul în
conjurător varia
bil (zi-noapte, lar- 
nă-vară). la pe
riodicitatea lui. 
Procesele de a- 
daptare constau în

sincronizarea ritmului biologic cu 
factorii periodic-variabili ai me
diului. Desincronizarea bioritmuri- 
lor poate provoca tulburări și 
chiar îmbolnăviri. Nu orice modifi
care a ritmului biologic înseamnă 
insă boală. Tulburările de somn, lipsa 
de energie, de putere de muncă, 
starea de oboseală accentuată și de 
somnolență pot avea drept cauză și 
tulburările de ritm ale alternanței 
muncă-odihnă, stare de veghe sau 
activitate și somn, încordare-re- 
laxare, repaos-mișcare. Noi, medicii, 
avem adesea în față oameni — unii 
tineri, din păcate — care ne solicită 
medicamente împotriva tulburărilor 
de biorltmuri. Dar nu medicamen
tele pot ajuta pe cei care nu respec
tă ritmicitatea normală somn-activi- 
tate, care pierd nopți, nu respectă 
orele de masă, nu Iși dozează și 
distribuie rațional eforturile fizice 
sau intelectuale, cum sînt unii elevi 
și studenți în sesiunile de examen. 
Menținerea stării de sănătate presu
pune continua sincronizare a biorit- 
murilor cu factorii de mediu. Se 

' constată că după o .cură cu factori 
naturali, într-o stațiune, persoanele 
cu bioritmurile modificate (tulburări 
ale somnului, lipsă de energie fizică 
sau psihică) se refac datorită apli
cării într-o anumită succesiune, rit
mică, a diferițllor faqtori naturali, 
care au rolul de a regla bioritmurile. 
Că factorii naturali, administrați in
tr-o anumită succesiune în perioada 
curei, au calitatea de a reface biorit
murile ne-o dovedește și funcția 
glandelor endocrine. Drept exemplu 
aș menționa concluziile unui studiu 
efectuat în anul 1978 de un colectiv

Armonia culorilor
Prin expoziția „Pămîntul și cerul Spaniei“

tv
Duminică 27 mai

PROGRAMULl
8.30 Gimnastica la domiciliu.
8.40 Tot inainte !
9,25 Șoimii patriei.9.35 Film serial pentru copil ; Săgeata 

Neagră. Episodul 2.
10.00 Viața satului.11.30 Pentru căminul dumneavoastră.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13.05 Album duminical.15,15 Film serial ; Dickens la Londra. 

(Episodul 11).
16.10 Cutezători spre viitor.
17.20 Telesport.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Instantanee de șantier.19.30 Varietăți. „Cu mască, fără masca"
20.10 Film artistic : „De cealaltă parte 

a pădurii". Premieră TV.
21.45 Telejurnal.
22,00 închiderea programului,

PROGRAMUL 2.
9.00 Teleșcoală.9,45 Concert educativ susținut de or

chestra simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu".

11.30 Publicitate.11.35 Dosarele secrete ale tezaurelor : 
Cele 7 chel ale orașului Praga.

12.30 închiderea programului.

19,20 Desene animate.
19.45 Telerama.
20.15 Bijuterii muzicale. Romantismul 

muzical (I)
20.50 Dătători de școli și datini : Gheor- 

ghe Asachi.
21.15 Clubul tineretului.

Luni 28 mai
PROGRAMUL 1.

16,00 Emisiune în limba maghiară,
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Panoramic.
20,00 Roman-foileton : „Poldark", (Episodul 14),
20.55 Orizont tehnlco-știlnțlflc,
21,25 Cadran mondial.
21.45 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

programul s.
16,00 Cenaclul tinerilor din Întreprin

derea de transporturi interna
ționale din București.

16.30 Muzică populară din H.S.F. Iu
goslavia.

16.50 Circul păpușilor. ,
17.10 întîlnirea de sîmbâtă seara.
17.45 Trubadurul dorului
18.10 In alb șl negru : Povestea unui 

delfin : Bella.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Povestiri din pădurea verde,
19.55 Opera „Năpasta" de Sabin Dră- 

goi Partea a Il-a.
20.50 Telex.20.55 Un .fapt văzut de aproape.
21,15 Film serial : Rădăcini. (Reluarea, 

episodului 1).

Sub acest inspirat și la obiect 
titlu-generic, pictorul Marin Pre
descu prezintă, in sala de expoziții 
a Institutului român pentru relații 
culturale cu străinătatea, 36 de 
pinze, rod al unui demers plastic 
ce și-a propus din capul locului să 
evite tentația turistică, înlocuind 
notația de baedeker cu reflexia in 
fața fabulosului peisaj spaniol, atit 
de încărcat de culoare și lumină. 
Pictorul vine insă de-aici, de la noi, 
și ochiul lui a interceptat subiec
tele abordate intr-o cromatică pro
prie, din care nu lipsește violența 
culorii, atenuată însă, de un filtru 
calmant, adeseori parcă voit tern, 
incitind privitorul la meditație și, 
cum este cazul in reflectarea unor 
locuri care și-au aflat puncte de 
referință in creația unor iluștri 
predecesori români, de la Petrașcu 
la Iser și, mai tirziu, la Cornelia 
Baba, acceptind dificila probi a 
comparației.

Din această inevitabilă compara
ție'rezultă o elocventă constatare : 
Marin Predescu depune un meri
toriu efort de a fi el însuși și, ade
seori, reușește. Predispoziția emo
tivă pentru poezia culorilor și a 
luminii spaniole se adapă la dra
gostea artistului față de cadrul de

viață al unui popor care a dat 
artelor plastice mPndiale nume de 
răscolitoare rezonanță, de la El 
Greco, Velasquez și Goya la Pi
casso și Miro. O dragoste mărtu
risită cu discreție și sinceritate. 
Obsedată de ambiția dobîndini 
unei voci proprii, chiar dacă, uneori, 
diapazonul pictorului are o vibrație 
de amplitudine restrinsă. Atunci 
insă cind ne înfățișează acel tulbu
rător „Callejon de Toledo" sau 
„Puerta de Alfonso", alături de 
peisaje din Andaluzia, Castilia șl 
Cordoba — pe care pictorul nu ezită 
să le expună in cite două sau trei 
variante, in funcție de lumina și 
predispoziția sa intimă din mo
mentul situării in fața șevaletului 
— ca și atunci cind ne prezintă 
ultramarinul apelor Gibralțarului 
sau argintiul plumburiu al Medite- 
ranei, pictorul dezvăluie virtuți 
pline de originalitate și, ceea ce 
este mai important, un mod propriu 
de a privi și Interpreta peisajul 
spaniol.

O expozitie-mărturisire. Discretă 
ca o șoaptă, sinceră ca o destăi
nuire. O expoziție a unei stări de 
spirit în care dragostea și seducția

MARIN PREDESCU : Turnul Santo 
Tome (Toledo)

față de cerul și pămîntul unei țări 
prietene, de care și pină avtm, dar 
mai ales de-acum incolo, ne-au 
legat și ne leagă aspirații comune, 
bazate pe o profunda comuniune de 
suflet, ocupă planul principal ca in 
enunțul unui memento ; sîntem la
tini și ne privim unii pe alții cu 
ochii frățietății și ai omeniei 
latine.

Ioan GRIGORESCU

al Institutului de medicină fizică, 
balneologie și recuperare. Studiul, 
întreprins pe litoralul românesc, de
monstrează efectul normalizării unor 
funcții ritmice endocrine (secreția 
hormonului cortisol), al glandei su
prarenale — care are un ritm legat 
de , periodicitatea zi-noapte — dato
rită acțiunii factorilor naturali tala- 
soterapici : helioterapie, ungeri cu 
nămol, băi de mare, ghiol. In cazul 
oamenilor care desfășoară activități 
intens solicitante, cu efecte desincro- 
nizante accentuate pentru bioritmu
rile circadiene, curele cu factori na
turali pot preveni apariția unor tul
burări.

— Multe persoane consideră că sta
țiunile balneoclimatice trebuie să 
fie frecventate mai des de suferinzi. 
Unele chiar spun : de ce să fac băi 
dacă sînt sănătos ?

— Curele balneoclimatice trebuie 
Înțelese astăzi într-un sens mai larg, 
la scopurile lor (de tratament și de 

^recuperare a oamenilor suferinzi) 
adăugîndu-se un obiectiv primordial 
in societatea noastră, și anume : 
menținerea stării de sănătate. Cerce
tări întreprinse în diferite țări au 
demonstrat valoarea utilizării facto
rilor naturali asociați practicării miș
cării, exercițiilor fizice și alimenta
ției raționale. Tocmai de aceea omul 
sănătos, la care nu se manifestă nici 
o boală, trebuie să țină seama că în 
condițiile vieții moderne este supus 
în mod obiectiv unor tendințe de 
reducere a unor funcții ale organis
mului, tendințe care pot să ducă la 
fenomene de boală. De aceste pro
bleme s-a ținut seama cind au fost 
organizate stațiunile balneoclima
tice de la noi din țară pentru prac
ticarea diferitelor tipuri de cură, 
Nu ne rămine decît să le utilizăm 
din plin pentru menținerea sănătății.

Convorbire consemnată da 
Elena MANTU

Pentru fiecare 
floare, 

o dare de seama
Destituit de adunarea generală, pentru 

cheltuieli neeconomicoase și neconfirmate 
de acte, imputernicitul asociației locatarilor 
a refuzat să înfățișeze comisiei de cenzori 
înscrisurile gestiunii, motivînd : „șeful co
misiei de cenzori are studii juridice și nu 
economice". Ei da ! Numai cine nu cunoaș
te complexitatea problemelor pe care le ri
dică gospodărirea unui bloc (in speță din 
Timișoara, Circumvalațiunii 21), s-ar pu
tea îndoi de valabilitatea acestui argument.

Iată un exemplu î Chestiunea lanternei. 
Lipsiți de o a doua licență, cenzorii s-au 
găsit să-l oblige pe G.M. „să predea lan
terna, care costă 38 lei, iar în cazul că nu 
o predă să-i fie imputată". Cind și copiii 
din bloc au lanterne, cum se poate imagi
na un împuternicit nedotat cu așa ceva ! 
Au scris profanii : „blocul are instalație e- 
lectrică peste tot, chiar și la subsol, nu era 
nevoie să se cumpere nici lanternă și in 
acest caz nici bateriile". Dar au cercetat ei 
dacă erau electt ifieate și... gladiolele 7 Că 
s-au găsit să pună întrebări și despre cei 300 
de lei cheltuițl pe 150 de bulbi de gladiole și 
cale, din care n-au răsărit decît 14 fire- 
Dacă au răsărit atit de puține, cum era sâ 
le numere cel ce cheltuise banii, altfel decit 
cu lanterna ? Cum era sâ le suoravegheze 
zi de zi și noapte de noapte, să fie primul 
care să convoace adunarea generală cind ar 
fi răsărit și al 15-lea fir ?

A mai cerut să i se deconteze 800 de lei 
pentru că a stropit personal florile (toate 
cele 14 fire), 150 lei pentru că a figurat ca 
martor și 51 de lei pentru perforator (de 
perforat hirtie, nu asfalt). A stîrnit dubii. 
Cică ce să perforeze ? Bineînțeles că avea 
ce perfora : procesele verbale bătute la ma

șină, contra unui onorariu de circa 600 lei, 
de însăși cumnata președintelui comitetului 
(destituit și el). Au pretins pricinoșii că la 
o asemenea sumă dactilografa, chiar curh- 
nata președintelui de bloc fiind, putea să 
traducă dările de seamă în 8—9 limbi de 
circulație mondială. Pricini ! Ca și cu cele 
5 sprayuri de omorît gindaci. De unde să 
cunoască cenzorii cel fără pregătire econo
mică principiul „unde-a mers mia meargă 
și suta" ? Chiar o mie costase dezinsecția. 
Mai trebuia să se ceară bon pentru 68 de 
lei 1

Rămine în analele blocurilor, ca un sim
bol al neînțelegerii de către contemporani, 
imaginea (pusă la îndoială) a împuternici
tului, cu sprayul într-o mină și lanterna in 
cealaltă, continuînd lupta, chiar fără bo
nuri justificative...

Memoriul 
n-a încălzit 
pe nimeni

La data de 19 iunie 1975, P.N. a achitat 
cooperativei meșteșugărești „Lugojana" cos
tul introducerii unui sistem de încălzire 
centrală in locuința sa, După doi ani, teri
bila instalație zăcea abandonată, la încer
cările de probă lemnele ardeau ca pe ghea
ță, in toiul verii apa recirculată de probă 
reușea numai bine să răcorească un radia
tor.

Ce s-a remarcat insă cu prilejul judecă
ților declanșate in legătură cu această in
stalație năbădăioasă ? Că mai marii meș
terilor de la „Lugojana" s-ar pricepe nu 
s-ar pricepe la instalații, dar in legătură cu 
sudatul găselnițelor, lipitul motivărilor, zi
ditul contestațiilor și vopsitul adevărului 
aspiră spre o înaltă măiestrie. Te și întrebi 
de ce se mai ocupă de meșteșuguri și nu 
oferă populației asistență juridică, la con

curență cu baroul local. Iată cîteva mostre 
de labilitate față de unul și același adevăr 
(instalația deficitară de la beneficiarul 
P.N,) :

„Lucrările (...) au fost executate conform 
comenzii și recepționate definitiv la 27 de
cembrie 1975 (...) Reclamantul in mod neîn
temeiat introduce acțiunea după ce in pre
alabil a folosit instalația timp de peste 2 
ani" (adresă depusă la Judecătoria Lugoj 
în jurul datei de 25 aprilie 1978). Trei luni 
mai tirziu ; „nu rezultă că s-a montat ca
zanul- deci reclamanta (sic !) nu poate 
susține că acesta este defect (...) în cazul 
in care reclamantul dorește continuarea lu
crărilor trebuie să încheie un nou contract 
de construcții în care să se' prevadă un preț 
informativ".

Pierzînd procesul și fiind obligati la des
păgubiri, reprezentanții cooperativei au în
cercat să încălzească inimile celor compe- 
tenți cu un memoriu pentru recurs extra
ordinar. Redactat intr-un limbaj ales, pe 
măsura căii încercate : „Vă rugăm să a- 
preciați că în speță acțiunea reclamantei 
poate avea eventual caracterul unei acțiuni 
redhibitorii sau o acțiune de scădere a 
prețului acțiune estimator! (...) în mod 
exact acțiunea poate fi definită ca o acțiu
ne pentru vicii ascunse ale unei lucrări 
executate în temeiul unui contract de an
trepriză (chiar și lucrările de reparație) re- 
ferindu-ne în acest sens la literatura de 
specialitate „Prescripția extinctivă" ed. 
1962 autori,.."

Memoriul n-a Încălzit pe nimeni. în pre
zent (1979), după patru ani de eschivări ju- 
rist-consuitești. factorii de decizie ai coo
perativei s-au repliat pe poziția pe care, 
probabil, trebuiau să o aibă de la început : 
imputarea celor vinovați. Iată reluată (și.., 
reconsiderată) și problema calității cazanu
lui : „Lucrarea de instalații a fost execu
tată de echipa de instalatori condusă de 
Cociș Adalbert, care de altfel a executat 
și cazanul de calitate necorespunzătoare 
(...) Nu s-au făcut probe de funcționare și 
nu s-a făcut recepția definitivă de predare 
a lucrării". în sfîrșit, adevărul.

Adevărul de 
dupd reproșuri

Patru crîmpeie ale unui proces trist (nr. 
4731/78 al Judecătoriei sectorului 7), care 
nu comportă prea multe comentarii. Includ 
ele însele mai mult decît o lecție de viată.

La depunerea acțiunii, reclamanta se a- 
dresa instanței printr-un text telegrafic, cu 
ritm de om care-și pierde răsuflarea :

„Am 80 de ani. Nu m-a ajutat cu nimic 
niciodată. Acum mai am puțin și mor. Să-l 
obligați dumneavoastră".

Citat, pîrîtul a evitat să se prezinte, pre
ferind să se apere în scris :

„Această răceală față de mama mea a 
survenit din anul 1930. Motivul : eu nu-1 
cunosc pe tatăl meu și nici nu l-am cunos
cut din cauza dînsei, deoarece l-a părăsit 
de cind eu eram mic. Unchiul meu m-a 
crescut, nu mama mea, eu am fost musa
fir, veneam odată la, 5—6 ani pe acasă. 
După ani mulți ce au trecut, odată, la un 
pahar de vin jn plus, i-am spus că nu a 
făcut bine ce a făcut de l-a părăsit pe talfa 
încurolndu-se cu un ospătar din Brăila. S-a 
supărat foc și s-a jurat să nu vin nici la 
moartea dînsei. Eu n-am nimic pentru din- 
sa și voi muri cu sufletul neîmpăcat că nu 
l-am cunoscut pe tata, Dînsul a decedat la 
Craiova de unde l-a părăsit mama. Totuși, 
eu nu sînt absurd, îmi iau angajament fată 
de dvs. să trimit și eu cit voi putea : 100— 
150 lei lunar. Cu toate că nu am nimic 
pentru dlnsa".

La termenul următor, în apărarea mamei, 
un alt copil, o fată, declara :

„Știu, fiind mai mare, că atunci, cînd el 
avea 7 ani, mama ne-a luat pe noi (pe a- 
tunci eram 5 copil) și a plecat cu noi din 
Craiova la Brăila unde avea 1 frate. Tata 
a fost 1 bețiv, o teroriza, tata a murit din 
cauza beției. Mama nu ne-a părăsit, ne-a 
luat cu ea pe toți 5 copiii. Peste cițiva ani 
a găsit un om foarte cumsecade care s-a

căsătorit legitim cu ea, cu noi totl 5 copii".
Momentul trei a intervenit după ce in

stanța l-a obligat pe fiu la o pensie de 
350 lei lunar. A declarat recurs :

„Eu consider că pensia făcută de instan
ță este prea mare".

Ultimul „strigăt" în acest proces, al re
clamantei :

„Vă rog cu lacrimi în ochi lăsati-mi pen
sia fixată de instanța de judecată".

îți mai vine să spui : același singe, suflet 
dip sufletul celuilalt I Cine are dreptate ? 
în afară de legile omeniei generale, în a- 
fară de ajutorul pe care fiul ar trebui să-l 
dea și dacă n-ar fi fiu, cine spune adevărul 
în legătură cu această înstrăinare ? Greu 
de stabilit, dar și inutil. Această ruptură 
tectonică dintre o mamă și un fiu mărtu
risește și fără a fi elucidată, în cei mai 
gravi termeni, cit de tirziu pot dăinui re
verberațiile unei distrugeri de familie și ce 
mare e răspunderea celui care o provoacă.

Din caietul 
grefierului

„Prin sentința civilă să-i obligați pe pi- 
rlți să-și retragă următoarele construcții și 
obiecte :

— ghivecele cu flori de sub streașină;
— butoiul pentru apă de ploaie".

(Finalul acțiunii introduse de Ion 
și Maria M. din Bocșa împotriva ve
cinilor lor).

„Inculpata însă a lovit cu un papuc pe 
partea vătămată și chiar i-a introdus pă- 
mint în gură, după care s-au ridicat de jos, 
fără ca inculpații Z.N. și B.N. să intervină 
sau să mai poată interveni intre cele două 
femei, fiindcă acestea au și căzut cu gardul". 

(Dosarul 1896/1978 al Judecătoriei 
sectorului 2).

Serqiu ANDON
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Mulțumire»
Un student din București, pe 

nume Eugen Mihail, a pierdut 
pe stadion, la un meci, buletinul 
de identitate și permisul de 
conducere auto. Imediat s-a 
dus și a sesizat miliția. A fost 
sfătuit să mai aștepte cîteva 
zile, pentru că dacă le-a găsit un 
om cinstit, i le va restitui. Dacă 
nu și nu, atunci se vor întocmi 
formalitățile de rigoare pentru 
eliberarea noilor acte. Intr-ade
văr, nu după mult timp, părinții 
săi, din Caracal, l-au anunțat că 
primiseră o scrisoare prin care 
un cetățean din București, Ni
colae Drăghici, le da de veste 
că actele pierdute se află la el. 
Și astfel, studentul a intrat in 
posesia lor, „fapt pentru care 
— ne scrie el — aș dori să-i 
adue pe această cale, acestui om 
de omenie, cele mai călduroase 
mulțumiri".

Întîlnire 
emoționantă

„Am ajuns la virsta la care 
mai mult ca oricînd am nevoie 
de sfatul și ajutorul mamei. Vă 
rog din suflet să mă ajutați 
să-mi găsesc mama..."

Așa Iși începea scrisoarea o 
elevă de la un liceu din Pitești, 
adresată postului de miliție ain 
comuna Muiereasca, județul 
Vîlcea. Punînd la inimă rugă
mintea fetei, secretarul primă
riei, împreună cu șeful postului 
de miliție au început ample in
vestigații. Ele au fost îngreunate 
de faptul că mama, după ce o 
născuse, iși dăduse fetița la o 
casă de copii și nu i se mai cu
noștea adresa. Pînă la urmă a 
fost găsită și astfel la primăria 
comunei a avut loc întîlnirea 
emoționantă dintre fiică și mamă.

Altfel decît 
Dănilă 
Prepeleac

Taman ca-n povestea cu Dă
nilă Prepeleac, care a plecat la 
tlrg cu o căruță cu boi și s-a în
tors acasă cu o pungă goală, 
Hristu Manaculi din TecMrghiot 
a pus la cale o afacere grozavă, 
dar in sens invers. Pornind de 
la niște pungi goale, a ajuns la... 
mașină personală, ba chiar și cu 
șofer plătit, care il plimba prin 
cele mai luxoase restaurante de 
pe litoral și din București. De 
unde atîția bani ? In unitatea de 
tapițerie a cooperativei de con
sum pe care o conducea, H.M. a 
început să fabrice pe cont pro
priu și cu de la sine învoire 
sute de mii de sacoșe din plas
tic, pe care le vindea, insușin- 
du-și contravaloarea. Descope- 
rindu-i-se „patentul", povestea 
lui H.M. s-a încheiat mult mai 
rău decit cea a lui Dănilă Pre-
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peleac... ■

Dispărut 
fără adresă

Președintele cooperativei de 
credit „Înfrățirea" din Șercaia, 
județul Brașov, ne semnalează : 
„In urmă cu 6 ani, pe cind lu
cra la Combinatul chimic din 
Făgăraș, Vasile Flore, de fel din 
comuna Poriceiu — 
prumutat de la 
noastră de credit o 
tantă de bani. La 
după ce a făcut împrumutul, 
Vasile Flore a plecat de la com
binatul făgărășan la un alt loc 
de muncă. La un moment dat, 
cu ajutorul miliției, am reușit 
să-i dăm de urmă la Orăștie, dar 
cum a fost somat să-și achite 
datoria, cum a dispărut din nou. 
Cu toate încercările noastre, 
n-am reușit pină acum să aflăm 
unde lucrează sau domiciliază. 
Rugăm pe cititorii «Faptului 
divers* care îl cunosc sau li știu 
adresa să ne comunice nouă sau 
primului organ de miliție".

Sălaj, a im- 
cooperativa 

sumă impor- 
scurt timp

„Inginerul 
candidat la 
însurătoare

Dumitru Buzatu lucra la în
treprinderea „Energoreparații" 
din Gura Văii (Mehedinți). De 
la o vreme se visa inginer. In 
loc să se apuce să învețe cum 
au făcut și alți muncitori ca el, 
azi ingineri și subingineri, Bu
zatu a găsit o altă cale care i-a 
adus repede „titlul" dorit.' Și-a 
confecționat un ecuson pe care 
a scris „inginer", plus o parafă, 
după care se lăuda în stingă și 
in dreapta că a ajuns șef de bi
rou. Apoi a dat sfoară in țară 
că vrea să se-moare. Și unde 
nu zici că s-au găsit destule 
credule dispuse să-și ofere mina 
„inginerului". Cînd au aflat cu 
cine au de-a face, viitoarele mi
rese s-au lăsat păgubașe. Era 
și cazul.

Căzut 
în prăpastie

S-a intimplat la parchetul 
Căpuș al Unității de mecanizare, 
transport și construcții forestie
re Cluj-Napoca. Tractoristul 
loan Bile lucra la scoaterea buș
tenilor din pădure. In timp ce 
se afla cu tractorul intr-o pan
tă, acesta s-a defectat tocmai la 
sistemul de frinaro Cu toate în
cercările disperate ale lui Bile 
de a-l redresa. tract,.rul s a răs
turnat intr-o prăpastie Omul a 
fost strivit sub tractor. Avea 
doar 27 de ani și era tată a doi 
copii...

Atenție și iar atenție la veri
ficarea tehnică a mașinilor și 
tractoarelor !

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația parlamentară din Olanda
(Urmare din pag. I)
gislativ, și Emilian Rodeați, deputat.

A fost de față Louis Jean Marie 
Bauwens, ambasadorul Olandei la 
București.

Președintele primei Camere a Sta
telor Generale a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut cordial și cele mai 
bune urări din partea Maiestății Sale 
regina Iuliana a Olandei și a Alteței 
Sale regale Bernhard, prințul Țărilor 
de Jos, și a mulțumit călduros pentru 
ospitalitatea cu care membrii delega
ției au fost intimpinați în țara noas
tră, pentru posibilitatea oferită de a 
cunoaște din înfăptuirile poporului 
român, exprimînd, în același timp, 
gratitudinea pentru întrevederea a- 
cordată. Totodată, oaspetele a relevat 
caracterul rodnic al vizitei, al discu
țiilor purtate cu parlamentarii români 
și a dat o înaltă apreciere înfăptui
rilor remarcabile pe care poporul ro-

mân le-a obținut in toate domeniile 
vieții economico-sociale.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită, in 
numele său și al tovarășei Elena 
Ceaușescu, reginei Olandei și prințu
lui Țărilor de Jos un cordial salut și 
cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele relații de prietenie și co
laborarea fructuoasă dintre țările, po
poarele și parlamentele noastre, care 
cunosc o evoluție favorabilă, în spi
ritul înțelegerilor stabilite cu prilejul 
dialogului româno-olandez la nivel 
înalt, precum și dorința de a le dez
volta tot mai mult în continuare.

Schimbul de vederi în probleme 
actuale ale vieții internaționale a re
liefat necesitatea sporirii eforturilor 
pentru înfăptuirea, ca un tot unitar, a 
documentelor Conferinței de la Hel
sinki, pentru dezvoltarea neîngrădită 
a colaborării dintre toate statele con
tinentului, pentru trecerea la măsuri 
concrete de dezangajare militară, de 
dezarmare și, in primul rind, de dez-

armare nucleară, de întărire a secu
rității și păcii în Europa și în lume, 
în acest cadru s-a subliniat impor
tanța pregătirii temeinice a reuniunii 
de la Madrid pentru instaurarea unui 
climat nou pe continentul nostru, de 
deplină încredere și prietenie intre 
toate națiunile. De comun acord s-a 
apreciat necesitatea instaurării în 
viața internațională a unor relații in
terstatala noi, bazate pe egalitate și 
echitate, pe respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî .propriul 
destin în conformitate cu aspirațiile 
sale, lichidarea subdezvoltării și edi
ficarea unei noi ordini economice 
mondiale, dezvoltarea nestingherită a 
tuturor națiunilor pe calea progresu
lui economic și social. A fost reliefat 
rolul parlamentarilor români și olan
dezi, al parlamentarilor în general, în 
lupta pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă, pentru triumful cauzei păcii 
și înțelegerii între popoare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Președintele Adunării Naționale a Puterii Populare
din Republica Cuba

(Urmare din pag. I)
Naționale, Aneta Spornic, vicapre- 

iinte al M.A.N., și Tudor Drăganu, 
pi „-ședințele Comisiei constituționale 
și juridice a M.A.N.

A fost de față Humberto Castello, 
ambasadorul Cubei la București.

în timpul convorbirii a fost expri
mată satisfacția pentru cursul ascen
dent al relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două țări, popoare 
și parlamente, manifestindu-se do
rința comună de a dezvolta colabora
rea și cooperarea româno-cubaneză 
în spiritul convorbirilor și înțelege-

rilor la cel mai înalt nivel. în inte
resul construcției socialiste in Româ
nia și Cuba, al cauzei generale a so
cialismului, păcii și înțelegerii între 
popoare.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale situației inter
naționale. în acest cadru, a fost evi
dențiată voința României șl Cubei 
de a-și aduce în continuare contribu
ția la consolidarea cursului spre 
destindere și pace, dezvoltarea coo
perării și colaborării multilaterale pe 
baza egalității in drepturi și avanta
jului reciproc, la statornicirea unor 
raporturi între state întemeiate pe

principiile respectului independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, nerecurge- 
rii la forță și la amenințarea cu forța. 
A fost reliefată necesitatea instaură
rii unei noi ordini economice inter
naționale, sporirii eforturilor consa
crate eradicării subdezvoltării, întări
rii conlucrării dintre țările în curs 
de dezvoltare, dintre țările nealinia
te. în acest context, a fost subliniată 
importanța pregătirii temeinice a 
viitoarei reuniuni de la Havana a 
țărilor nealiniate.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Vicepreședintele Consiliului Executiv Federal
R. S. F. Iugoslavia

(Urmare din pag. I)
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, și a Consiliu
lui Executiv Federal, un salut priete
nesc și cele mai cordiale urări.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului Iosip Broz Tito, Consiliu
lui Executiv Federal salutări priete
nești și cele mai bune urări,

în cadrul întrevederii s-a evocat cu 
satisfacție evoluția fructuoasă, pe 
multiple planuri, a raporturilor de 
prietenie, colaborare și bunăveclnăta- 
te dintre țările, partidele și popoare
le noastre, în concordanță cu hotări-

rile și măsurile stabilite cu prilejul 
intîlnirilor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito.

Reafirmîndu-se dorința de a diver
sifica și adinei aceste relații, s-a sub
liniat că dezvoltarea continuă a con
lucrării dintre România și Iugoslavia, 
dintre P.C.R. și U.C.I., extinderea re
lațiilor politice, economice, tehnico- 
științifice, culturale, a schimburilor 
comerciale româno-iugoslave sînt in 
interesul celor două țări și popoare, 
al cauzei generale a socialismului, 
destinderii, colaborării și păcii în 
lume,

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri în probleme actuale ale 
vieții politice internaționale. A fost

reafirmată hotărirea României și Iu
goslaviei de a milita pentru promo
varea unui climat de destindere și 
înțelegere in Balcani și Europa, de a 
acționa pentru pregătirea temeinică a 
reuniunii de la Madrid din 1980, care 
să dea un puternic impuls acțiunilor 
concrete menite să ducă la transpu
nerea integrală în viață, ca un tot uni
tar, a documentelor adoptate Ia Con
ferința de la Helsinki, în vederea în
tăririi securității și păcii în Europa 
și in ințreaga lume.'

S-a subliniat importanța extinderii 
colaborării -culturale între țările bal
canice, intre toate țările europene.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească.

„Zilelor gerontologie! româneștiH
vremea

Sîmbătă s-au încheiat manifestările 
organizate în cadrul „Zilelor geron- 
tologiei românești", importantă reu
niune științifică, la.care ap participat 
specialiști din întreaga țară, cadre 
Universitare și cercetători.

Comunicările și referatele prezen
tate pe parcursul a trei zile au evi
dențiat succesele înregistrate de 
școala românească de gerontologie, 
precum și rezultatele unor cercetări 
privind prevenirea, terapia, supra
vegherea și readaptarea la viața so
cială a virstnicilor.

în încheiere, participanții au adre
sat o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, prin care 
lucrătorii Institutului național de 
geriatrie mulțumesc secretarului ge
neral al partidului pentru grija deo
sebită cu care este înconjurată astăzj 
știința românească și se angajează 
să contribuie, prin activitatea lor, la 
efortul colectiv al muncitorilor sani
tari în vederea 'prelungirii duratei 
active de Viață a poporului.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
28 și 30 mal. In țară : Vreme In gene
ral călduroasă. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în jumătatea 
de nord a țării, unde vor cădeă ploi locale, mal ales sub formă de averse, 
însoțite de descărcări electrice. In rest, 
averse Izolate și frecvente descărcări 
electrice. Vint slab plnă la moderat, 
cu intensificări locale de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre 8 șl 18 grade, Iar cele 
maxime între 20 și 30 grade, local mai 
ridicate la Începutul intervalului. In 
București; Vreme călduroasă. Cerul va 
fi variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vipt slab pinâ la moderat. 
Temperatura ușor variabilă,

cinema
• Vacanță tragică i SCALA — 10; 
12; 14; 16; 16; 20, FAVORIT — 9;I. 1,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.• Să prinzi o stea căzătoare : 
patria — 9; 11,16; 13,30: 15,45; 16; 
20,16, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15-
• Mingea strălucitoare f CAPITOL
— 10; 12; 14; 16; 16,15; a),15.
• Vestul sălbatic ; BUCUREȘTI
— 9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,30; 20,45.• Cum se trezește o prințesă : 
CENTRAL — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Plinea copilăriei mele : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30: 115,45; 18; 20,15.
• Dansul tobelor : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 26.15, la
grădină — 21, FEROVIAR — 9;
II, 45; 14,30; 17,15; 20.
• Vis de ianuarie : CINEMA 
STUDIO — 10; 12,15; 15; 17,15; 90, 
FLACĂRA — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Din nou,,, Pisney — 9,30; 11;12,30, 14, Intre oglinzi paralele — 
15,30; 17,30; 19,30 : DOINA.
• Un om In loden : TIMPURI 
NOI 10; 12; 14; 16; 18; 20, FLO- 
REASCA — 9; 11; 13; 15,30; 18; 20,
• A fost regăsită compania a 7-a i 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20,15, TOMIS — 9; 11.15; 13-30;

15,45; 18; 20,15, la grădină — 20.45, 
GRADINA CAPITOL - 21.• Clipa î DACIA - 9; 12: 16.• Prietenii copilăriei mele : GRI- 
VIȚA — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, COTROCENI — 9: 11,15; 13,30: 
15,45; 1B; 20,15.• Brațele Afroditei : BUCEGI —
10; 12; 14; 16; — - -
— 20,45.
• Rătăcire — șub acuzare —
MATECA.• Viața merge
- 9; 11,15; 13,30; ÎS,46; 
la grădină — 20,45, URA

19.

18; 26, la grădină
9,45; 1I,4Ș, Poliția 
18,30; 20,30 ; CINE-
înalnte : BUZEȘTI

■ “ 18; 20,15,
_ - 9; ii;13 ; 15,30 ; 16 ; 2«, la grădină — 21.
• Inspectorul și braconierii : 
DRUMUL SĂRII — 9; Di 13; 15,30; 18; 20, VIITORUL - 10,30; 
12,30; 1'5,30; 17,45; 20.
• Împușcături In stepă : FEREN
TARI — 12; 14; 16; 18; 26.
• Falansterul : GIULESTI — 9,30; 
12,30; 16; 19, MIORIȚA — 9; 12; 
15,30; 19.
• Rodeo : MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45, 18; 20,15, MODERN — 
9; 11,15; 13,30;-15.46; 1B: 20,15, la 
grădină - 20,45, GRADINA TITAN 
— 21
• Substituirea : PACEA — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
• Addio piccola mia î VOLGA — 
9; 11,H5; 13,30; 16; 18.15; 20,15.
• Inocentul : GLORIA — 9; 11,30;
14,15; 17: 19.45. FLAMURA — 9;
11,45; 14.30; 17,15; 20.
• Omul cu masca de fler t AU-

RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 20,45.
• Relntllnirea prietenilor de lup
tă : POPULAR — 9; 11,15: 13.30;
15,45; 18; 20.
• Ciocolată cu alune t COSMOS 
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Nea Mărin mUiafUar I PRO
GRESUL — 9; 11; 13; 15; 17,30; 20.
• Expresul de Buftea i arta — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ' grădină — 20,45.
• Cobra : MUNCA — 9; 11;
15; 17; 19; 21.
• Compania a 7-a sub clar 
lună : GRĂDINA FLACĂRA —
• Inspectorul Harry ; GRĂDINA FESTIVAL — 21.

teatre

la
îs;

de
21.

• Teatrul Național București(sala mică) : Coana Chlrița —■ 10, 
Alexandru Lăpușneanu — 15, Co
medie de modă veche — 19,36,(sala Atelier) : Zoo — 10,30, Elegie 
— 15,30, Aventură în banal — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Romăn) : Concert susținut de formații pionierești din Li
ceul de artă „George Eneșcu“ — 
10.30, (sala mică a Palatului) : An
samblul Hyperion. Interferențe >

------A apărut în broșură: —— 
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la Consfătuirea de lucru 

de la Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român

17 mai 1979 -
EDITURA POLITICA

ZILELE CULTURII IUGOSLAVE
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de „Zilele culturii popoarelor și națio
nalităților din Iugoslavia", sîmbătă, în 
sălile Muzeului de artă din Cluj- 
Napoca. a avut loc vernisajul expozi
ției „Pictura și grafica contemporană 
din R.S.F. Iugoslavia".

Despre semnificația acestei mani
festări culturale menite să contribuie 
la mai buna cunoaștere reciprocă, la 
întărirea prieteniei frățești dintre 
popoarele celor două țări vecine au 
vorbit Ioan Moja, președintele Comi
tetului județean de 'cultură și edu
cație socialistă, și Ilinka Micici, locți
itor al secretarului pentru cultură al 
R.S. Serbia. Vorbitorii au relevat per
manenta ascensiune a colaborării 
româno-iugoslave pe tărîm cultural, 
subliniind rolul hotărîtor al președin
ților Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito la continua întărire și dezvoltare 
a tradiționalelor legături de priete
nie și colaborare dintre popoarele 
României și Iugoslaviei.

Au luat parte membri ai delegației 
iugoslave care participă la manifes
tările prilejuite de Zilele culturii,

A asistat Vlasta Stamenkovici, di
rector general adjunct al Institutului 
de colaborare internațională al R.S.F. 
Iugoslavia.

Manifestări organizate cu prilejul 
Zilelor culturii popoarelor șl națio
nalităților din Iugoslavia au avut loc 
sîmbătă și în alte orașe ale țării 
noastre.

La Arad a concertat trioul „Lo
renz" din Ljubljana, la Satu Mare — 
corul academic „Mlrce Acev" din 
Skopje, la Rîmnicu Vîlcea — forma
ția corală „Collegium cantorum" din 
Priștina, la Focșani — formația de 
muzică ușoară „Rezonanța" din Sara
jevo. în aceeași zi, colectivul Tea
trului de păpuși din Ljubljana a fost 
oaspetele spectatorilor din Mediaș, 
iar cel al Teatrului pentru copii și 
tineret din Subotica al celor din 
Craiova. (Agerpres)

Tovarășul Ivo Margan a părăsit Capitala
Tovarășul -Ivo Margan, vice

președinte al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, repre
zentantul președintelui Iosip Broz 
Tito la manifestările prilejuite de 
„Zilele culturii popoarelor și națio
nalităților din Iugoslavia" in țara 
noastră, a părăsit sîmbătă după- 
amiază Capitala.

La plecare, oaspetele iugoslav a 
fost însoțit de tovarășii Nicolae

Constantin, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Miu Dobres- 
cu, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al consiliului, 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Trifun Nikolici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, și membri 
ai ambasadei. (Agerpres)

Plecarea delegației parlamentare
olandeze

Sîmbătă după-amiază a părăsit 
Capitala delegația parlamentară din 
Olanda, condusă de dr. Thomas L. M. 
Thurlings, președintele primei Ca
mere a Statelor Generale, care, la 
invitația Marii Adunări Naționale, a 
făcut o vizită în țara noastră.

Din /
F. H. Terwindt, E. A. M. Fisher și 
C. H. de Cloe, membri în Camera I, 
C. F. Kleisterlee jr., J. A. Mommes- 
steeg, M. B. Engwirda, d-na G. 
Schaapman, M. P. A. Van Dam, 
F. Bolkenstein, membri în Camera a 
II-a.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost însoțită de tovarășii 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, loan Ceterchi, 
președintele Consiliului Legislativ, de 
deputați.

delegație au făcut parte

Tragerea Loto 2
Agențiile Loto-Pronosport au 

început vînzarea biletelor pentru 
tragerea Loto 2, care va avea loc 
duminică 3 iunie a.c. Tragerile 
bilunare Loto 2 asigură multiple 
posibilități de a obține autotu
risme „Dacia 1 300“ sau impor
tante cîștiguri in numerar. Tra
gerea constă din trei extrageri, 
în continuare, a cite patru nu
mere, totalizînd 12 numere din 
75. La categoriile 1—4, cîștigu- 
rile au valori variabile, iar la 
categoriile 5—6 valori fixe (200 
lei pentru variantele cu trei 
numere din totalul celor 13 ex
trase și, respectiv, 100 lei pen
tru variantele cu numai două 
numere din patru ale uneia din 
cele trei extrageri). Ultima zi 
pentru procurarea biletelor — 
sîmbătă iunie a.c.

La agențiile Loto-Pronosport 
se găsesc și bilete gata com
pletate.

*

folclor — muzică tradițională — 
artă modernă — 18,30.
• Opera Română : Motanul Încăl
țat — 10,30.• Teatrul de operetă : Leonard
— 10,30, Suzana — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc
— 19,30.
• Teatrul de comedie : Livada cu 
vișini — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Micul Infera — 10, Jocul vieții și al morții in deșertul de 
cenușă — 19,30, (sala Studio) :
Carambol — 10,30, Cinci romane 
de amor — 19.• Teatrul Giulești : Haina cu două 
fețe — 19,30, (sala Majestic) : O 
familie îndoliată — 10, A cincea 
lebădă — 19.30.• Ansmablul artistic „Rapsodia română" : Bun venit la Rapsodia
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Scene din viața unul bădăran — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cine se teme de crocodil 7 — 10.30, Trei 
grăsani — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Petrică 
și lupul — 11, Tyl Ulenspiegel — 
20,15.
4 Circul București t Năzdrăvăniile urșilor — 10; 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : Egor Buliciov și alții — 10,30. Băia
tul cu floarea — 15,30, Vedere de 
pe pod — 10.30.

A fost de față Louis Jean Marie 
Bauwens,' ambasadorul Olandei la 
București.

*
In aceeași zi, oaspeții olandezi au 

vizitat Muzeul Colecțiilor de artă.
(Agerpres)

Adunare festivă cu prilejul împlinirii 
a trei decenii de la înființarea 

Agenției române de presă - „Agerpres”
Cu prilejul aniversării a trei dece

nii de la înființarea Agenției româ
ne de presă — „Agerpres", sîmbătă, 
la amiază, a avut loc o adunare fes
tivă.

Au participat cadre de conducere 
din redacțiile ziarelor și revistelor 
din Capitală, Radioteleviziunii, nu
meroși ziariști de la Agerpres și de 
la alte redacții, colaboratori ai agen
ției.

Adunarea a fost deschisă de Octa
vian Paler, președintele Consiliului 
ziariștilor, redactor-șef al ziarului 
„România liberă".

Directorul general al Agenției ro
mâne de presă, Ion Cumpănașu, a 
vorbit despre activitatea desfășurată 
de Agerpres în cei 30 de ani de 
Ia înființare și a subliniat preocupă
rile actuale ale agenției.

în continuare, Eugen Florescu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Mitea, redactor-

șef al ziarului „Scînteia", Valeriu 
Pop, director general al Radiotelevi
ziunii române, Dezideriu Szilăgyi, re
dactor-șef al ziarului „Elbre". au 
adresat cuvinte de salut, urări de 
succes în activitatea viitoare a 
Agerpres.

In iucneierea adunării, colectivul 
sărbătorit a adresat Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o* telegramă in care iși ex
primă calda recunoștință și profunda 
gratitudine față de secretarul gene
ral al partidului pentru grija deose
bită, pentru îndrumarea permanentă 
și înțelegerea de care se bucură în
treaga activitate a Agenției române 
de presă, hotărirea sa nestrămutată 
de a-și înzeci eforturile pentru a-și 
îndeplini în cele mai bune condiții 
sarcinile ce-i revin, contribuind mal 
substanțial la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru.

Președintele Adunării Naționale a 
Puterii Populare din Republica Cuba, 
tovarășul Bias Roca Calderio, îm
preună cu ceilalți parlamentari cuba
nezi au fost sîmbătă oaspeții muni
cipiului Brașov, unde au vizitat mo
numente istorice, obiective social- 
culturale șl turistice.

în cursul aceleiași zile, delegația 
parlamentară cubaneză a avut o în
trevedere cu Gheorghe Cuțitei, prim-

Adunării Naționale 
din Republica Cuba
vicepreședinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular județean 
Brașov.

în cinsțea oaspeților, Comitetul 
executiv al Consiliului popular ju
dețean a oferit un dineu, la care au 
participat Tudor Drăganu, președin
tele Comisiei constituționale și ju
ridice a M.A.N., și ambasadorul Cubei 
in țara noastră, Humberto Castello.

Manifestare consacrata „Zilei eliberării
Africii"

La Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa" din București s-a 
desfășurat, sîmbătă după-amiază, o 
adunare consacrată celei de-a 16-a 
aniversări a Organizației Unității A- 
fricane și „Zilei eliberării Africii", la 
care au luat cuvîntul Kamulali Lon- 
gin Kamugunda, președintele Uniu
nii studenților din țările africane care 
învață în România, și Mihail Vâr- 
tosu, secretar al Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România. Vorbitorii au relevat rolul 
O.U.A, în lupta pentru consolidarea 
independenței politice și economice a 
statelor africane, pentru depășirea sta
diului de subdezvoltare, ridicarea ni
velului de viață al popoarelor lor, 
pentru instaurarea unei noi ordini e- 
conomice și politice internaționale, 
înlăturarea definitivă a politicii co-

lonialiste, neoeolonialiste și imperia
liste de forță și dictat, de amestec 
în treburile interne ale altor state, 

în cuvîntul lor, vorbitorii au sub
liniat însemnătatea deosebită a vi
zitelor întreprinse 
Nicolae Ceaușescu în 
africane, vizite care 
și mai larg orizont 
tice, economice, 
România și aceste țări.

Kamulali Longin Kamugunda a 
mulțumit 
condițiile 
create în 
africani.

în încheiere a fost prezentat un 
program artistic susținut de forma
ții ale studenților africani și ro
mâni.

(Agerpres)

de tovarășul 
numeroase țări 
au deschis un 
relațiilor poli- 

culturale dintre

guvernului român pentru 
de studiu ce le-au fost 
țara noastră studenților

• SPORT • SPORT • SPORT » SPORT • SPORT

i < 1 4 1 \ dar trebuie să joci în fiecare zi“
Pină la vîrsta de 17 ani colecționează vreo 20 de titluri de cam

pioană a țării, la categoriile copii și junioare. La 18 ani cucerește pri
mul titlu de campioană națională la senioare — performanță pe care o 
repetă, apoi, incă trei ani consecutiv, Campioană mondială universi
tară la dublu. 1978 — anul marilor sale afirmări : câștigătoare a turne
elor de la Roland Garros, Gsțaad, Kitzbiihel și Brighton ; 
pioană europeană ; locul 5 in Marele Premiu F.I.L-T.; 
Masters. Este cea mai reprezentativă jucătoare româncă.

(Din Mica enciclopedie

triplă cam-
locul 4 m

a tenisului)

• VAPORUL-ZBURĂ- 
TOR. începînd cu această 
primăvară pe apele Canalu
lui Minecii circulă un nou 
gen de ambarcațiune —- hidrop- 
terul. Construit de societatea 
aviatică americană Boeing, acest 
vapor-zburător nii glisează pe 
apă, ci o survolează datorită 
arjpjlor sale escarpotablle, co
mandate de un ordinator- Mași
na electronică de calcul acțio
nează pe baza informațiilor pe 
care le primește de la un palpa- 
tor cu ultrasunete (care indică 
în orice moment distanța dintre 
ambarcațiune și suprafața apei) 
și de la giroscoape ce indi
că tendința vaporului spre ru
liu sau spre tangaj. Sistemul 
permite navei să-și modifice

înălțimea față da suprafața apei 
(înălțime ce poate varia între 
10 cm și 4 m) în funcție de sta
rea mării (calmă ori agitată). 
Noul mijloc de transport se de
plasează cu o viteză de 80 km pe 
oră, astfel incit traversarea ca
nalului durează o șută de mi
nute.

• RESPONSABILITA- 
TEA OMULUI DE ARTĂ 
formează subiectul piesei „Me- 
fisto" de Klaus Mann, fiul ce
lebrului romancier Thomas 
Mann, piesă pe care cunoscuta 
regizoare franceză Ariane 
Mnouchkine o pune in scenă, 
într-o viziune proprie, la „Thea
tre du Soleil". Regizoarea s-a

remarcat prin montările de lar
gă respirație realizate pe scena 
acestui teatru, fiecare dintre ele 
reprezentînd o reflecție profundă 
asupra istoriei. Evocînd drama 
intelectualilor germani în peri
oada ascensiunii nazismului 
(1926—1936), „Mefisto" ridică 
problema gravă a responsabili
tății omului de artă față de 
cauza libertății. „Am dorit — a 
declarat regizoarea — șă înfăți
șez mecanismele care determi
nă individul șă devină un in
strument al opresiunii". în pre
zent, cînd într-un șir de țări oc
cidentale se conturează tendin
ța unei reactivizări a forțelor 
neofasciste, spectacolul pe care 
îl prezintă dabindește o semni
ficație deosebit de actuală,

— Știindu-vă accidentată, mulți 
dintre cei ce vă doresc numai binele 
s-au bucurat cind au văzut că ați ju
cat în meciul de campionat cu Poli
tehnica București.

— A fost un început, dar genun
chiul meu bolnav tot bolnav era. 
Atunci, în partida decisivă pentru 
titlul național pe echipe, am jucat 

'cum am putut, ca să ridic nivelul 
de ansamblu al formației noastre și 
să prilejuiesc celorlalte trei colege o 
poziție mai avantajoasă pe tabloul 
întrecerii. Aptă de joc, însă, abia 
acum sînt. S-au scurs aproape 
două luni de cind părăseam a- 
rena de tenis din Philadelphia 
sprijinindu-mă în rachetă și sem
nele bune abia zilele acestea s-au 
arătat. Medicii americani pe care 
i-am consultat au fost de părere că 
grava rupere a ligamentelor încruci
șate de la piciorul drept (același pi
cior care în 1976 a suportat o opc 
rație de menise) ar solicita o nouă 
operație. Am refuzat ideea și am 
încercat rezolvarea prin întărirea 
considerabilă a musculaturii respec
tive.

— Ceea ce, după cum am văzut și 
după cum mi-ați mărturisit, a însem
nat eforturi fizice aproape incredibil 
de grele.

— Și de-ar fi fost numai asta. Cel 
mai puțin m-am împăcat cu nepu
tința de a juca și concura. în două 
luni pierzi nu numai condiția fizică, 
pierzi „nervul" și obișnuința de a te 
concentra, pierzi răbdarea, Am tre
cut, intr-adevăr, printr-o perioadă 
grea din viața mea sportivă. Dar nu 
mi-am pierdut capul și n-am cedat, 
am continuat să mă antrenez cu 
ambiție feroce, zilnic, și in sala da 
forță, și pe terenul de tenis. între- 
rupsesem activitatea competițională 
într-un moment cind am fost clasa
tă pe locul 9 în 'lume și începusem 
să mă „bat" cu cele din față. Nu s® 
poate, trebuie să continui ascensiu
nea.

— Locul 9 ? Parcă știam de 6 I
— Depinde de cine face clasamen

tul. Pe mine, europenii mă plasează 
mai bine decît americanii în clasa
mentul mondial. Așa se face că am 
avut și locul 6, dar și 11. Locul 9, cel 
mai recent, este atribuit de un cla-

«ament-computer care, se pare, e cel 
mai riguros, întrucît calculul elec
tronic ia in seamă „la rece" toate 
participările și rezultatele.

— Pe ce vă bazați optimismul cînd 
vorbiți de continuarea ascensiunii ?

— Pe serioase disponibilități perso
nale de progres, pe recunoscuta mea 
tenacitate în munca de pregătire, pe 
faptul că am 24 de ani, In timp ce

Azi, Virginia RUZICI

King numără 36, Wade 34, Stove 32, 
Casals 31, Goolagong 28. E adevărat, 
Everț e mai aproape de vîrsta mea 
— 25, dar îmi dă mare încredere fap
tul că în sezonul de iarnă am con
dus-o cu 4—3 și 3—0 în ambele se
turi ale unui meci pe care acum știu 
exact de ce l-am pierdut.

— Vă antrenați și în timpul vacan
țelor ?

— Vacanță totală nu-mi pot per
mite niciodată. Numai vacantă for
țată — ca aceasta recentă,

— Știu că sînteți și studentă, 
anul al IV-Iea, la I.E.F.S. Cind 
vățați ?

— Drept să vă spun, nici eu

— Dar sînt, fiindcă orice campion 
e și el om. în tenis nu poți să ciștigi 
in fiecare zi, dar trebuie să joci în 
fiecare zi, chiar dacă există riscul să 
pierzi.

— E adevărat ce se spune, că nu 
sînteți deloc o sentimentală ?

— Trăiesc cu picioarele pe pămlnt, 
și în sport, și în viața de toate zilele. 
Dovadă că nu mă pierd cu firea. N-am 
timp de sentimentalisme, însă trăiesc 
din plin sentimentele. Pe teren, faptul 
că mă conduce partenera ori că mă 
nedreptățește arbitrul mă afectează 
atît de mult Incit mă îndirjesc teri
bil și nu știu cum se face că atunci 
parcă joc mai bine. Cei care mă țu- 
nosc îndeaproape spun că așa eram 
și la 7 ani, cînd regretatul antrenor 
Gavrilă Vaida ml-a pus racheta în 
mină la Cimpia Turzii, așa am ră
mas și azi.

— Ce-ați dori să vă mai întreb, 
Virginia Ruzici ?

— Să-mi puneți întrebarea Inevi
tabilă ; „Pe cind un nou mare suc
ces ?“, la care eu să vă răspund, 
cu o satisfacție lesne de înțe
les, că azi e joi, 3 mai, inli
ne plec la Roma și imediat reapar in 
competiții. Turneul din capitala ita
liană, ca și cele următoare, constitu
ie pentru mine etape necesare 
de pregătire a marilor concursuri 
ale sezonului de vară care sint 
Roland Garros — unde trebuie să-mi 
apăr titlul — și Wimbledon, cel mai 
mare dintre turneele pe gazon — 
unde, nu uitați, trebuie să depășesc 
performanța de anul trecut, cînd 
m-am clasat în „primele 8“.

în 
în-

— Drept să vă spun, nici eu nu 
știu cind. Cum prind o perioadă mai 
descongestionată, cum mai pregătesc 
un examen. Altfel nu se poate. Ade
vărul este că sînt o fire care nu pot 
să stau p clipă fără să fac nimic, 
simt mereu nevoia să mă aflu într-o 
activitate.

— Bucuria cea mai mare ?
— Cind am cîștigat Roland Gar- 

roș-ul. Această primă victorie de 
răsunet a însemnat foarte mult pen
tru mine și tare mi-aș dori să cîștig 
acest mare turneu mai mulți ani la 
rind. Cea mai fericită ar fi mama — 
care se bucură cel mai mult de 
succesele mele și suferă cumplit la 
insuccesele mele.

— Noroc că acestea din urmă slnt 
mai puține.

...în numele cititorilor, al 
iubitorilor de sport din țara 
am urat atunci Virginiei 
să pășească cu dreptul în noul ysezon 
competițional și să facă în continuare 
noi pași spre locul ce-1 merită mare
le-! talent, excepționala-i putere de 
muncă și formidabila-i ambiție spor
tivă. Iar ea, între timp — cum s-a 
mai anunțat, de altfel — a pășit, in
tr-adevăr, cu dreptul, culegind vic
torii și ajungind pină in fazele fi
nale ale turneelor de la Roma, Viena 
și Berlinul occidental. Urmează, 
acum, încercarea cea mare : Roland 
Garros. Sintem alături de prima ro
mâncă învingătoare In acest presti
gios turneu, dorindu-l o performan
ță cit mai bună, dacă se poate chiar 
repetarea răsunătorului ei succes de 
anul trecut.

tuturor 
noastră, 

Ruzici

Gheorghe MITROI

• „FIUL JUNGLEI" 
REVENIT PRINTRE OA
MENI. Pascual, un băiețel în 
virstă de zece ani, aflat într-un 
spital din orașul Lakanau (In
dia), este unicul copil in viață 
care a trăit printre lupi. Desco
perit în urmă cu 7 ani intr-o 
pădure din statul Uttar Pradesh, 
copilul a fost ținut pină în 1977 
in coliba unui țăran. Pascual, 
care și-a recăpătat in urma 
unor masaje speciale mersul 
biped, nu vorbește, nu se joacă 
și nu comunică cu ceilalți copii, 
preferă să consume carnea 
crudă. Doar uneori încear
că timid să se apropie de sora 
medicală, de parcă ar vrea

să-1 atragă atenția asupra sa. 
Se speră ca în urma îngrijirilor 
atente și răbdătoare acest „fiu 
al junglei" să se reintegreze în 
societatea umană.

• INTERPRETAREA 
MAI RAPIDĂ SI PRECI
SA A RADIOGRAFIILOR. 
Unele organe, în special vezicu
la biliară, atunci cînd sînt afec
tate mai serios de o anumită 
maladie, nu pot fi radiografiate. 
Există, atunci, posibilitatea de a 
folosi tehnica angiografiei : se 
injectează în vena un produs 
de contrast, care impresionează 
placa radiografică. Procedeul,

care durează mai multe ore, 
este greoi și totodată prezin
tă un grad redus de certitudine, 
doar medicii cu experiență în
delungată putînd realiza o in
terpretare corectă. Cercetătorii 
de la Facultatea de medicină din 
Hamburg au pus la punct o 
nouă metodă de interpretare a 
acestor radiografii : un ordina
tor descompune fiecare clișeu în 
64 000 de elemente și le anali
zează in decurs de cîteva se
cunde, rezultatele fiind afișate 
pe un ecran negru. Gradul de 
certitudine este astfel ridicat, iar 
diagnosticul considerabil faci
litat.

• MEDALIE PENTRU 
JOHN WAYNE. In semn 
de omagiu adus îndelungatei și 
prestigioasei cariere cinemato
grafice a lui John Wayne, Ca

mera Reprezentanților a State
lor Unite a decis, în unanimita
te, să decerneze popularului ac
tor, cu ocazia împlinirii a 72 de 
ani, medalia de aur. Ceremonia 
a avut loc în absența lui John 
Wayne, care, bolnav de cancer, 
a fost supus, în ultima vreme, 
mai multor operații și se află 
internat într-un spital din Los 
Angeles. Această medalie de 
aur a mai fost decernată de-a 
lungul anilor unor personalități 
americane marcante — începînd 
cu George Washington.

• ADAPTARE LA ME
DIU. Sequoia, arborele-mamut, 
care atinge înălțimi de pînă la 
150 m, o circumferință de 40 m 
și vîrsta de 4 000—5 000 de ani,

a fosț aclimatizat și In Uniunea 
Sovietică. Unitățile forestiere de 
pe litoralul Marii Negre, din 
Crimeea și Caucaz dispun și de 
parcele plantate cu acest gigant, 
ce crește Îndeosebi In California. 
Mulți arbori au început să facă 
fructe. în prezetjt, specialiștii 
sovietici din raioanele Soci, Ga
gra și din apropierea lacului 
Rița stabilesc terenurile ce vor 
fi plantate cu sequoia în vede
rea extinderii pe mari suprafețe 
a acestei specii valoroase. Im
portanta economică a arborelui 
este ilustrată și de faptul că din 
trunchiul unui singur exemplar 
de sequoia bine dezvoltat se 
pot confecționa 40 de case cu 
cite 5 încăperi. In plus, lemnul 
de sequoia este foarte rezistent 
la umezeală.
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LA NAȚIUNILE’UNITE-> *. ORIENTUL MIJLOCIU

România își reafirmă sprijinul 
față de lupta poporului namibian 

pentru independentă

• Precizări privind negocierile egipteano-israeliene • Convor
biri algeriano-libiene la nivel înalt • Acord în legătură cu 
reînnoirea mandatului forțelor O.N.U, de pe înălțimile Golan

Prezențe românești peste hotare

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — La Națiunile Unite au fost 
reluate lucrările celei de-a 33-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
pentru discutarea problemei Namibiei ți a implicațiilor sfidării în 
continuare a rezoluțiilor O.N.U. de către Africa de Sud. Dezbaterile, la 
care s-au înscris peste 100 de state membre și care se vor încheia la 1 
iunie, au ca scop să stabilească măsuri care să contribuie la îndepli
nirea rezoluțiilor, să permită accesul neîntârziat al Namibiei la inde
pendență pentru ca poporul namibian, stăpîn pe destinele sale, să-și 
poată consacra toate eforturile reconstrucției și dezvoltării țării, intr-o 
patrie liberă, unitară și suverană.

Luind cuvintul in cadrul dezbateri
lor, ambasadorul Teodor Marinescu, 
reprezentantul permanent al țării 
noastre la O.N.U., a relevat agrava
rea situației din Namibia și. în ge
neral, din Africa australă ca ur
mare a acțiunilor regimurilor ra
siste de la Pretoria și Salisbury care 
încearcă pe toate căile să mențină 
in această parte a lumii sistemul cel 
mai retrograd de dominație și asu
prire colonialistă, de discriminare 
rasială și apartheid.

Acțiunile întreprinse de Africa de 
Sud in Namibia, a subliniat amba
sadorul român, nu lasă nici o îndo
ială asupra adevăratelor intenții ale 
autorităților de la Pretoria de a re- 
.eurge la o soluție unilaterală și 
ilegală în Namibia, la o decolonizare 
fictivă și la instaurarea in acest teri
toriu a unui regim aservit de tip 
neocolonialist.

România, a subliniat vorbitorul, 
este hotărîtă să acorde in continuare

întregul sprijin politic, diplomatic, 
moral și material luptei drepte a po
porului namibian pentru îndeplini
rea idealurilor sale de libertate și 
demnitate, hotărîre subliniată cu 
claritate și fermitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu în Mesajul adre
sat recent ședinței solemne a Con
siliului O N.U. pentru Namibia, ca și 
în intilnirile cu conducerea SWAPO.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
retragerii imediate și necondiționate 
a Africii de Sud din Namibia și a 
încetării tentativelor ei de a im
pune în acest teritoriu un regim 
opus intereselor poporului nami
bian și Rezoluțiilor O.N.U. Aceste 
măsuri vor trebui să permită accesul 
neintirziat al Namibiei la indepen
dență, pentru ca poporul namibian, 
stăpin pe destinele sale, să-și poată 
consacra toate eforturile reconstruc
ției și dezvoltării țării, intr-o patrie 
■liberă, unitară și suverană.

CAIRO 26 (Agerpres). — La sfîr- 
șitul primei runde a negocierilor tri
partite egipteano-israeliano-ameri- 
cane cu privire la autonomia Cisior- 
daniei și Gâzei, care a avut loc la 
Beersheba, s-a hotărît continuarea 
discuțiilor în zilele de 6 și 7 iunie la 
Alexandria — a anunțat Butros 
Ghali, ministru de stat egiptean la 
M.A.E., potrivit agenției M.E.N. El a 
precizat că viitoarea reuniune se va 
referi la stabilirea definitivă a ordi
nii de zi a acestor negocieri, ca și la 
modalitățile de acțiune și la forma
rea comisiilor tehnice care vor fi în
sărcinate cu aceasta.

ALGER 26 (Agerpres). — La 
Alger au început convorbirile între 
președintele Algeriei, Bendjedid 
Chadli. și Moammer El Geddafi, con
ducătorul marii revoluții de la 1 sep
tembrie din Jamahiria Arabă Libia
na Populară Socialistă. In cadrul pri
mei runde a convorbirilor au fost 
abordate probleme ale relațiilor bi
laterale, cit și aspecte legate de ac
tuala situație din Orientul Mijlociu.

NAȚIUNILE UNITE. — Secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a anunțat în raportul adresat Con
siliului de Securitate că guvernele 
Siriei și Israelului și-au dat acordul 
pentru reînnoirea mandatului „For
ței Națiunilor Unite pentru Observa
re și Dezangajare", instalată pe fnăl- 
țimile Golan din 1974. în consecință, 
secretarul general al O.N.U. reco
mandă Consiliului de Securitate să 
prelungească pentru o nouă perioadă 
de șase luni mandatul acestor forțe, 
care expiră joia viitoare.

DAMASC 26 (Agerpres). — Abdel 
Halim Khaddam, vicepremier și mi
nistru de externe al Siriei, a primit 
pe Atal Bihari Vajpayee, ministrul 
indian al afacerilor externe, aflat în 
vizită la Damasc, cu tare a avut 
convorbiri consacrate relațiilor bila
terale. Au fost abordate, totodată, o 
serie de probleme internaționale, în
tre care situația din Orientul Mij
lociu.

POLONIA
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — 

In cadrul „Zilelor culturii ieșene 
la Lublin", organizate in întâm
pinarea zilei de 23 August, la 
Biblioteca universitară „Mărie 
Curie-Sklodowska" din acest 
oraș polonez s-a deschis o ex
poziție de carte din producția 
editurii „Junimea" din Iași. Au 
fost prezentate lucrări din do
meniul literaturii politice, isto
rice și științifice, la un loc de 
seamă fiind volumele de opere 
ale secretarului general al 
Partidului Comunist Re mân, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cele pesle 300 de vo
lume au fost oferite în dar bi
bliotecii poloneze de ambasado
rul României la Varșovia, Ion 
Cosma.

, Teatrul „Vasile Alecsandri" 
din Iași a prezentat în fața pu-* 
blicului din Lublin piesele : „O 
scrisoare pierdută" de Ion Luca 
Caragiale, și „Tango" de S. 
Mrozek.

FINLANDA
HELSINKI 26 (Agerpres). — 

: Sub auspiciile Asociației de prie

tenie Finlanda-România, în ora
șul Tampere, important centru 
economic și cultural, a fost or
ganizată „Săptămîna culturii 
românești". Această acțiune, 
inițiată in cadrul manifestărilor 
prilejuite de cea de-a 35-a ani
versare a eliberării României 
de sub dominația fascistă, a in
clus expoziția de fotografii „Mo
mente din istoria poporului 
român", galele filmelor „Prin 
cenușa imperiului" și „Moartea 
lui Ipu", precum și o „Seară 
turistică", la care au fost pre
zentate scurt-metraje românești.

THAILANDA
BANGKOK 26 (Agerpres). — 

Revista săptămînală „Satri Sarn", 
publicație a femeilor din 
Thailanda, a inserat sub sem
nătura profesoarei Prathoomporn 
Vajrasthira, un ciclu de articole 
despre România. Materialele, 
însoțite de fotografii, prezintă 
aspecte ale vieții politice, econo
mice și social-culturale din țara 
noastră. Articole despre Româ
nia au mai publicat în ultima 
vreme și revistele „Skulthai" și 
„Bangkok Readers".

KHARTUM
Sărbătorirea

Zilei revoluției 
sudaneze

KHARTUM 26 (Agerpres). — In 
cadrul festivităților organizate cu o- 
cazia celei de-a zecea aniversări a 
Zilei revoluției sudaneze — 25 mai 
— la Khartum au avut loc o paradă 
militară și o demonstrație a oame
nilor muncii.

Cu acest prilej, Aboul Qassim Mo
hammed Ibrahim, prim-vicepreșe
dinte al Republicii Democratice Su
dan și secretar general al Uniunii 
Socialiste Sudaneze (U.S.S.), a vor
bit despre succesele poporului suda
nez în lupta sa pentru consolidarea 
independenței economice și pentru 
progres general.

La festivități a luat parte delega
ția Partidului Comunist Român, con
dusă de Emil Drăgănescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

HELSINKI
Programul noului 
cabinet finlandez
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Condamnare aspră a regimului rasist 
de la Pretoria

Luind cuvîntul în cadrul dezbateri
lor. delegatul angolez, ambasadorul 
Elisio Figueiredo, a evidențiat faptul 
că politica Africii de Sud se concen
trează în direcția aducerii la putere 
în Namibia a unui guvern în între
gime controlat de regimul rasist de 
la Pretoria. El a subliniat că impu
nerea de sancțiuni economice împo
triva Africii de Sud constituie sin
gura modalitate pentru ca Africa 
australă să continue evoluția sa spre 
independență, pentru ea statele afri
cane vecine cu Africa de Sud. Na
mibia, Rhodesia, să cunoască | pacea și 
stabilitatea.

Reprezentantul Egiptului, ambasa
dorul Esmat Abdel Meguid, a subli
niat că Africa de Sud nu are intenția 
să se retragă din Namibia, apreciind 
că regimul sud-african se bucură de 
sprijin occidental, din moment ce 
unele dintre statele occidentale se 
opun instituirii de sancțiuni eco
nomice.

Reprezentantul Indiei a criticat 
unele state occidentale pentru refu
zul lor de a accepta ceea ce toate po
poarele cer și doresc acum, respectiv 
instituirea sancțiunilor economice 
împotriva Africii de Sud.

Ambasadorul indonezian, Abdullah 
Kamil, a apreciat că Adunarea Gene

rală trebuie să elaboreze uu proiect 
de document, care că cuprindă sanc
țiunile împotriva R.S.A. pentru a fi 
prezentate Consiliului de Securitate, 
în rîndul acestor sancțiuni, a spus el. 
trebuie să figureze sancțiunile eco
nomice, embargoul petrolier și ru
perea relațiilor diplomatice cu Africa 
de Sud.

La rîndul său, reprezentantul Hon
durasului, Mario Carias, a declarat 
că dată fiind gravitatea situației și 
responsabilitatea deosebită a Națiuni
lor Unite față de Namibia, in cadrul 
Cdhsiliului de Securitate trebuie să se 
ia urgent în considerare aplicarea de 
măsuri în conformitate cu capitolul 7 
al Cartei O.N.U.,

Reprezentantul Suediei, Anders 
Thunborg, a subliniat că sancțiunile 
economice împotriva Africii de Sud 
trebuie să includă embargoul petro
lier, precum și cel în domeniul teh
nologiei nucleare. Criticind sever re- 
gimul*sud-african pentru acțiunile 
unilaterale întreprinse în Namibia, el 
a spus : „Vom continua să susținem 
că refuzul Africii de Sud de a se 
conforma rezoluțiilor pertinente ale 
Consiliului de Securitate trebuie să 
determine acest organism să inițieze 
prompt sancțiuni eficiente".

Proiect de rezoluție prezentat de 54 de țări 
socialiste și nealiniate

Un grup de 54 de țări socialiste și 
nealiniate au prezentat Adunării Ge
nerale un proiect de rezoluție cerind 
Consiliului de Securitate adoptarea 
de sancțiuni internaționale obli
gatorii față de Republica Sud-Afi i- 
eană, pentru a determina regimul a- 
cestei țări să se conformeze hotări- 
rilor Organizației Națiunilor Unite 
cu privire la Namibia.

Textul proiectului subliniază că 
problema Namibiei este o problemă 
colonială, iar lupta poporului nami
bian „prin toate mijloacele" în ve
derea obținerii eliberării sale națio
nale este in întregime legitimă și 
trebuie sprijinită pe plan interna
țional.

Proiectul constată, pe de altă par
te, că Republica Sud-Africană a 
profitat ..o perioadă prelungită" de 
negocierile pentru o reglementare a

problemei Namibiei, acționind în 
mod fraudulos, sub forme și măsuri 
ilegale și prin „mașinațiuni si
nistre".

Proiectul de rezoluție condamnă 
atitudinea de „sfidare și aroganță", 
manifestată de regimul rasist de Ia 
Pretoria prin crearea in Namibia a 
unei așa-zise Adunări Naționale în 
urma alegerilor caracterizate prin 
fraudă și nulitate. Proiectul con
damnă. de asemenea. represiunile 
Republicii Sud-Africane împotriva 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (SWAPO). principala miș
care de eliberare din teritoriu, re
prezentant legitim al poporului na
mibian. estimînd că represiunea și 
persistența ocupării ilegale sud- 
africane asupra Namibiei constituie 
o amenințare la adresa păcii mon
diale.

agențiile de presă transmit:
Apel al Plenarei C.C. al 

P.C. din Japonia. vineri s au 
încheiat lucrările celei de-a șaptea 
Plenare a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia. In 
rezoluția adoptată se face apel la 
creșterea eforturilor în vederea în
tăririi unității partidului, a sporirii 
numărului membrilor P.C.J., in per
spectiva alegerilor generale ce vor 
avea loc probabil vara viitoare.

Conferința reprezentan
ților orașelor de pe țărmul 
Mării Baltice, consacrată proble
melor legate de prevenirea și com
baterea poluării acestei mări, a luat 
sfîrșit la Helsinki. Au participat de

legați din Finlanda, Uniunea Sovie
tică, R.D.G., R. P. Polonă, Danemar
ca, R.F.G. și Suedia. In cadrul dez
baterilor au fost prezentate 40 de 
referate privind aspecte ale protec
ției mediului in Marea Baltică, ca și 
unele tehnologii care pot fi utilizate 
pentru combaterea poluării mării.

Noul guvern canadian va 
fi instalat la 4 iunie, au convenit 
premierul desemnat al Canadei, Joe 
Clark, și primul ministru demisionar, 
Pierre Elliott Trudeau. Pe de altă 
parte, s-a anunțat că grupul parla
mentar al Partidului Liberal, care 
va trece în opoziție după 16 ani de 
guvernare, se va întruni săptămîna 
viitoare pentru a-și alege liderul. 
Agenția Reuter este de părere că, în 
ciuda infrîngerii sale în alegerile de

acum citeva zile, premierul demisio
nar va fi reales în fruntea Partidu
lui Liberal.

Deschiderea Tîrgului in
ternațional de la Nicosia 
a avut loc vineri. România par
ticipă cu un stand organizat de 
Ministerul Industriei Chimice, care 
se bucură de un deosebit succes. 
Pavilionul românesc a fost vizitat de 
președintele Republicii Cipru, Spyros 
Kyprianou, și de alți membri ai gu
vernului.

Michael Pocock. Pentru atenuarea a- 
cestei penurii, Pocock a formulat 
mai multe propuneri, intre care e- 
conomisirea de energie, o mai mare 
eficacitate a consumului și dezvol
tarea substanțială a investițiilor in 
industriile carboniferă și nucleară.

Iradiat». Autoritățile americane

S.U.A.
Opoziție față de proiectele de majorare 

a cheltuielilor militare
300 milioane dolari din bugetul pentru înarmări urmează 

să fie transferate în domeniul educației

Negocierile de reînnoire a 
Convenției de la Lome. La 
Bruxelles s-au încheiat, sîmbătă, 
fără nici un rezultat concret, nego
cierile consacrate Reînnoirii ■ Conven
ției de la Lome, în baza căreia 57 de 
țâri în curs de dezvoltare din Africa, 
zona Caraibilor și Pacificului (A.C.P.) 
sînt asociate la Piața comună. La ne
gocieri au participat miniștrii de ex
terne ai țărilor membre ale C.E.E. și 
reprezentanții celor 57 de țări A.C.P. 
Principalul punct de dezacord, scrie 
agenția France Presse. a fost în legă
tură cu cuantumul ajutorului pe care 
Piața comună ar urma să-1 acorde în 
următorii cinci ani țărilor asociate.

au dispus, vineri, începerea evacuării 
locuitorilor dintr-o zonă rurală din 
statul Mississippi, unde, în anii ’60. 
intr-un zăcâmînt de sare au fost 
efectuate experiențe nucleare subte
rane. Decizia amintită a fost determi
nată de concluziile la care au ajuns 
mai multe echipe de experți, care 
au făcut măsurători ale nivelului ra
diației în zona amintită. După obser
varea unor anomalii in flora și fau
na regiunii, s-a stabilit, astfel, că ni
velul radiației este mai ridicat decît 
doza admisă.

„Lacul păcii". DuPă cum 
relatează agenția M.E.N., Banca In
ternațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.) este dispusă să 
finanțeze mai multe proiecte de iri
gații și de drenaj care figurează în 
planul egiptean de dezvoltare. Prin
tre aceste proiecte se numără cel 
numit „lacul păcii", destinat să asi
gure expansiunea agricolă în pe
ninsula Sinai prin alimentarea cu 
apă provenind din Nil.

HELSINKI 26 (Agerpres). — Noua 
coaliție guvernamentală, de centru- 
stinga a Finlandei, condusă de Mauno 
Koivisto, a depus simbătă jurămin- 
tul. Cabinetul este format din 17 mi
niștri, dintre care nouă au deținut 
portofolii și în precedentul guvern. 
Din actualul guvern fac parte repre
zentanți ai partidelor social-demo
crat. de centru, ai Uniunii Demo
cratice a Poporului Finlandez (care 
include și Partidul Comunist) și ai 
Partidului Popular Suedez, Programul 
noului guvern finlandez nu este ț"f ■ 
damental diferit de cel al precefe 
tului cabinet, prioritatea absdiî.tă 
fiind acordată luptei împotriva șo
majului, flagel care afectează 6.6 la 
sută din populația activă a acestei 
țări.

CENTO își va înceta 
oficial existența în toamnă

ANKARA 26 (Agerpres). — Orga
nizația Tratatului Central (C.E.N.T.O.) 
va înceta oficial să mai existe in 
toamna acestui an, a declarat vineri 
la Ankara secretarul general al or
ganizației. Kamuran Gurun. Forma
litățile de dizolvare sint in curs și 
ele se vor încheia la sfirșitul lunii 
august, a spus Gurun. intr-un inter
viu acordat agenției de presă Ana
tolia.

Turcia a anunțat retragerea din 
C.E.N.T.O. la 13 martie anul acesta, 
după ce, anterior, anunțaseră, decizii 
similare Pakistanul și Iranul.

Dezbaterile din Ca
mera Reprezentanților 
a S.U.A. pe marginea 
proiectului de buget 
pe anul 1980 relevă în 
mod elocvent preocu
parea opiniei publice 
americane — ale că
rei presiuni se fac 
simțite în rindurile dc- 
putaților și senatorilor 
— față de măsurile 
preconizate în direcția 
sporirii cheltuielilor 
militare. La capătul 
mai multor zile de 
dispute aprinse, in 
timpul cărora proiectul 
fusese chiar respins în 
cadrul primului scru
tin, adversarii măsuri
lor de sporire 7 a bu
getului militar au reu
șit să determine redu
cerea cu 300 milioa
ne dolari a cheltuie
lilor suplimentare pen
tru înarmare.

In proiectul de bu

get prezentat Congre
sului, din totalul chel
tuielilor de 532 miliar
dă dolari, înarmărilor 
le erau destinate a- 
proape un- sfert. „Bu
getul apărării —relata 
agenția Associated 
Press — este cel care 
înregistrează cea mai 
mare creștere". în 
schimb, pentru chel
tuielile sociale — 
sănătate, invățămînț, 
ajutor social, pensii 
etc. — creșterile sint 
nesemnificative, ceea 
ce a determinat luări 
de poziție critice din 
partea ministrului să
nătății. educației și bu
năstării, ca și a unui 
grup de senatori, reu
nind atît membri ai 
Partidului democrat, 
cit și ai Partidului re
publican.

în cadrul dezba
terilor din Camera

Reprezentanților, un 
grup de congresmeni 
dem,ocrați, refuzînd să 
voteze cheltuielile mi
litare suplimentare, s-a 
alăturat republicani
lor pentru a res
pinge proiectul de 
buget. A fost ne
voie de convocarea li
nei conferințe cu parti
ciparea membrilor Se
natului și ai Camerei, 
numai astfel pu- 
tindu-se realiza un 
compromis : sumele
devenite disponibile 
prin reducerea bugetu
lui militar, respectiv 
300 milioane dolari, 
vor fi destinate educa
ției și pregătirii profe
sionale a tinerilor. 
Astfel, Camera Repre
zentanților a aprobat 
proiectul de buget, 
care urmează să fie j 
prezentat Senatului..

N. P.

Convorbiri franco-luxem-
blirgheze. Prlmul ministru al • 
Luxemburgului. Gaston Thorn, a fă
cut vineri o vizită oficială la Paris, 
unde a conferit cu premierul fran
cez Raymond Barre. Au fost exa
minate probleme bilaterale, precum 
și în legătură cu sediul viitorului 
Parlament vest-european, organ con
sultativ al C.E.E. In prezent, sediul 
acestei instituții comunitare se află 
la Strasbourg, dar Luxemburgul do
rește să-l transfere pe teritoriul său.

Penuria de energie riscă să 
se prelungească timp de un deceniu, 
a avertizat vineri, la Londra, preșe
dintele companiei petroliere ..Shell",

Cel 
din istoria

WASHINGTON 26 
(Agerpres). Un avion 
de tipul „DC-10", a- 
parțlnînd cbmpaniei 
aeriene „American Air
lines" s-a prăbușit, la 
scurt timp după ce 
decolase de pe aero
portul internațional 
„O’Hara" din Chicago, 
cu destinația Los An
geles. La bordul apa
ratului se aflau 272 
persoane, dintre care 
257 pasageri și 15 
membri ai echipajului. 
Potrivit unui purtător 
de cuvînt al compani-

mai grav accident 
aviației civile americane
ei, nu există supravie
țuitori.

La decolare, reacto
rul din stingă al avio
nului a degajat o 
trombă de fum, au 
precizat mai multi 
martori oculari. S-a de
tașat de aripă și a 
căzut pe pistă. In acel 
moment • aparatul se 
afla la aproxima'iv 
200 metrt de sol. Avio
nul a pivotat in turul 
axei sale înainte de a 
exploda, prăbușindu-se 
la sol. la un km dis
tanță de aeroport. A- 
paratul, in flăcări, a

căzut pe un teren de 
aviație dezafectat, în 
apropierea unui car
tier foarte populat din 
nord-vestul orașului 
Chicago. D >uă persoa
ne care a.crau la sol 
au fost grav rănite. 
Accidentul a avut loc 
la o oră de virf (15.00 
ora locală. 20.0G GMT). 
ceea ce a îngreunat 
sosirea primelor aju
toare ig locul acciden
tului.

Acesta este cel mai 
grav accident petrecut 
in istoria aviației civi
le a Statelor Unite.

Un momi de amplă semnificație, o etapă nouă, superioară 
în dezvoltarea colaborării si prieteniei româno-spannle
(Urmare din pag. I)
noastră, președintele ei, în vederea 
generalizării lor, ca o condiție fun
damentală a intăririi destinderii și 
păcii. Și. este, desigur, un motiv de 
satisfacție de a sublinia elogiul pe 
care suveranul spaniol a ținut să-l 
aducă aportului personal al președin
telui României la acest proces istoric. 
„Bumneavoastră. domnule presedinie
— a declarat regele JUAN CĂRLOS
— in nenumărate ocazii, și foarte re
cent, in timpul vizitei dumneavoastră 
in diferite țări africane, ați dat exem
plul unei dedicări active și neobosite 
cauzei destinderii, apărării drepturi
lor inalienabile ale tuturor popoare
lor de a-și hotărî destinele pe calea 
care servește cel mai bine interese
lor lor. Ia deplina folosire a resurse
lor proprii, eliberate de ingerințe 
străine care se opun exercitării de
plinei lor suveranități".

Deosebit de important este faptul 
că dorința de extindere a colaboră
rii dintre România și Spania nu a 
fost numai afirmată, ci și-a găsit și 
transpuneri nemijlocite în practică, 
prin acordurile încheiate și înțelege
rile stabilite, care au deschis largi 
perspective raporturilor bilaterale in 
cele mai diferite sfere de activitate, 
conturind și mai puternic caracterul 
dc lucru al vizitei.

Se cuvine, astfel, a releva hotărî- 
rea comună de a se intensifica efor
turile pentru a asigura ‘o creștere și 
diversificare continuă a schimburilor 
comerciale, care urmează să atingă 
pină in 1985 nivelul minim de 500 
milioane de dolari. Perspective îm
bucurătoare se deschid, pe aceeași 
linie, prin semnarea protocolului de 
colaborare intre Ministerul Industri
ei Construcțiilor de Mașini din Româ
nia și Institutul Național al Industri
ei din Spania. în diferite domenii de 
activitate industrială. Desigur, ținîn- 
du-se seama de posibilitățile oferite 
de economiile celor două țări, exista, 
in continuare, un spațiu amplu de 
adincire și diversificare a cooperării, 
potrivit înțelegerilor la care s-a a-

juns în timpul vizitei urmînd să ,se 
acorde o atenție deosebită construc
țiilor de mașini și celor navale, in
dustriilor chimice, miniere, siderurgi
ce și agroalimentare, ca și cooperării 
pe terțe piețe ; alte proiecte ce ur
mează să fie finalizate vizează trans
porturile aeriene și cele maritime in
ternaționale, acordul de cooperare 
industrială ș.a. — simpla enumerare 
a tuturor acestor domenii și sectoare 
fiind edificatoare pentru dimensiuni
le pe care le poate dobîndi conlucra
rea economică româno-spaniolă.

Semnarea acordului de cooperare 
culturală și științifică este de na
tură să deschidă perspective largi 
și in aceste importante sfere ale cu
noașterii, să contribuie, prin pro
movarea valorilor autentice, la mai 
strînsa apropiere și înțelegere între 
cele două popoare ; în aceeași ordine 
de idei se cuvine a fi subliniată in
vitația adresată unei delegații cultu
rale spaniole să participe' la cea 
de-a doua finală a „Cîntării Româ
niei" — ceea ce va oferi posibi
litatea unui inedit schimb de ex
periență intre reprezentanții a două 
spiritualități profund originale, care 
au îmbogățit patrimoniul omenirii 
cu geniul unui Eminescu și Brân- 
cuși. al unui Cervantes și Lorca — 
ca și proiectul organizării unei mese 
rotunde cu participarea unor per
sonalități din ambele țări, pentru a 
discuta probleme bilaterale și as
pecte de interes comun ale situației 
internaționale.

Pe lingă rezultatele pozitive pe 
planul dezvoltării relațiilor de prie
tenie între cele două popoare, pe 
diferite tărimuri de activitate, este, 
fără îndoială, un motiv in plus de 
satisfacție de a consemna concluzi
ile și aprecierile apropiate sau 
chiar comune care s-au afirmat pe 
parcursul vizitei în abordarea pro
blematicii majore a actualității in
ternaționale. în mod firesc, pe 
primul plan al atenției s-au situat 
aspectele securității și cooperării 
pe continentul european, cu atît mai 
mult cu cit, se știe, anul viitor ur

mează să aibă loc la Madrid reuniu
nea consacrată acestor probleme. 
Fidele vqcației lor pașnice, cele 
două țări, care au conlucrat activ atît 
în toate fazele Conferinței gene- 
ral-europene, cit și în înfăptuirea do
cumentelor semnate la Helsinki, au 
căzut de acord — și, desigur, aceasta 
constituie un element a cărui însem- > 
nătate se cuvine evidențiat în mod 
deosebit — ca„ trăgîndu-se învăță
mintele necesare din reuniunea de la 
Belgrad, încheiată, din păcate, cu re
zultate nesatisfăcătoare, să facă to
tul, împreună cu celelalte state par
ticipante, în scopul de a asigura reu
șita reuniunii de la Madrid. Este în 
interesul tuturor popoarelor europene 
ca reuniunea să dea un nou impuls 
procesului inițiat la Helsinki, să con
tribuie substanțial la consolidarea și 
progresul securității în Europa, prin 
îndeplinirea integrală a tuturor pre
vederilor Actului final, cu precă
dere a unor măsuri efective de 
dezangajare militară și de dezarma
re — ceea ce ar avea o importanță 
pozitivă asupra destinderii în întrea
ga lume.

Opiniile convergente asupra în
semnătății stabilirii unor relații de 
bună vecinătate, înțelegere și coope
rare în Balcani și în Mediterana, 
adică in regiunile unde sint situate 
cele două țări, ca și in celelalte 
zone ale Europei ; asupra unei re
glementări negociate privind situația 
din Cipru ; asupra necesității de a 
se opri cursa înarmărilor și a se 
trece la măsuri concrete de dezar
mare, îndeosebi nucleară : asupra 
căilor unei soluționări globale și 
pașnice din Orientul Mijlociu ; asu
pra imperativului instituirii noii 
ordini economice internaționale, ba
zată pe egalitate și echitate — iată 
tot atîtea alte rațiuni care îndreptă
țesc concluzia că și in domeniul vie
ții internaționale există premisele 
unei și mai strînse colaborări între 
România și Spania. Semnificativă in 
acest sens este hotărirea de a se ac
ționa in acest sens Ia O.N.U. și in ca

drul altor organizații și reuniuni, pen
tru soluționarea complexelor proble
me ale lumii de azi, de a se dezvolta 
mai departe contactele la nivel inalt 
și alte niveluri.

Așa cum a ținut să sublinieze cu 
pregnanță in toastul său președin
tele Nicolae Ceaușescu. fundamen- 
tindu-și relațiile pe deplina egalitate, 
stimă și respect reciproc, România 
și Spania pot oferi in toate do
meniile amintite un exemplu de 
conlucrare rodnică intre state cu 
orinduiri diferite, dar care sint 
animate de dorința de a conlucra 
în spiritul coexistenței pașnice, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor co
mune de progres și bunăstare, de 
libertate și independență națională, 
a năzuințelor spre o viață mai bună, 
intr-o lume mai dreaptă. Se poate 
afirma că prin cele stabilite in cursul 
vizitei relațiile dintre cele două țări 
conferă o dimensiune concretă, prac
tică acestui spirit.

Sint motive pentru care opinia pu
blică din țara noastră salută cu depli
nă satisfacție — așa cum se reflectă 
în numeroasele telegrame adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
bilanțul substanțial al dialogului la 
nivel înalt româno-spaniol, care mar
chează, în mod neîndoios, un moment 
politic de însemnătate istorică în 
relațiile dintre cele două popoare, un 
aport valoros la cauza generală a pă
cii. securității și înțelegerii in Eu
ropa și in lume. ,

în acest an. cînd ne pregătim 
să întîmpinăm trei decenii și jumă
tate de la eliberarea României de sub 
dominația fascistă, rezultatele vizitei 
în Spania, adăugindu-se celor con
semnate de-a lungul multiplelor iti
nerare precedente ale președin
telui țării, pe cele mai diferite meri
diane ale globului, se constituie in 
concludente mărturii ale rodniciei, și 

,pe plan extern, a căii deschise de 
actul de la 23 August patriei noas
tre socialiste, al cărei prestigiu și au
toritate internațională nu au fost 
nicicînd mai înalte ca astăzi.

Implicațiile politicii 
Pieței comune asupra 

economiei franceze
O declarație 

a secretarului generai 
al P.C.F., Georqes Marchais

PARIS 26 (Agerpres). — Luind cu
vintul la un miting organizat la Stras
bourg, Georges Marchais. secretarul 
general al Partidului Comunist Fran
cez, a declarat, intre altele, că. din 
cauza politicii Pieței comune, a 
concurenței din partea monopoluril r 
vest-germane, numeroase ramuri ale 
economiei franceze se află într-o si
tuație critică.

în anii existenței C.E.E., capitalul 
vest-german și-a consolidat substan
țial pozițiile sale în dauna intereselor 
altor parteneri comunitari, a afirmat 
Georges .Marchais. Din cauza concu
renței tot mai puternice, a continuat 
vorbitorul, in Franța se reduce con
tinuu producția in numeroase ramuri 
ale industriei. Oamenii muncii din 
Franța și R.F.G., la inițiativa comu
niștilor, își apără în comun dreptur’e 
lor, -pronunțindu-se împotriva politicii 
de aprigă concurență promovată de 
Piațg comună și de monopoluri, a 
spus in incheiere Marchais.

Dl. Sallot salvează 
capitalismul

„Programul mondial 
asupra climatului"
— adoptat la Congresul mon
dial de meteorologie de la 

Geneva
GENEVA 26 (Agerpres). — La 

Geneva s-a încheiat cel de-al Vlll- 
■ lea Congres mondial de meteorolo

gie. ale cărui lucrări au durat patru 
săptămîni. Au fost adoptate, cu acest 
prilej, programul de activitate și 
bugetul pentru anul viitor și pentru 
perioada 1980—1983, precum și pro
gramul de activitate al organizației. 
Acesta din urmă prevede, între 
altele, continuarea programelor de 
cercetări meteorologice inițiate sub 
egida O.M.M., între care „Cerceta
rea fenomenelor meteorologice".

S-a hotărît, totodată, lansarea unei 
noi acțiuni intitulată „Programul 
mondial asupra climatului", consa
crată studierii și evidențierii legilor 
care guvernează schimbările clima
tului terestru, precum și elaborării 
măsurilor susceptibile să prevină 
apariția unor modificări cu conse
cințe negative incalculabile asupra 
echilibrului ecologic al planetei.
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Copiii-minune ai automatizârii. roboții se răspîndesc vertiginos ■ 
distribuie bilete de intrare la muzee sau cornete de înghețata la ușJo 
cinematografelor, fac maioneze in bucătării pentru gospodine, joacă 
șah sau pilotează farfurii zburătoare în filmele științifico-fantastice. 
Aproape că te aștepți să te calce pe picior in autobuz, să-i vezi stind 
la rînd să bea o bere, ori în roluri de balerină, dansind în „Lacul 
lebedelor".

In aceste condiții, este, desigur, normală apariția unor foruri spe
cializate, cum este „Institutul american al robotului", condus de dl. 
Bernard Sallot. intr-un foarte perspicace studiu publicat in revista 
„Newsweek", dl. directqr povestește, îneîntat, despre roboții indus
triali care efectuează un șir de operații tehnice in întreprinderi, fac 
suduri, controlează radioactivitatea în centralele nucleare, distribuie 
poșta și impart aperitive în birouri etc.

Dar aceste operații sint o bagatelă — importante sint concluziile 
teoretice, sociale și politice, care deschid în fața umanității perspec
tive uimitoare.

„Avantajul roboților — scrie entuziasmat dl. Sallot — este că aceș
tia nu cer pauză de masă, nu solicită concedii de maternitate, nu fac 
niciodată grevă, nu iau pensii și îndeplinesc, fără să protesteze, dife
rite lucrări neplăcute, respinse de muncitorul uman".

Dl. Sallot eâte un modest, fiindcă avantajele roboților sint mult 
mai mari. Circuitele lor integrate nu vehiculează idei revoluționare, în 
microprocesoarele de siliciu nu se cuibăresc, neprogramate, ideologii 
subversive — nu există „roboți de stingă" și nici măcar de „centru- 
stînga". La fel, sînt greu de imaginat mișcări revendicative, manifes
tații sau demonstrații de stradă ale roboților. Pare destul de impro
babilă sindicalizarea lor și chiar dacă le-ar veni chef să poarte lupte 
de clasă, ar putea fi lesne potoliți cu o simplă șurubelniță. Iar solu
ționarea unor probleme sociale ar fi mult facilitată ; cînd ar crește 
șomajul, roboții ar putea fi depozitați în magazii — bine gresați, ca 
să nu ruginească pină la revenirea conjuncturii. Iar dacă vor fi vop
siți cu toții in aceeași culoare, evitindu-se negrul — s-a rezolvat și 
problema apartheidului.

Deci, adio ciocniri și convulsii sociale !

E drept, parcă ar mai fi necesare citeva precizări de amănunt. De 
pildă, într-o lume din care ar dispărea muncitorii, oare cine ar construi 
sutele de milioane de roboți capabili să-i înlocuiască, avînd în vedere 
că metodele de înmulțire biologică nu-s eficiente în cazul roboților? Și 
cine le-ar asigura întreținerea, reparațiile, programările și perfec
ționările ? Și ce s-ar face cu acele activități unde omul nu poate și 
nu va putea fi înlocuit?

Dl. Sallot vrea să salveze capitalismul uitînd un mic amănunt teo
retic : că burghezia nu poate să existe fără proletariat — doar reci
proca este valabilă — și că orinduirea care va permite cea mai largă 
automatizare a proceselor productive poartă alt nume...

Singura sa scuză este că mai există oameni capabili să emită 
idei cu un coeficient de perspicacitate și inteligență neîntilnit la orice 
robot cu un pic de scaun la cap.

N. CORBU
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