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Sarcina cea mai importantă 
a acestor zile pentru 
organizațiile de partid 
de la sate, pentru toți 

oamenii muncii din agricultură:

SĂMÎNTA-
3

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
i-au fost înmuiate Diploma de cetățean de unare si orașului Dări, împreună cu
„Caravela de argint "-simbolul orașului-si Mia de aur „Aldo Moro"

cîț ma[ repede sub brazdă /
Pe agenda urgențelor :

• încheierea însămînțării culturilor din prima epocă # Trecerea imediată 
la semănatul porumbului • Evacuarea apelor de pe terenurile agricole

dou: Exemplul unităților avansate-cea mai bună dovadă că ritmul 
lucrărilor poate fi intensificat

Cu cele aproape 58 000 hectare în- 
sămințate pină ieri. Doljul se situea
ză printre județele mai avansate la 
lucrările agricole de primăvară. Se
mănatul sfeclei de zahăr s-a încheiat 
pe aproape întreaga suprafață de 
12 500 hectare, iar floarea-soarelui 
s-a însămînțat pe 17 000 hectare din 
cele 43 500 hectare planificate. Zilele 
trecute a început si semănatul po
rumbului. lucrare executată pină ieri 
pe 11 000 hectare. In obținerea aces
tor rezultate a contat si starea vre
mii. oarecum mai favorabilă execu
tării lucrărilor agricole. Dar ele se 
datoresc. în bună parte, hotăririi și

In numeroase unități agricole din județul Dolj se lucrează 
intens la semănatul porumbului

Foto : E. Dichiseanu

răspunderii cu care s-a acționat, mai 
ales in unitățile fruntașe, la semănat, 
pentru adaptarea tehnologiilor de lu
cru la condițiile impuse de starea te
renului. Adică : reamplasarea unor 
culturi din prima urgentă pe terenu
rile unde s-a putut semăna în con
diții relativ bune ; executarea si
multană a 2—3 operații pentru evi
tarea tasării terenului prin trecerile 
repetate ale tractoarelor si mașinilor 
agricole ; folosirea cu precădere la 
pregătirea terenului a combinatoare- 
lor și grapelor cu colți reglabili, care 
favorizează si uscarea rapidă a solu
lui. Totodată, s-a trecut la extinde

rea hibrizilor tim
purii si semltim- 
purii. a căror 
bbnder'e 'in cultu
ra porumbului a- 
iunge in acest an 
la 40 la sută.

Deși in noaptea 
de joi spre vineri 
in zona consiliu
lui unic agroin
dustrial Calafat 
a plouat, terenul 
nisipos, dar și 
buna organizare a 
activității au per
mis continuarea 
semănatului po
rumbului. celor 
798 hectare de 
pină acum adău- 
gindu-li-se vineri 
încă 300 hectare. 
Cei 20 de meca
nizatori au semâ- 
nătorile bine re
glate. dispun de 
suficiente canti
tăți de sămintă 
în cimp. Singu
ra lor dorință 
este îmbunătăți
rea timpului. La 
fel ca si mecani
zatorii care au 
însămintat ieri 
soia pe primele 
100 de hectare, 
din cele 1 040 pla
nificat^. lucrare 
care poate fi în
cheiată sâptămi- 
na viitoare. Și 
lucrătorii din con
siliul agroindus
trial Ghidici au 
însămintat ieri cu 
porumb 200 hec
tare. suprafața

totală ajungind la 1 030 hectare. 
..Dacă timpul ne permite, ne asigură 
unul dintre mecanizatori, vom în
cheia această lucrare în cel mult 10 
zile, incadrindu-ne în epoca optimă". 
Nesatisfăcătoare este însă situația pe 
terenurile consiliului agroindustrial 
Catane : timpul nefavorabil nu a 
permis o concentrare corespunzătoa
re a forțelor umane și mijloacelor 
mecanice pe cele 4 332 hectare plani
ficate a fi însămînțate cu porumb.

Ne oprim și la Poiana Mare. Pe o 
solă a cooperativei agricole „înainte" 
se însămîntează porumb. Semănători- 
le, echipate cu instalații de fertiliza
re și de combatere a dăunătorilor, 
execută concomitent trei operații. Se 

.„seamănă cu o. mașină ,qare .asigură 
cel puțin 65 000 plante recoltabile. dar 
mai ales o producție de 8 000—10 000 
kg porumb boabe la hectar. „Dorin
țele noastre sint pe deplin îndreptă
țite — ne spune ing. Marcela Roșu. 
Pămîntul a fost lucrat ca pentru o 
grădină, fertilizat și tratat chimic 
după toate regulile agrotehnicii, iar 
semănatul îl vom încheia înainte de 
epoca optimă. Sintem convinși că de 
respectarea termenului prevăzut de
pinde realizarea producțiilor pe care 
ni le-am propus în acest an". Iar noi 
am adăuga că unul din „secretele" 
stadiului avansat in care se află lu
crările agricole la Poiana Mare tine 
tocmai de modul în care specialiștii, 
oamenii de aici au înțeles să-și adap
teze activitatea la condițiile în care 
trebuie să lucreze în aceste zile.

In unitățile agricole din partea su
dică a Cimpiei Olteniei lucrările ar 
avansa mai repede dacă s-ar munci 
peste tot în ritm intens. Or. ce se in- 
tîmplă ? Investigația noastră a în
ceput aici joi, după ora 10, cînd am 
întilnit în cimp prima formație pre
gătită pentru a începe lucrul. De la 
unul din putinii mecanizatori pre- 
zenți la fata locului aflăm că apar
ține secției S.M.A. care servește coo
perativa agricolă din Radovan și că 
în mod normal ar fi trebuit. în acea 
zi. să pregătească terenul si să se
mene floarea-soarelui si soia. Dar nu 
s-au apucat încă de lucru, întrucît 
nu știau dacă terenul este bun sau 
nu pentru semănat, deși inginerul-șef 
Mihai Ion le spusese de dimineață 
„să încerce și dacă nu e moale să

Iosif POP
Nicolae PETOLESCU
corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a II-a)

Vineri dimineața, în stațiunea 
Predeal a avut loc o solemni
tate in cadrul căreia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, i-au fost 
înminate Diploma de cetățean 
de onoare al orașului Bari, îm
preună cu ..Caravela de argint"
— simbolul orașului — și Me
dalia de aur „Aldo Moro", în 
semn de profund omagiu, din 
partea locuitorilor municipalită
ții italiene, față de șeful statu
lui român, față de activitatea sa 
prodigioasă, consacrată întăririi 
prieteniei tradiționale româno- 
italiene, cauzei păcii, destinde
rii. securității internaționale, co
laborării și înțelegerii între po
poare.

La ceremonie au participat 
tovarășii Ilie Verdet. Virgil 
Cazacu. Ludovic Fazekas. Du
mitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, precum și Gheorghe Du- 
mitrache, președintele Consiliu
lui popular al județului Brașov.

Au luat parte membrii dele
gației municipalității orașului 
Bari, care ne vizitează țara
— prof. dr. Renato dell’Andro, 
deputat, membru in Consiliul 
Național al Partidului Demo- 
crat-Creștin, președintele Aso
ciației de prietenie Italia-Româ- 
nia din regiunea Puglia, mem
bru in conducerea Asociației 
„Prietenii lui Aldo Moro". con
ducătorul delegației, prof. dr. 
Arturo Mastrorocco, prim vice- 
primar al orașului Bari, membru 
al secretariatului Comitetului 
provincial al Partidului Socialist 
Italian, prof. dr. Vincenzo Bi- 
netti. magistrat, președintele
(Continuare în pag. a III-a)

CUVINTAREA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dezbateri vii, deschise, pătrunse de simțul 
responsabilității cetățenești, la 

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI11

Domnilor reprezentant! ai Con
siliului municipal din Bari,

Doresc să exprim vii mulțumiri 
pentru hotărîrea Consiliului mu
nicipal Bari de a mă proclama 
cetățean de onoare al acestui mare 
și frumos oraș.

Vă mulțumesc, de asemenea, 
pentru mesajele de prietenie și 
urările ce mi le-ați adresat. Do
resc, totodată, să mulțumesc pen
tru mesajul de prietenie al recto
rului Universității din Bari.

Vă rog să transmiteți întregului 
consiliu municipal salutul meu și 
cele mai 'bune urări de succes în 
întreaga activitate. De asemenea, 
adresez salutul meu și urări de 
bunăstare și prosperitate tuturor 
locuitorilor municipiului Bari.

Totodată, vă rog să transmiteți 
rectorului și conducerii universi
tății, profesorilor și studenților 
salutul meu și cele mai bune urări 
de succes în activitatea acestei 
mari instituții de învățămînt, în 
răspîndirea științei și culturii.

Apreciez această hotărîre ca o 
expresie a bunelor relații dintre 
țările noastre, a faptului că între 
România și Italia, între popoarele 
noastre există vechi și tradiționale 
legături de prietenie, de colaborare 
în toate domeniile.

Desigur, popoarele noastre sînt 
legate și printr-o anumită origine 
comună, prin tradiții care datează 
de foarte mult timp. Este bine, 
cîteodată, să reamintim aceste tra
diții, cu atît mai mult cu cît cul
tura și știința latină au avut întot

deauna un rol important și au și 
în prezent un rol de seamă în răs
pîndirea concepției și a principiilor 
de pace și prietenie, de umanism, 
care trebuie să se manifeste cu tot 
mai multă putere în relațiile din
tre toate popoarele lumii. Dar, pe 
lîngă aceste relații străvechi, do
resc să menționez că între țările 
noastre se dezvoltă o largă colabo
rare economică, tehnică și științi
fică, că România și Italia conlu
crează activ pe plan mondial pen
tru realizarea unei politici de de
plină egalitate în drepturi între 
toate națiunile lumii, de respect al 
independenței și suveranității na
ționale, de neamestec în treburile 
interne, de renunțare la forță și la 
amenințarea cu forța în viața in
ternațională.

Iată de ce văd în această hotă
rîre a Consiliului municipal Bari 
o expresie a bunelor relații ro
mâno-italiene, o apreciere a acti
vității mele puse în slujba priete
niei dintre popoarele noastre, a 
cauzei păcii și destinderii inter
naționale.

Cunoașteți că poporul român își 
consacră toate forțele dezvoltării 
economico-sociale a patriei sale, 
edificării unei noi orînduiri — 
orînduirea socialistă — care urmă
rește să asigure oamenilor muncii 
cele mai bune condiții de viață, 
de muncă, de a participa activ și 
de a fi, în același timp, beneficiarii 
dezvoltării cunoașterii umane, a 
științei și culturii — factori primor
diali în făurirea societății noastre 
noi, în asigurarea progresului ge

neral al întregii omeniri. Sîntem 
preocupați să perfecționăm socie
tatea noastră, relațiile sociale, ca
drul democratic de participare a 
poporului la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate. Pentru 
noi, societatea socialistă pe care o 
edificăm presupune o largă demo
crație — economică, socială, poli
tică — participarea nemijlocită a 
poporului la conducerea întregii 
vieți economice și sociale.

Pentru a se putea realiza aceste 
aspirații ale poporului nostru — 
și în general pentru ca fiecare 
popor să-și poată realiza aspirațiile 
de progres, bunăstare și libertate 
— este nevoie de pace. Din păcate, 
situația internațională este actual
mente foarte încordată. S-a ajuns, 
din nou, la relații care pun în pe
ricol pacea, independența și liber
tatea tuturor popoarelor lumii.

Este necesar să facem totul pen
tru a depăși actuala situație — și 
România este hotărîtă să acționeze 
cu toată fermitatea în această 
direcție, pentru a se pune capăt 
încordării și a se soluționa toate 
problemele litigioase numai pe ca
lea tratativelor, renunțîndu-se la 
forță și la amenințarea cu forța. 
Viața a demonstrat că forța nu 
soluționează nici o problemă, dim
potrivă, aduce noi complicații 
și — așa cum este cunoscut — 
face să se răspundă cu forță. Tre
buie să facem totul pentru a îm
piedica revenirea la politica „războ
iului rece", la noi conflicte și 
războaie, care nu pot decît să pro
voace popoarelor mari pagube și

suferințe, să pună în pericol însăși 
existența omenirii. \

Avem ferma convingere că po
poarele dispun de forța necesară 
pentru a opri înrăutățirea situației 
internaționale, pentru a face să fie 
reluată politica de destindere, 
colaborare și pace, de respect al 
independenței naționale a tuturor 
popoarelor.

Noi, în Europa, avem marea răs
pundere de a transpune în viață 
documentele semnate la Helsinki, 
de a asigura înfăptuirea securității, 
cooperării și păcii pe continentul 
nostru. Nu putem să uităm că în 
Europa sînt concentrate cele mai 
multe armamente, inclusiv nuclea
re, cele mai puternice mijloace de 
distrugere în masă și efective mili
tare. Iată de ce amplasarea de noi 
armamente nucleare în Europa nu 
poate decît să creeze noi pericole 
pentru toate popoarele continentu
lui. Noi considerăm că adevărata 
securitate a Europei, a tuturor na
țiunilor europene — fie din Vest, 
fie din Est, fie din Nord, fie din Sud 
— nu se asigură prin intensificarea 
înarmărilor, prin amplasarea de 
noi rachete, ci prin trecerea la mă
suri concrete de reducere a arma
mentelor, a efectivelor militare. în 
acest cadru, ne pronunțăm ferm 
pentru a se opri amplasarea noi
lor rachete în Europa, pentru tra
tative între cele două părți în ve
derea reducerii — și de o parte, și 
de alta — a rachetelor, a armelor. ------------------ ?-------------------  
(Continuare în pag. a III-a)

întilnirile la care ne re
ferim nu sint si nu s-au 
dorit un „model", nici 
fără cusur în ceea ce pri
vește organizarea sau des
fășurarea propriu-zisă. 
Ele constituie. încă, un 
inceput. Un început de 
drum, de cristalizare, de 
oxigenare a unor modali
tăți de dezbatere demo
cratică a problemelor ce 
interesează colectivitatea 
noastră socialistă. toate 
categoriile de oameni ai 
muncii. Se cuvine deci să 
stăruim mai intii asupra 
noutății care dă contur, 
eficientă și. de la primii 
pași, creează un profund 
interes in jurul acestor 
forme de informare a oa
menilor muncii, de dez
batere cetățenească.

Citeva notații de la adu
nările reunite „in jurul" 
«Tribunei democrației» 
ieri și. respectiv, alaltă
ieri : la clubul întreprin
derii de confecții și trico
taje București și la Casa 
de cultură a sectorului 5.

La poarta casei de cul
tură. la usa sălii, nu te 
întreabă nimeni de ce vii. 
dacă ai fost invitat. Invi
tația este adresată tutu
ror. Vin oameni, în gru

puri sau individual... „De 
la ce întreprindere sîn- 
teți ?“ — am fost între
bați. „Venim de aici, din 
cartier... Am văzut afișul 
și...“. „...Foarte bine, pof
tiți. poftiți !“.

La «Tribuna democra
ției», ușile sint larg des

conducătoarea dialogului, 
cadrul ar fi fost și mai 
adecvat spiritului in care 
este concepută «Tribuna 
democrației», elementelor 
noi. proaspete, despovăra
te de artificii, de festi- 
vism, care caracterizează 
și trebuie să caracterizeze

însemnări de la două adunări 
din Capitală

chise tuturor cetățenilor. 
Și oamenii vin cu interes. 
Vin și iau loc pe scaune 
și, alături de ei. în sală, 
și invitații care vor parti
cipa la dialog, care vor 
răspunde la întrebări. Sub 
acest aspect, cadrul este 
nou ; nu de o parte sala 
care ascultă, iar de alta 
prezidiul. Majoritatea ce
lor veniti să dea răspun
suri au stat în rîndurile 
publicului. Totuși, a exis
tat și un „mic" prezidiu, 
care nouă ni s-a părut 
cam mare. Dacă la acel 
„prezidiu" răminea doar

dezbaterile cetățenești. 
Dar acesta e un amănunt 
ușor de corectat.

Sint prezentați invitații: 
specialiști în economie, fi
nanțe. arhitecți, medici, 
oameni de știință, ju
riști ș.a.

— Cine dorește să pună 
întrebări ?

Și am văzut ceea ce nu 
prea se vede la unele din 
ședințele la care se mai 
fac invitații repetate 
(„Cine sparge gheața ?“). 
Aici n-a fost nevoie de 
„spărgători de gheață" și 
n-a fost nevoie să fie re

petată întrebarea. La în- 
tilnirea de la Casa de 
cultură a sectorului 5 au 
luat cuvintul — în mai 
puțin de 30 de minute — 
23 de participant! si au 
formulat 34 de întrebări, 
observații și sugestii.

Statistică ? Da, statis
tică. dar una care dimen
sionează un fenomen de 
adîncime, petrecut în zona 
de cea mai mare impor
tantă a vieții societății 
noastre : a spiritului civic, 
a interesului oamenilor 
pentru tot ceea ce se rea
lizează. se concepe. se 
Întrevede pentru cartie
rul. pentru orașul, pentru 
locul lor de muncă sau — 
deplin firesc — pentru 
destinele mai largi, ale 
națiunii, chiar ale pla
netei.

Aceasta este și trebuie 
să fie «Tribuna demo
crației», în spiritul în care 
a fost concepută de ini
țiatorul ei, secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu : 
un for de înaltă autoritate

Angela POPESCU 
—¥--------------(Continuare - 
în pag. a II-a)

BISTRIȚA :

Apartamentul 13 000
Zilele acestea, la Bistrița s-au dat 

în folosință 200 noi apartamente, ro
tunjind la 13 000 numărul familii
lor de oameni ai muncii care lo
cuiesc în apartamente noi în jude
țul Bistrita-Năsăud. Alte 500 apar
tamente se află în stadiu avansat 
de finisaj. Pină la sfîrșitul anului 
va fi predat locatarilor apartamen
tul cu numărul 16 000 (Gh. Crișan).

în fotografie : unul din ultimele 
blocuri date în folosință în muni
cipiul Bistrița.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Ahmed Shehati, trimis special

al conducătorului libian, colonel Moammer EI Geddafi
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, vineri dimineața. în stațiu
nea Predeal, pe Ahmed Shehati. tri
mis special al conducătorului Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste, colonel Moammer El Geddafi.

La întrevedere a participat tovară
șul Vasile Pungan. ministru secretar 
de stat.

A fost de fată Aziz Omar Shennib, 
ambasadorul Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste la Bucu
rești.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Un mesaj de pri
etenie și înaltă considerație din 
partea conducătorului libian, colonel 
Moammer EI Geddafi. împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de noi succese în 
funcția supremă de președinte al Re
publicii Socialiste România, de pros
peritate și progres poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
colonelului El Geddafi un salut cor
dial și cele mai bune urări de sănă

tate și de noi succese în activitatea 
sa, de progres și prosperitate pentru 
poporul libian prieten.

In cadrul întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele țelații 
româno-libiene, evoluția ascendentă a 
raporturilor de colaborare dintre cele 
două țări, in conformitate cu hotărî- 
rile și acordurile convenite cu prile
jul dialogului la nivel înalt de la Tri
poli. A fost relevată, totodată, dorin
ța de a intensifica și extinde colabo
rarea și cooperarea dintre cele două 
tari în folosul reciproc, al cauzei 
progresului și prosperității popoare
lor român și libian.

în timpul convorbirii s-a făcut un 
schimb de păreri în legătură cu unele 
probleme internaționale. A fost re
liefată importanta intensificării efor
turilor tuturor statelor și guvernelor 
pentru a se opri cursul spre agravare 
al climatului politic international, 
pentru respectarea în relațiile inter
statale a principiilor independentei și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, egalității în 
drepturi, avantajului reciproc, nere- 
curgerii la forță și la amenințarea cu

forța. S-a subliniat, totodată, necesi
tatea de a se acționa pentru rezolva
rea. P<J cale pașnică, pe baza acestor 
principii, a tuturor litigiilor dintre 
state. în interesul cauzei păcii, des
tinderii și înțelegerii internaționale.

Referitor la situația din Orientul 
Mijlociu, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat poziția consecventă a 
României, care se pronunță pentru 
statornicirea unei păci globale, drep
te si durabile in această zonă, pe 
baza retragerii Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate în 1967, re
zolvarea problemei palestiniene, in
clusiv prin crearea unui stat palesti
nian independent, asigurarea inde
pendenței și integrității teritoriale a 
tuturor statelor din această regiune. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat în acest context că în actua
lele împrejurări se impurje să se ac
ționeze pentru întărirea colaborării, 
solidarității și unității tarilor arabe, 
pe baza principiilor egalității în 
drepturi, respectării independentei 
si suveranității naționale.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.
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DIVERS i
I

OAMENII $1 cît mai repede

In Deltă
i

Deasupra stațiunii Mamaia 
oamenii au putut admira un 
spectacol superb. Un imens stol 
de pelicani, in drumul lor spre 
Deltă, și-a incetinit zborul, exe- 
cutind citeva rotocoale, ca un 
salut de bun găsit. Apoi au 
coborit lir^ pe luciul lacului din 
apropiere, să se odihnească, 
după o călătorie atit de lungă.

Emoționați, numeroși pescari, 
care iși încercau norocul la 
diță. le-au aruncat in apă 
treaga pradă de albișoară
care o prinseseră. Pelicanii au 
înfulecat-o cu poftă, după care 
s-au ridicat, ca la un semnal, iar 
înainte de a pleca spre Deltă, 
au executat incă două rotocoale, 
scriind cu aripile lor deasupra 
litoralului vestea despre 
rea primăverii.

un-
in- 
pe

veni-

Agăș 
de o

Și-au pus 
pofta-n cui

Lui Mihai Grigore din 
(Bacău) i s-a făcut poftă
friptură de mistreț. A luat puș
ca la spinare si a plecat la vină- 
toare. Nu singur. I-a luat și pe 
vecinii Constantin Fulga Si loan 
Pădureanu. în pădurea de la 
Ghimeș. Grigore al nostru a 
ochit un mistreț de toată fru
musețea. Tocmai cind celor trei 
le lăsa gura apă. gindindu-se la 
o frigare, s-au pomenit că s-au 
,.ars“ la buzunare. în afară de 
amendă, cei trei vînători... vi- 
nați, rămași fără permis, au fost 
nevoiți să-și pună nu numai pof
ta,. ci și armele-n cui.
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I
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Paznici nepăzifi
în loc să-și vadă de roșturile 

și posturile lor. paznicii Florin 
Girlea și Cornel Cîrneală de la 
șantierul 52 Sibiu, stația C.F.R. 
Petrești (Alba), au inceput să 
se indemne la băutură. Sfirșind 
ei treaba cu băutul, ce credeți 
că s-au gîndit ? S-au gîndit că 
nu le-ar strica o plimbare cu 
mașina. Da, dar de unde mași
nă ? Asta-i bună ! Păi ei, paz
nicii, ce păzeau ? S-au urcat la 
volanul autobasculantei 31—SB— 
1184 și au pornit pe străzile Pe- 

i un colț s-au tam
ponat cu un tractor. Apoi au 
inceput paznicii să dea din colț 
in colt, pentru părăsirea postu- 
..... sustragerea mașinii, condu
cerea fără, permis .si in stare.de . 
ebrietatea Occident di '■ctftulații.t 

' ’ " ', pentru
in

și au pu. 
treștiului. La 
ponat cu un

Iin 
lui.

a ebrietate;. ncciavm ue < 
Tot atitea infracțiuni.

' -care paznicii, vor răspț

I
.... care paznicii . vor .răspunde 
fața legii o dată si bine ■

9

I
Ceasuri 

cinteccu
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Peasul public de la intrarea 
în Parcul Herăstrău, prin Piața 
„Scinteii", arată, in general, ora 
exactă. în schimb, citeva sute 
de metri mai incolo. in stația de 
autobuze de pe linia spre Bă- 
neasă și Otopenl, un orologiu 
identic este acoperit cu o husă 
groasă. Să fie oare vreo strata
gemă a unor conducători de au
tobuze care nu prea se înca
drează in grafic ? Nici vorbă, 
deoarece si in Piața Dorobanți 
ceasul public purta aceeași cos
tumație. in timp ce la intersec
ția bulevardelor Miciurin — 1
Mal alt ceas public indica ora 
exactă cu o... oră întârziere. 
Chiar dacă nu cintă. ceasurile in 
cauză sint cu... cintec.
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Călătorie 
Întreruptă

De la o vreme, unele compar
timente din trenurile care cir
culau prin părțile Clujului si 
Zalăului erau in întuneric. Oa
menii il intrebau pe conductorul 
trenului, iar conductorul înălța 
din umeri : „înainte de a urca 
in personal, eu personal am vă
zut cu ochii mei că toate be
curile ardeau. Acum văd că aici 
nici măcar becul nu mai e la 
locul lui".

Deunăzi, in trenul d&> pe ruta 
Carei-Zalău, cind conductorul 
mergea din compartiment 
compartiment cu clasicul 
demn „Biletele la control,> 
rog I".

I
I
I
I
I
I

I
I

în 
£n-

„utterecK ta CC
rog r, l-a zărit pe un călător 
urcat pe o banchetă, incercind 
să deșurubeze un bec. în clipa 
următoare, individul (un oare
care Ion Mindear, din București) 
a rămas ca... electrocutat de 
mina conductorului. Avea asu
pra lui nu mai puțin de 20 de 
becuri. La al 21-lea i s-a stins... 
isprava.
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Rezerva 
buclucașă

Un autocamion răsturnat din 
cauza... roții de rezervă,

Ciudat, nu 2 Oricit ar părea 
de ciudat, o asemenea intim- 
plare — unică pină acum în fe
lul ei — s-a petrecut aevea în 
orașul Sebeș. Autor : Gheorghe 
Polgar. șofer la întreprinderea 
de transport specializat pentru 
agricultură și industrie alimen
tară Alba. El a plecat in rodaj 
cu autocamionul 31-AB-3S35. în 
timp ce trecea prin orașul Se
beș, roata de rezervă, prinsă su
perficial de șasiu, a căzut sub 
roțile din spate ale mașinii. Au
tocamionul și-a pierdut direcția 
Si s-n răsturnat.

Pagube substanțiale.
în plus, șoferul luase la plim

bare întreaga familie : soția și 
cel patru copii. Doi dintre ei au 
suferit fracturi.

Cind pleci la drum, să dai... 
roată mașinii cu atenție.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I IRubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Sclnteii^j

— In ultimii patru ani, agricul
tura județului Argeș s-a situat pe 
locuri de frunte in întrecerea dintre 
județe. De la locul trei, ocupat în 
anul 1976, organizația județeană de 
partid a trecut pe primul loc in anii 
1977. 1978 și 1979 și a primit pentru 
a treia oară consecutiv înalte dis
tincții. Se poate spune că județul 
a obținut rezultate constant bune 
beneficiind de condiții climatice de 
excepție ?

— Nu, indiferent de condițiile cli
matice, în patru ani au fost obți
nute rezultate superioare în produc
ția agricolă. Ele se datoresc crește
rilor calitative survenite în organi
zarea producției și a muncii, parti
cipării tot mai active a oamenilor 
muncii din agricultură la îndeplini
rea programelor stabilite.

— Ce elemente cu valoare prac
tică puteți desprinde din expe
riența argeșeană care să merite a 
fi preluate și dezvoltate ?

— întii și-ntîi, 
grija pentru pă
mînt. Cine cu
noaște terenurile 
Argeșului este în
dreptățit să-și 
pună întrebarea : 
cum a fost posi
bilă dublarea si 
chiar triplarea 
producției agri
cole în acest cin
cinal, față de o 
perioadă nu prea 
îndepărtată. de 
7—10 ani ? Chiar 
și specialiștilor în 
materie le vine 
dă, căci cunosc

Convorbire cu tovarășul Mihai BURCHEȘIN 
secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R.

fost evident încă din primul an. 
Studiile dovedesc că numai prin 

'generalizarea asolamentelor ratio
nale valoarea producției vegetale 
poate crește cu aproape 200 mili
oane lei. Eforturi susținute au fost 
depuse apoi pentru concentrarea și 
specializarea producției. Anul tre
cut, în consiliile unice agroindus
triale au funcționat 10 asociații po
micole și viticole, 22 de asociații de 
creștere a animalelor, iar producția 
de legume a fost concentrată în 24 
de ferme mari, specializate. Este 
semnificativ, pentru a ilustra nive
lul concentrării producției zooteh
nice, să arăt că întreaga cantitate 
de carne de porc, de pasăre și de 
ouă se realizează în complexe zoo-

partid, specialiști de la direcția a- 
gricOlă au mers în această unitate 
și au analizat întregul flux al pro
ducției. Antrenînd activul de partid, 
consiliul de conducere și în 
primul rînd organizația de bază, 
secretariatul a sprijinit întocmirea 
unui program de măsuri, cu ter
mene și responsabilități precise, 
vizind recrutarea și pregătirea în
grijitorilor, îmbunătățirea întreți
nerii animalelor, asigurarea unei 
baze furajere corespunzătoare, re
pararea adăposturilor si a instala
țiilor. După un timp scurt, 
ciențele 
sectorul 
se află 
județ.

defi- 
au fost înlăturate. Astăzi, 

zootehnic al cooperativei 
printre cele fruntașe din

— Ce posibilități există pentru 
creșterea, in continuare, a produc
ției agricole, pentru sporirea efi
cientei economice ?

— Analizindu-ne exigent munca, 
raportîndu-ne la sarcinile si cerin
țele noi, mai îiialte. formulate de 
conducerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. trebuie să afirm 
că agricultura județului nostru dis
pune incă de mari rezerve pentru 
sporirea producțiilor și a eficientei 
economice. Dovada cea mai clară o 
constituie producțiile diferite obți
nute de unități agricole vecine care 
au condiții pedoclimatice asemănă
toare. Anul trecut, aceste diferente 
de recoltă au pendulat între 1 000 
și chiar 2 000 kg de cereale la hec
tar. 500—600 kg la floarea-soarelui, 
3 000—4 000 kg la legume și 400— 
500 litri lapte de vacă Cunoaștem 
cauzele neajunsurilor și tocmai de 
aceea. în acest an. vom acționa cu 
hotărîre pentru

• Față de anul 1978, în 1979 au fost livrate la fondul de stat mai mult cu 32 000 
tone fructe, 3 800 tone carne, 14 700 hi lapte și 25 milioane ouă. • Unitățile agri
cole au realiiat din activitățile industriale și prestările de servicii venituri de peste 
370 milioane lei. • Au fost executate lucrări de desecare pe 6 160 hectare, de 
afînare și scarificare pe 6 388 hectare, de combatere a eroziunii solului pe 42 252 
hectare. • 5 497 hectare plantații pomicole modernizate.

greu să crea- 
_ , __  _____ bine : pământu
rile județului sint formate din 
podzoluri și smolnițe.
ce, un 
caracter 
zației județene de partid l-a con
stituit stabilirea și aplicarea, 
punct cu punct, a unor programe de 
îmbunătățiri funciare și lucrări 
agroameliorative care să permită 
creșterea potențialului productiv al 
pămîntului de toate categoriile. în 
acest scop, an de an executăm 
ample lucrări de evacuare a exce
sului de umiditate, de combatere a 
eroziunii soiului, de afînare profun
dă a pămîntului, aplicăm amenda
mente și îngrășăminte organice pe 
suprafețe întinse. Munca tenace ,a 

' oamenilor a înnobilat pămîntul, 
făcind ca în multe unități agricole 
podzol ul să producă la nivelul cer
noziomului. Realizarea de, asola
mente raționale' aXost si Pite altă 
cale prin care se acționează' in ve-

• derea folosirii judicioase; a pămîn- 
t.ului. Cu sprijinul stațiunii experi
mentale Albota, au fost stabilite 5 
asolamente specifice fiecărei zone 
pedoclimatice din județ. înființarea 
consiliilor unice agroindustriale a 
Constituit Cadrul organizatoric care 
a permis generalizarea asolamente
lor unitare, pe suprafețe mari ; anul 
trecut, astfel de asolamente s-au 
introdus pe aproape 143 000 hectare, 

ț Efectul pozitiv al acestei măsuri a

Iată 
obiectiv central . și 
permanent al organi-

de 
cu

tehnice marl, de tip industrial, car
nea de vită — în proporție de peste 
96 la sută, iar laptele de vacă — 50 
la sută. Desigur, acțiunea de con
centrare și specializare a produc
ției continuă îndeosebi în sectorul 
vegetal.

— Ce căi, ce metode de muncă au 
folosit organele și organizațiile de 
partid in conducerea activității din 
agricultură ?

— Centrul de greutate al muncii 
de partid a fost mutat in unitățile 
productive, unde prind viață hotă- 
ririle partidului. Membrii comite
tului județean de partid au fost re
partizați să îndrume, să sprijine și 
să răspundă timp de cel puțin un 
an de consilii agroindustriale, de co
operative agricole cu programe de 
redresare economică, ferme zooteh
nice și complexe de creștere a ani
malelor care întirptonă greutăți in 

. VeițUzarea sarcinilor,i,d.q’, plan. Acti
viștii ajută comitetele, .comunale de 
partid, organizațiile 'de bază jdiri .uni
tățile agricole să ridice nivelul 
muncii politice și organizatorice, să 
instaureze ordine și disciplină în 
fiecare sector de producție. în uni
tățile cafe au greutăți în realizarea 
sarcinilor de plan, biroul comitetu
lui județean de partid și secretaria
tul au organizat analize la fața lo
cului. La C.A.P. Silișterii — e ddar 
unul dintre exemp’e — existau ne
ajunsuri 
Membri

„TRIBUNA
(Urmare din pag. I)
cetățenească, un for care 
aduce la lumină preocu
pări. idei, soluții care in
teresează oe fiecare om 
și obștea in întregul ei. 
De la problemele lumii la 
problemele cartierului, 
astfel ar putea fi carac
terizată dimensiunea pre
ocupărilor celor prezen.i. 
așa cum rezultă ea diiȚ 
întrebări. „Care este sta
diul pregătirii Conferinței 
de ia Madrid pentru 
securitatea europeană ?“ 
„Se pot face lucrări de 
termoflcare și pe străzile 
laterale, cu imobile fără 
etaj 7“ ; „Pentru munci
torii care lucrează de 
multi ani în București și 
au si locuințe, dar. con
form legii, nu au dreptul 
la buletin de Capitală, ce 
soluții s-ar putea găsi 
pentru viitor 7“ ; „Statu
tul asociațiilor de iocatari 
este obligatoriu ? Face 
parte din normele stabilite 
prin lege ?“ ; „Se va con
strui o centrală atomoe- 
lecțrică in București 7" ; 
„Dîmbovița va fi un riu 
curat, care să ne împodo
bească orașul ?“.

Transcriind aceste în
trebări, ni se întărește 
sentimentul pe care l-am 
avut ascult îndu-le : ne 
aflăm nu intr-o adunare 
cetățenească de sector 
(respectiv dintr-o ' între
prindere). ci intr-o agora. 
Și, repetăm, de fapt așa 
și este. «Tribuna demo
crației» se anunță să de
vină un larg forum cetă
țenesc.

Participanții au ascul
tat cu interes răspunsuri
le documentate, precise. 
Nu din politețe. Ci din 
reală receptivitate. După 
unul dintre răspunsuri, 
tovarășul Nicolae Vîlcu, 
muncitor la „Vulcan", l-a 
interpelat pe 
i-a mulțumit pentru cu- 
vînt, dar i-a __
descendent atenția că el 
n-a Cerut să i se explice 
legea. „Legea o cunosc — 
a precizat muncitorul Vil- 

\^cu — eu am pus întreba-

vorbitor ;
atras con-

iri sectorul Zootehnic, 
ai secretariatului, alti acti- 
comitetului județean de

Noi am mai folosit o metodă care 
s-a dovedit deosebit de eficienră. 
Activul de partid din agricultură, 
cadrele de specialiști din organele 
agricole județene sint antrenați in 
colective conduse de secretari sau 
de alți membri ai biroului, pentru 
a efectua studii și analize pe cite 
o problemă. în cite un consiliu unic 
sau o unitate agricolă. Astfel de a- 
nalize au fost făcute în consiliile 
unice agroindustriale Birla. Stol
nici. Costești, IzvorU și Teiu. unde 
colectivele respective au urmărit 
punerea în valoare a noi rezerve 
de creștere a producțiilor agricole, 
de sporire a contribuției unităților 
agricole la fondul de stat.

Schimburile de experiență, con
sfătuirile de lucru pe diverse teme 
au devenit o practică curentă in 
activitatea comitetului județean de 
partid. Pentru generalizarea expe
rienței în cultivarea legumelor in 
grădinile și curțile gospodăriilor 
populației s-au organizat, în consi
liile unice agroindustriale Izvora, 
Topoloveni, Stolnici. Miroși. Birla, 
Slobozia ș.a. consfătuiri la care au 
participat sute de cetățeni ; cei mai 
priceput! șl harnici oameni au îm
părtășit din experiența proprie, iar 
specialiștii au prezentat pe larg 
tehnologiile noi in cultura legu
melor. Schimburi de experiență, 
consfătuiri de lucru au fost orga
nizate și în domeniile pomiculturii. 
culturii cerealelor și plantelor teh
nice, în zootehnie.

a imprima stilului 
nostru de muncă 
mai multă fermi
tate. dinamism și 
exigentă în efec
tuarea controlu
lui de partid la 
toate nivelurile și 
în toate sectoare
le activității din 
agricultură, pen
tru a asigura fi
nalizarea tuturor 
măsurilor 
tate și 
nirea sarcinilor e- 
conomice. Căci 
știm bine : în 
1980 pretențiile și 

așteptările de la agricultura județu
lui Argeș sînt mult mai mari. în a- 
cest an, organizația județeană de 
partid a chemat la întrecere toate 
organizațiile județene de partid pen
tru realizarea și depășirea sarcinilor 
din domeniul agriculturii! Iată de ce. 
în lumina Indicațiilor date în luna 
februarie de secretarul generat al 
partidului la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R.. au fost întoc
mite programe concrete vizînd fo
losirea deplină a fondului funciar, 
dezvoltarea zootehniei, a legumicul
torii. pomiculturii. viticulturii si a 
producției de cartofi. Aceste pro
grame sînt ghidul nostru de acțiu
ne. Aș vrea să subliniez că pentru 
producția acestui an au fost create 
toate condițiile în vederea execu
tării la timp a însămințărilor, in 
pofida timpului nefavorabil. In a- 
cest scop, întreaga activitate a co
mitetului iudetean de partid, a or
ganizațiilor de partid are în centrul 
său creșterea răspunderii organelor 
agricole județene, a consiliilor uni
ce agroindustriale, a cohdUcerilor 
unităților agricole și a tuturor lu
crătorilor din agricultură pentru 
realizarea în mod exemplar a sar
cinilor de plan, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, pentru înde
plinirea propriilor angajamente asu
mate în întrecerea pe acest an.

adop- 
îndepli-

DEMOCRAȚIEI

„Tribuna democrației" - aspect concret de lucru de Id adunarea din sectorul 6
S. CristianFoto :

Aurel PAPADIUC
Gheorghe C1RSȚEA
corespondentul „Scînteii

A apărut revista

Munca du partid
nr. 4-1980

u

rea sperind intr-un răs
puns mai lămuritor".

— Mai este cineva ne
lămurit de răspunsuri ?

Nu au mai existat alte 
nelămuriri. Nimeni nu 
s-a simtit ofensat de re
proș. Era un Început de 
dialog activ, la obiect. Va 
deveni în 
va căpăta 
ținut îh

Cum se 
putui acestor însemnări, 
cele două manifestări 
n-au fost un model, n-au 
reprezentat o formulă de
finitivă. Considerindu-le 
perfectibile, să notăm 
citeva sugestii reieșite din 
desfășurarea propriu-zisă 
a manifestării, cît și unele 
culese de la participanți 
după încheierea lor.

Una nu esențială, dar 
importantă și care nu ține 
de organizarea «Tribunei 
democrației», ci de orga
nizarea manifestărilor 
noastre în general, și anu
me : nu mai anunțați, to
varăși, începerea manifes
tărilor la o anumită oră, 
iar ele să fie programate 
mai tîrziu 1 .

O întrebare concretă, 
precisă cere un răspuns 
concret, precis. Subliniind 
încă o dată că răspunsu-

viitor practică, 
mai mult con- 
folosul obștii, 
arăta la înce-

rile au fost în general la 
obiect (cineva la sfîrșit 
făcea o glumă frumoasă, 
care exprima un adevăr : 
„Tovarășul general Petre 
Constantinescu, directorul 
general al Metroului, a 
dat răspunsuri în termeni 
militari și în cel mai 
profund spirit democra
tic i precis, metodic, cu
prinzător si clar"), am re
marcat. totuși, că unele 
răspunsuri erau palide, 
păreau preconfecționate. 
La o întrebare ce a în
ceput cu 
vede că., 
gestie, 
răspuns ce 
lege, și nu 
la sugestia 
că să se fi 
se prevede___ „............ ..
de ce e bine așa" sau „în- 
tr-adevăr, așa prevede le
gea. iar sugestia dumnea
voastră o vom înainta fo
rurilor in drept".

Ar fi foarte bine dacă 
în întreprinderi, în insti
tuții, în cartiere s-ar face, 
prin toate mijloacele, 
o largă informare în le
gătură cu scopul, data, 
locul unde se desfășoară 
«Tribuna. democrației». 
Să nu se limiteze această 
activitate la convocarea

„in lege se pre- 
urmînd o su- 

oamenilor li s-a 
se prevede in 
la observația, 
concretă. Adi- 
spus: „Da, așa 
în lege și iată

telefonică. în 
dine de idei, 
ca specialiștii, 
vitate pentru 
la acest dialog cu cetățe
nii să fie cunoscute de a- 
ceștia la timp. Doar așa 
vor ști oamenii dacă la 
«Tribuna democrației» vor 
găsi răspunsurile dorite 
la întrebările care-i pre
ocupă.

La intîlnirea din secto
rul 6, la trei întrebări nu 
s-a dat răspuns. S-a în- 
tîmplat să nu fie de față 
specialiști competent! — a 
precizat conducătorul dia
logului. Răspunsurile vor 
fi date la următoarea în* 
tilnire. E foarte bine că 
nu s-a recurs la metoda 
„încropirii11 unor replici 
vagi, neangajante. Dar, 
ținind seama că una din 
întrebări se referea la 
măsurile pentru a asigu
ra o curățenie mai bună 
in Capitală iar alta la 
combaterea poluării, ar fi 
absolut necesară partici
parea,' la viitoarele întîl- 
niri, a unor membri cu 
largă autoritate ai consi
liului popular al sectoru
lui sau â altor cadre com
petente de la consiliul 
popular al municipiului.

aceeași or
ar fi bine 
cadrele in- 
a participa

Rubrica „Contribuție creatoare, 
originală la tezaurul teoriei și 
practicii construcției socialiste" se 
deschide cu editorialul „Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — inițiatorul și 
dinamizatorul spiritului revoluționar 
in întreaga viață a partidului", de 
Gheorghe Pană. O altă rubrică, „A- 
firmarea puternică a rolului condu
cător al organizației de partid", cu
prinde articolul „Concentrarea prin
cipalelor eforturi in direcții hotări- 
toare", de Pavel Aron, precum și o 
dezbatere care a avut loc la Comite
tul județean de partid Brașov, intitu
lată „Tot ceea ce întreprind consilii
le de control muncitoresc din între
prinderi — superior finalizat" ș.a.

Revista publică, în continuare, 
alte intervenții în cadrul dezbaterii’: 

■ „Secretarii de partid nou aleși în
treabă, cel cu experiență mai mare 
răspund", iar ia rubrica „Planuri te
matice" — consultația „Congresul al 
Xll-lea al partidului despre impor
tanța activității organizatorice in ri
dicarea rolului conducător al parti
dului, in organizarea muncii pentru 
realizarea hotăririlor partidului, a 
planului de dezvoltare economico-so- 
ciălă", de Ioachim Moga.

Alte materiale care se impun a- 
tenției 1 „Plănui personal — oglindă 
a multiplelor atribuții izvorîte din 
dubla învestitură". „Oamenii de artă 
— mai adine implicați în actul cul
turii de masă". Revista conține, de 
asemenea, o rubrică de note și răs
punsuri la Întrebările cititorilor.

„LOZUL PRIMĂVERII"
După cuHl S-a mal anufițât, agen

țiile Loto-Pronosport și vinzătorii 
volanți oferă in aceste zile Lozul 
primăverii — emisiune specială li-

mitată, care beneficiază de cîștiguri 
suplimentare in valoare de 1 700 000 
lei, acordate din fond special de 
Administrația de Stat Loto-Prono-

sport. Așadar, participanții aU po
sibilități sporite de a obține auto
turisme „Dacia 1 300“ și „Skoda 
120 L“, cîștiguri in numerar de 
50 OO0, 10 000, 5 OOO lei etc. Lozul 
primăverii — o șansă de frumoase 
satisfacții la îndemîna tuturor !

1

sub brazdă!
(Urmare din pag. I)
intre cu toate forțele". Directorul ad
junct al direcției agricole județene, 
Dumitru Toader, care ne însoțea în 
raidul nostru, dispune intrarea ime
diată a combinatoarelor, dar la fața 
locului se afla numai un combinator 
agățat de un tractor... defect. Sint 
chemați la ordine factorii de răspun
dere ai comunei, cu care nu ne in- 
tilnim insă decît la întoarcere : pri
marul comunei și . vicepreședintele 
făceau plimbarea de după-amiază pe 
șoseaua asfaltată, inginerul-șef al 
cooperativei și șeful fermei stăteau 
adăpostiți pentru a nu fi în văzul 
altora, în timp ce președintele coo
perativei se plimba la un capăt de 
tarla. Mai la deal, unde lucrau cîte- 
va tractoare, nu se afla nimeni.

Cooperativa agricolă din Maglavit 
este situată într-o zonă în care starea 
terenului și timpul nu puteau con
stitui obstacole în calea realizării 
vitezelor de lucru stabilite pentru o 
zi cu condiții normale de muncă. In 
jurul amiezii, atenția ne este atrasă 
de un mare număr de tractoare ce 
se invîrteau de-a valma pe un petic 
de pămînt, pe care aproape l-au ter
minat de discuit pină să ajungem la 
ele. Numărăm nu mai puțin de 15 
tractoare, care, într-o asemenea in- 

.ghesuială, înaintau în ritm de melc. 
„De ce atitea tractoare pe o bucă
țică de' pămînt, cînd la Maglavit sint 
alte sute și sute de hectare care aș
teaptă Să intre discurile ?“ — îl în
trebăm pe un mecanizator, „Pentru 
că așa a dat dispoziție primarul co
munei, tovarășul Ion Budoiu", ne 
răspunde acesta. Tot primarul a de
cis să fie aduse aici nu mai puțin 
de 8 semănători. Dar s-a mulțumit 
doar să dea dispoziții, pentru că de 
verificat cum se' lucrează n-a făcut-o 
decît după ora prînzului, cînd multe 
utilaje nu întorseseră nici o brazdă. 
Ni s-a cerut să înțelegem că este o 
situație de excepție, determinată de 
momentul de trecere de la semănatul 
florii-soarelui la porumb. Nu eră 
însă normal ca reglajul semănători
lor să se facă în seara precedentă 
sau în zorii zilei, și nu în plină 
amiază ? Dar nu acesta este neajun
sul cel mai mate în cooperativele 
agricole din Maglavit și Radovan, ci 
modul defectuos în care este organi
zată munca, mai ales din cauză că 
nu toate cadrele de conducere, nu 
toți specialiștii își îndeplinesc cu

Cooperativa agricolă de producție 
„înainte1’ 
printr-o 
au fost

din Poiana Mare-Dolj : 
bună organizare a muncii 
însămînțate însemnate su
prafețe cu porumb

răspundere sarcinile ce le revin. Deși 
pe hîrtie fiecare are o sarcină bine 
definită, în cîmp întîlnești situații 
cîhd mecanizatorii lucrează de unii 
singuri sau cînd sosesc grupuri de 
„controlori11 mai muit spre a fi vă- 
zuți că au trecut pe acolo. Este foar
te greu să crezi că printr-un aseme
nea mod de lucru pot fi rezolvate 
problemele extrem de complexe pe 
care le ridică zi de zi actuala cam
panie de primăvară 1

bistrița-năsăud: In timp ce unii încearcă
încă terenul, cei vrednici au încheiat■

lucrările din prima epocă!
îh triunghiul marcat de localitățile 

Bistrița, Reteag și Nimigea din ju
dețul Bistrița-Năsăud. terenurile a- 
gricole mărginesc riurile Șieu și So
meș, deci sint soluri mai ușor de lu
crat, care se zvintă repede. Normal 
ar fi ca acum, cînd lucrările agricole 
au început și în această zonă, toate 
tractoarele să fie in cîmp. Dar ce 
constatăm cind ajungem la. S.M.A. 
Șintereag ? Că din cel 23 de mecani
zatori care trebuiau să fie cu utila
jele în cimp, pină la ora 10 părăsi
seră incinta secției doar doi. unul cu 
discul și celălalt cu cultivatorul spre 
a încerca dacă se poate lucra. Pla
nul de muncă al șefului secției, Emil 
Rusu, stabilit cu o zi înainte, de co
mun acord cu specialiștii de la aceas
tă cooperativă agricolă, nu prevedea 
decît... tatonări. Chiar șeful secției a 
încercat cultivatorul într-o tarla de 
30 hectare : a trasat un cerc cu raza 
de vreo 250 de metri, apoi s-a întors 
la inginerul-șef al cooperativei, Ana 
Dobrin (care nici nu s-a deranjat să 
constate ceea ce trebuia constatat), și 
i-a spus mai senin decît cerul I „Nu 
merge". Iar specialista i-a răspuns 
tot atît de senin ■: „Dacă nu merge, 
o să mai încercăm duipă-amlază"...

— Ce faceți cu sfecla de zahăr 
dacă duipă-amiază plouă ?

— O s-o semănăm in pod ! — ne 
răspunde, iritată, inginera-șefă.

La 
colae 
țean 
raid, 
dacă
sau nu încorpora sămînța în patul 
germinativ. Și iată textual, după 
constatare, replica directorului trus
tului iudetean S.M.A. : „Pe unele 
porțiuni terenul efete Intr-adevăr 
moale, dar o bună parte din această 
tarla putea fi însămînțată. Și fără 
eforturi deosebite". Că la Șintereag 
se putea însămința mai mult o dove
dește faptul că S-a lucrat ceva, dar 

, nu cu destulă convingere de a se 
merge mai departe. Iată bilanțul la 
sfîrșitul primei decade a lunii apri
lie : s-au semănat 6 hectare cu ovăz, 
10 cu sfeclă, din cele 65 planificate, 
5 hectare cu legume (pătrunjel și 
morcov) din cele 10 prevăzute, s-au 
plantat 12 hectare cu cartofi din 30 
planificate.

sprijinul afirmației că se

această replică, tovarășul Ni- 
Uță, directorul trustului jude- 

S.M.A., care ne însoțea în acest 
a vrut să se convingă personal 
pe terenul „sondat" se putea

1

realiza mai mult, cînd se acționează 
cu perseverență, vin și constatările 
de la cooperativa agricolă din Be- 
elean, situată la numai 6 kilometri 
depărtare de Șintereag. Președintele 
consiliului agroindustrial. Emil Mol
dovan, in răstimpul dintre controlul 
efectuat la insămințarea inului pen
tru fibră și a sfeclei și plantarea 
cartofilor, ne-a precizat : „Activita
tea mecanizatorilor la pregătirea te
renului a fost organizată in două 
schimburi, iar la semănat — pe eta
pe, între „ferestrele" dintre ploi. 
Așa Vom proceda și in continuare, 
pentru că nu mai avem ce aștepta. 
De va veni curind timpul bun, vom 
lucra mai repede și vom devansa 
data fixată de comitetul județean de 
partid pentru încheierea semăna
tului".

Și la cooperativa agricolă de pro
ducție din Reteag se muncește intens. 
Cooperatorii nu-șl dezmint nici de 
această dată faima de buni gospo
dari. IntrUcît semănatul culturilor 
din prima epocă s-a încheiat, aproa 
pe toate forțele de muncă erau ei.. 
centrate în grădina de 
asemenea condiții nu e 
că nu am auzit nici un 
mentări și scuze, ci am 
oamenii nu-șl precupețeau eforturile, 
înl'runtind greutățile provocate de 
vitregiile naturii. In această zi se 
lucra bine și la Uriu, Ciceu-Mihăești, 
Ciceu-Giurgești, Braniște, Chiuza, Ni
migea, Fforești, ceea ce denotă că 
marea majoritate a oamenilor ogoa
relor nu stau cu brațele incrucișate 
în condițiile timpului instabil din 
această primăvară.

In județ mai sînt de insămințat cu 
culturi din prima epocă peste 7 060 
hectare, restanțe mai mari avind con
siliile agroindustriale Șieu, Orhei, 
Șieu-Odorhei. Cu toate acestea, in 
ziua raidului viteza la semănat a 
fost de numai 300 hectare. Este im
perios necesar ca peste tot fiecare oră 
bună de luciu să fie folosită din 
plin. Un rol determinant il au acum 
specialiștii in depistarea tarlalelor 
care se pretează la semănat, precum 
și mecanizatorii, care au datoria sâ 

fără răgaz.

legume. In 
de mirare 
fel de la- 
Văzut cum

muncească

Gheorghe CRIȘAN 
corespondentul „Scînteiipoate

Ieri, la cooperativa agricolă de producție din comuna Maglavit : un mare număr de tractoare au fost concen
trate la pregătirea terenului, dar puține la semănat

v

stare.de
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în semn de profund omagiu și înaltă apreciere pentru contribuția la dezvoltarea raporturilor de prietenie româno-italiene

și pentru întreaga activitate desfășurată în slujba idealurilor de pace și progres ale tuturor popoarelor

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
i-au fost înminate Diploma de cetățean de onoare al orașului Bari și Medalia de aur „Aldo Moro"

(Urmare din pag. I)
grupului democrat-creștin din 
Consiliul municipal al orașului 
Bari, Ugo Lorusso, secretarul 
general al Asociației de prie
tenie Italia—România din re
giunea Puglia, vicesecretar al 
organizației provinciale a Parti
dului Democrat-Creștin,, și Enzo 
dell’Andro, student, membru al 
conducerii organizației tineretu
lui universitar din Bari.

în cadrul ceremoniei au luat 
cuvîntul prof. dr. Renato 
dell’Andro, prof. dr. Arturo 
Mastrorocco și prof. dr. Vincenzo 
Binetti, care au dat o înaltă a- 
preciere politicii de pace, prie
tenie și colaborare promovate 
de România pe arena mondială, 
politică al cărei făuritor și pro
motor consecvent este pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Ei 
au exprimat, totodată, sentimen
tele de profundă stimă și pre
țuire față de șeful statului ro
mân, față de contribuția sa re
marcabilă la dezvoltarea și ex
tinderea relațiilor româno-ita
liene, față de neobosita sa ac
tivitate închinată triumfului 
idealurilor nobile de libertate, 
independență și progres, de 
pace, prietenie și colaborare ale 
lumii contemporane.

Conducătorul delegației muni
cipalității orașului Bari a înmî- 
nat apoi președintelui Nicolae 

Ceaușescu Diploma de cetățean 
de onoare al orașului Bari, pe 
care este scris : „Cetățenia de 
onoare președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, pentru gîndirea sa 
politică și activitatea in favoa
rea demnității umane, a păcii, 
colaborării și prieteniei intre 
popoare, pentru contribuția sa 
la raporturile dintre Bari și na
țiunea prietenă română". Tova
rășului Nicolae Ceaușescu îi sint 
înminate, de asemenea, „Cara- 
vela de argint" — simbolul ora
șului Bari — și Medalia de aur 
„Aldo Moro".

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost felicitat cordial de mem
brii delegației municipalității 
orașului Bari. De asemenea, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost felicitat cu căldură de to
varășii din conducerea de partid 
și de stat prezenți la ceremonie.

Mulțumind pentru caldele 
aprecieri la adresa României, a 
poporului român, pentru urările 
și sentimentele ce i-au fost ex
primate, pentru distincțiile ce 
i-au fost înminate, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

în încheierea solemnității, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși prezenți s-au în
treținut, într-o atmosferă de 
caldă prietenie, cu oaspeții ita
lieni.

Cuvintarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
Ne pronunțăm cu hotărîre pen
tru a se realiza echilibrul despre 
care se vorbește — și pe care-1 
dorim cu toții — nu prin ridicarea 
continuă a nivelului înarmărilor, 
ci prin reducerea' continuă a aces
tuia, prin diminuarea înarmărilor.

Europa a dat mult pentru civili
zația omenirii. Este adevărat că'tot 
din Europa au pornit și două 
războaie mondiale. De aceea, Eu
ropa are o răspundere deosebită în 
înfăptuirea dezarmării, în asigura
rea păcii. Ea trebuie să-și mențină 
rolul său în dezvoltarea civilizației 
omenirii — o civilizație care să 
asigure popoarelor, oamenilor de
plina libertate și egalitate, condiții 
tot mai bune de viață și de man
că în toate domeniile, posibilități 
de manifestare a personalității 
umane — pentru că numai în ase
menea împrejurări se poate vorbi 
de un umanism real, adevărat, nu
mai astfel se poate vorbi de asigu
rarea tuturor drepturilor omului.

Desigur, sînt multe probleme de 
discutat. Există încă multe lucruri 
nedrepte în lumea de azi. Trebuie 
să acționăm pentru soluționarea 
tuturor problemelor în folosul 
omului. Să acționăm în așa fel în- 
cît să punem capăt actelor irespon
sabile de terorism, cărora le-a că
zut jertfă și prietenul nostru Aldo 
Moro. Să facem ca, realmente, 
viața omului să fie respectată în 
toate împrejurările, ca problemele 
să fie rezolvate în mod democra
tic, pornind de la interesele po

Cuvîntul rostit 
de prof. dr. Renato dell’Andro

Stimate domnule președinte,
Domnilor,
Sîntem bucuroși să adresăm, în 

numele Asociației de prietenie Ita
lia — România din Puglia, un salut 
respectuos și cordial Excelenței Voas
tre și. totodată, sîntem onorați și fe
riciți de a ne găsi aici, pe pămîntul 
țării dumneavoastră, spre care azi 
toți oamenii de bună-credință pri
vesc cu ipteres și admirație.

Vă vorbim în numele unei aso
ciații care, puternică prin tradițiile 
culturale și politice comune, își pro
pune să confirme și să aplice aceste 
tradiții, să facă cunoscute în rindul 
oamenilor din Puglia actuala ima
gine și' capacitatea creatoare și con
structivă, precum și hărnicia po
porului român, contribuind astfel la 
aprofundarea, printr-o mai bună cu
noaștere reciprocă, a legăturilor, deja 
strînse, care unesc cele două popoare 
ale noastre, la afecțiunea care poate 
conduce la un viitor mai bun. 

poarelor, ale oamenilor, de a fi li
beri, de a trăi fără griji, de a-și 
asigura progresul și bunăstarea. 
Mai presus de toate, omul are drep
tul la viață și pace. Și, în aseme
nea condiții, respectîndu-se viața 
omului, pacea lui, dreptul lui de a 
fi participant activ la soluționarea 
problemelor, își pot găsi rezolva
rea democratică, toațe problemele 
care preocupă omenirea.

în acest sens acționează Româ
nia socialistă ; în acest sens dorim 
să întărim colaborarea cu Italia, 
cu toate popoarele europene, pen
tru ca la reuniunea de la Madrid, 
din toamna acestui an, să se rea
lizeze noi pași în direcția securită
ții, colaborării și păcii în Europa. 
Noi considerăm că rezultatele Con
ferinței de la Madrid pot avea o 
mare importanță pentru întreaga 
politică de destindere și colaborare 
internațională.

Dorim să extindem și mai mult 
relațiile și colaborarea cu dum
neavoastră, cu poporul italian. Do
rim ca între municipii din Româ
nia și municipiul Bari să se dez
volte relații de colaborare, ca în
tre universități românești și Uni
versitatea din Bari să existe o con
lucrare tot mai largă, schimburi în 
toate domeniile, inclusiv între stu- 
denți, între 'tineret. Viața arată că 
în cadrul unor asemenea contacte 
și schimburi oamenii se cunosc 
mai bine, înțeleg că sînt mult mai 
multe lucrurile comune care îi u- 
nesc, decît cele care îi deosebesc, că 
mai presus de toate — indiferent 
de orînduirea socială, de continen

Asociația are un caracter cu precă
dere cultural, deoarece știm cu toții 
— și Excelența Voastră o știe mai 
bine decît noi — că, în special, prin 
cultură se reușește să se regăsească 
unitatea în diversitate : și aceasta 
este poate mai bogată și efectivă 
atunci cînd conține contribuția tu
turor factorilor. Și deoarece cultura 
nu poate fi considerată în mod limi
tat la valoarea intelectuală a calită
ților și experiențelor, ci este uma
nitate și viață, întreaga viață uma
nă, în realizările sale morale, econo
mice, tehnico-științifice etc, ne pro
punem să intensificăm raporturile 
între națiunile noastre pe toate pla
nurile și în toate domeniile, care 
contribuie astfel la creșterea bună
stării spirituale și economice a po
poarelor noastre.

Animați de această , dorință, am 
inițiat întîlniri destinate să prezinte 
și să reliefeze scrierile dumneavoas
tră, în care noi, cei din Puglia, am 
găsit cu satisfacție angajamentul de 

tul sau de zona în care trăiesc — 
popoarele sînt animate de dorința 
de a trăi în pace și libertate, de a 
fi pe deplin independente.

Noi pornim întotdeauna de la 
faptul că, în orice împrejurări, res
pectarea independenței naționale, 
a dreptului popoarelor la dezvol
tarea liberă și suverană este una 
din cerințele fundamentale ale co
laborării și păcii, ale politicii de 
destindere. Pentru a putea convie
țui, trebuie făcute — fără îndoială 
— concesii, și de o parte, și de alta. 
Oamenii și națiunile trebuie să în
vețe să trăiască în pace și în cola
borare, dar concesiile nu pot merge 
pînă la sacrificarea independenței 
naționale. Nimănui nu i se poate 
pretinde să renunțe la libertate, să 
renunțe la independența națională. 
Deci trebuie să facem totul ca re
lațiile să se bazeze pe respectul 
dreptului popoarelor la indepen
dență, al dreptului omului de a fi 
liber, de a trăi în pace.

Cu aceste gînduri doresc, încă o 
dată, să vă mulțumesc pentru ho- 
tărîrea consiliului municipal de 
a-mi acorda titlul de cetățean de 
onoare al municipiului Bari. Vă 
mulțumesc dumneavoastră, care ați 
venit în România cu acest prilej, 
și vă rog, încă o dată, să transmi
teți Consiliului municipal, tuturor 
locuitorilor din Bari cele mai bune 
urări de succes, de bunăstare, de 
fericire. Adresez întregului popor 
italian prieten cele mai bune urări. 
Urez o bună colaborare între 
România și Italia, între popoarele 
noastre. (Aplauze).

a promova cele mai înalte idealuri 
de libertate, de dreptate socială și de 
progres uman, angajament pe care 
Excelența Voastră, în luminoasa ac
țiune de eminent om de stat, îl rea
lizați nu numai pe plan național, ci 
și pe plan internațional.

Noi vă urmărim întotdeauna cu 
mare stimă și admirație, nlai ales 
atunci cînd dumneavoastră acționați 
și apărați pe plan internațional prin
cipiul deplinei egalități a popoarelor 
și vă faceți un purtător autorizat și 
înțelept al principiului independen
ței și suveranității tuturor statelor. 
Am spus o operă înțeleaptă și o 
reconfirmăm, deoarece Excelența 
Voastră știe foarte bine că numai 
prin respectarea valorilor și princi
piilor mai sus menționate se asigură 
viitorul întregii omeniri.

Excelența Voastră a adus o pres
tigioasă confirmare a concepției bine 
cunoscute a deplinei suveranități a 
fiecărui stat, a dreptului fiecărui 
popor de a-și alege căile și formele 
pentru a pune in practică drepturile 
umane fundamentale și a-și hotărî 
in mod liber și independent propriul 
destin.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Noi, ca juriști și oameni politici, 

apreciem acțiunea dumneavoastră 
avînd ca țel de a se cere realizarea 
efectivă a unei suveranități auten
tice a statelor, care nu poate fi nici 
diminuată, nici înstrăinată în vreun 
fel, și ne exprimăm asentimentul en
tuziast de a lucra împreună, tot mai 
mult, pentru realizarea celor mai 
nobile idealuri în politica interna
țională.

Pe de altă parte, Excelența Voastră, 
propunînd respectarea de către toți a 
independentei fiecărui stat, continuă 
și consolidează în mod hotărît năzu
ințele ce au animat pe strămoșii 
dumneavoastră, care încă de pe vre
mea dacilor lui Burebista și Decebal 
au luptat pentru un stat liber și in
dependent. Nu pot să nu amintesc 
că nimeni nu acționează mai mult 
decit dumneavoastră în forurile in
ternaționale pentrii afirmarea princi
piilor expuse mai sus, ceea ce a 
făcut ca dumneavoastră să vă cîști- 
gați rolul cel mai important și pres
tigios și să deveniți personalitatea 
cea mai eminentă dintre tOti oamenii 
de stat care se pronunță pentru aces
te principii, să fiți simbolul idealu
lui unei vieți internaționale bazate 
pe respectul și colaborarea între toate 
statele. Pentru aceste motive am 
aflat cu cea mai mare satisfacție 
vestea realegerii dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste Rom’ânia. Reîn- 
noindu-vă urările cele mai călduroa
se și cele mai sincere, sîntem siguri 
că veți continua aceeași politică a 
dumneavoastră de dreptate socială, 
pusă în slujba omului, considerat ca 
bunul cel mai prețios.

Ca o recunoaștere șl apreciere a

Cuvîntul rostit
de prof. dr.
Domnule președinte,

Prin această ceremonie, dorim să 
aducem omagiul nostru șefului de 
stat al unei țări prietene, de care 
Italia este legată prin vechi rapor
turi de prietenie, bazate pe originea 
latină comună și aceeași năzuință 
spre o lume mai bună, întemeiată pe 
pace și libertate.

Cetățenia de onoare pe care Con
siliul orașului Bari a hotărît, in reu
niunea din 11 februarie a.c., să v-o 
confere, domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu, este o dovadă a viei noas
tre aprecieri a activității și gindirii 
dumneavoastră cu privire la proble
mele majore care preocupă omenirea.

Idealurile comune de progres, in
dependență și cooperare între po
poare care au inspirat acțiunea 
noastră constituie un teren fertil 
pentru dezvoltarea și intensificarea 
relațiilor dintre oele două țări ale 
noastre.

Aceasta este dorința pe care azi 
voim s-o exprimăm prin urarea ca 
între orașul Bari și România să se 
dezvolte raporturi tot mai fertile, 
avînd la bază contribuția hotărîtoare 
pe care dumneavoastră, domnule 
președinte, ați adus-o în această di
recție.

Conferirea titlului de cetățean de 
onoare și a „Caravelei de argint" — 
silnbol al curajului și spiritului între
prinzător al populației orașului 
Bari — are o semnificație deosebită, 
avînd loc la puține zile de la re
alegerea dumneavoastră în funcția 
de președinte al Republicii Socia
liste România de către Marea Adu
nare Națională, expresia voinței su
verane a poporului. român.

Dorim, de asemenea, să vă expri

activității desfășurate de Excelenta 
Voastră pe plan internațional și na
țional, ne-am permis să propunem 
Consiliului municipal Bari să vă con
fere cetățenia de onoare a orașului 
nostru si astăzi sîntem mîndri că 
sînteți printre cei mai eminenți ce
tățeni ai orașului Bari.

De asemenea, nu vom uita compa
siunea întregului popor român și, în 
mod deosebit, a Excelenței Voastre 
în legătură cu tragicele evenimente 
ale asasinării prietenului nostru celui 
mai scump și prietenul apropiat al 
poporului român, Aldo Moro. In acea 
ocazie ați știut să găsiți cuvinte de 
cea mai sinceră solidaritate pentru 
familia Moro și pentru întregul nos
tru popor, exprimîndu-vă încrederea 
în capacitatea poporului italian de a 
reuși să respingă atacurile perfide ale 
terorismului și să reinstaureze în mod 
deplin și profund democrația. Am vă
zut, de asemenea, în mesajul dumnea
voastră o dovadă a împărtășirii du
rerii noastre. Azi. în memoria lui 
Aldo Moro, cu convingerea că vă veți 
aminti mereu de marele nostru om 
de stat, prieten al poporului român, 
vă oferim Medalia de aur „Aldo 
Moro", mărturie a recunoștinței noas
tre. Vă rugăm să continuați să ne 
fiți prieten, așa după cum noi sîn
tem prietenii dumneavoastră, și să 
ne considerați alături de dumnea
voastră în lupta de apărare a ceea ce 
este mai prețios în lume : omul, care 
rămîne mereu același, oricare ar fi 
culoarea sa, oricare ar fi convingeri
le sale, avînd o singură năzuință : 
de a se realiza ca persoană, de a fi. 
deci, liber într-o lume dreaptă de 
oameni liberi.

Arturo Mastrorocco
măm cele mai vii felicitări și sincera 
noastră satisfacție în legătură cu 
acest eveniment, care reprezintă, 
împreună cu înalta recunoaștere a 
calităților și prestigiului dumnea
voastră, o garanție a continuării po
liticii de destindere internațională, 
căreia i-ați dedicat eforturi deose
bite și în realizarea căreia sîntem 
cu toții profund interesați.

în cuvîntul pe care l-ați rostit cu 
prilejul învestiturii ați afirmat, dom
nule președinte, că cel mai important 
drept al omului este acela de a trăi 
în pace și libertate.

împărtășim pe deplin această 
concepție și considerăm că trebuie 
intensificate eforturile pentru res
pectarea pe orice continent a demni
tății omului și a popoarelor.

Acest lucru este mai presant ca 
oricînd în acest moment în care pe 
eșichierul internațional continuă să 
existe conflicte, focare de război, 
există o stare de încordare care ne 
preocupă profund și care trebuie de
pășită prin impunerea rațiunii și a 
bunăvoinței, eliminînd orice formă 
de violență și orice recurgere la forță 
sau la amenințarea cu forța.

Orașul Bari, poartă a Orientului, 
confirmă cu această ocazie, prin tra
diția milenară a raporturilor și 
schimburilor sale, voința sa de a 
amplifica relațiile de prietenie cu 
celelalte țări și de a sluji, cauza păcii 
în lume.

Sîntem, de aceea, extrem de sensi
bili față de principiile de colaborare 
și securitate internațională în a căror 
realizare dumneavoastră, domnule 
președinte Ceaușescu. sînteți statornic 
angajat.

împărtășim, de asemenea, apelul 
dumneavoastră vibrant, potrivit că

ruia cuceririle științei și tehnicii să 
fie utilizate pentru asigurarea pro
gresului și bunăstării tuturor po
poarelor.

Cuceririle geniului și muncii ome
nești trebuie să constituie, dealtfel, 
elemente unificatoare, purtătoare de 
pace și prietenie' între toate țările, 
indiferent de instituțiile, orînduirea 
socială și condițiile economice ale 
acestora.

Din această convingere derivă an
gajamentul nostru destinat îndeo
sebi consolidării raporturilor dintre 
orașul Bari, dintre Italia și Româ
nia, ca ele să devină tot mai strînse 
și fertile, în interesul major al cetă
țenilor noștri.

Cuvîntul rostit
de prof. dr. Vincenzo Binetti

Mult stimate domnule președinte.
Sînt foarte fericit de a putea parti

cipa la această ceremonie și de a-mi 
exprima, împreună cu colegii mei, 
aprecierea cea mai vie pentru ocazia 
de a cunoaște această mare țară, 
care, sub conducerea dumneavoastră, 
se îndreaptă către noi orizonturi de 
civilizație și progres.

Ca președinte al grupului demo
crat-creștin din Consiliul municipal 
al orașului Bari, am avut prilejul să 
expun în ședința consiliului motivă
rile profunde și convingerile noastre, 
în virtutea cărora ‘am salutat căldu
ros ideea de a vi se conferi cetățe
nia de onoare dumneavoastră, dom
nule președinte, una din cele mai 
mari personalități politice ale lumii 
contemporane.

în tara noastră și în regiunea noas
tră apreciem în mod special efortu

Mesajul de salut 
al prof. dr. Luigi Ambrosi

Domnule președinte.
Din partea Universității din Bari 

vă adresez sentimentele de înaltă 
apreciere și admirație pe care le 
nutrim față de persoana și țara 
dumneavoastră, de care ne leagă o 
civilizație comună, cu o tradiție mi
lenară.

Universitatea pe care o conduc 
și eu personal dorim mult să putem 
institui o serie de schimburi cultu
rale cu țara dumneavoastră, con
vinși fiind de rolul unic și de 
neînlocuit al culturii în propășirea 
civică și socială a popoarelor și în 
instaurarea unor condiții de pace și 
bunăstare.

Astăzi se poate vorbi, desigur, de 
o nouă etapă a istoriei umane, în 
care se deschid noi căi pentru per
fecționarea și o mai largă răspîn- 
dire a culturii, aceasta fiind o sar
cină ce revine îndeosebi universită
ților — protagoniste ale unei dez
voltări grandioase a științelor na
turale și umane, a progresului teh
nicii, a dezvoltării și bunei orga
nizări a mijloacelor de comunicare 
socială.

Dar universitățile au contribuit, de 
asemenea, la intensificarea 'raportu
rilor culturale prin dorința lor deo
sebită de a realiza un dialog realist 
și fructuos între clase și națiuni dife
rite, cu respectarea modului de via
ță. a tradițiilor, istoriei și civilizației 
fiecărei comunități și fiecărui popor.

Cetățenia de onoare pe care astăzi 
sîntem bucuroși să v-o conferim, 
domnule președinte, este menită să 
întărească bunele relații și să des
chidă un nou capitol bogat al unei 
ulterioare dezvoltări a raporturilor 
noastre.

Am dorit ca, în cuvinte puține, dar 
sincere, să vă exprim idealurile Și 
năzuințele populației orașului nostru, 
iar acceptarea de a vă număra prin
tre cetățenii acestuia ne confirmă că 
împărtășiți încrederea lor in libertate, 
pace, solidaritate și' progres.

Reînnoindu-vă sentimentele de 
stimă și apreciere, orașul Bari vă 
conferă cu bucurie, prin intermediul 
meu, cetățenia de onoare.

rile si inițiativele României pentru 
dezvoltarea unor schimburi si con
tacte mult mai intense — politice, 
economice și culturale — între toate 
țările lumii, pentru garantarea păcii 
și promovarea valorilor umane, pen
tru respectarea demnității tuturor 
popoarelor.

îmi revine sarcina de a mă face 
interpretul gindurilor și sentimente
lor întregii Universități din Bari și 
în mod special ale eminentului rec
tor. prof. Luigi Ambrosi. care din ne
fericire nu a putut să participe per
sonal, din motive de sănătate, la a- 
ceastă ceremonie, așa cum ar fi dorit.

Vă rog, de aceea, să-mi permiteți 
să citesc mesajul rectorului Univer
sității din Bari, a cărui căldură co
respunde pe deplin autenticității sen
timentelor sale, sentimente care sînt, 
in fond, ale noastre, ale tuturor.

Adevărata cultură pe care univer
sitățile o promovează și difuzează 
poate fi identificată in sarcina di
ficilă. dar însuflețitoare de a lucra 
statornic pentru ca, atît în dome
niul economic, cît și în cel politic, 
atît pe plan național, cît si inter
național, să se afirme . principiile 
fundamentale prin care să fie recu
noscut și concretizat dreptul tuturor 
la cultură, potrivit cu demnitatea 
persoanei, fără deosebire de sex, 
neam, națiune, religie sau condiție 
socială.

Răspîndirea culturii poate da con
sistență efortului de a edifica o lume 
mai umană pentru toți oamenii și pe 
întreaga planetă, orientind minuna
tele cuceriri pe care omul le reali
zează în domeniul științific si teh
nologic spre edificarea păcii, elimi
narea cauzelor de nedreptate si 
discordie care există încă în lume și 
care afectează popoarele, spre pro
movarea pretutindeni a progresului, 
spre afirmarea solidarității speciei 
umane și introducerea în orice colț 
al pămîntului a efectelor binefăcă
toare și stabilizatoare ale păcii.

Conștient că popoarele țărilor noas
tre sînt legate din vremuri imemora
bile prin rădăcini istorice comune și 
au fost unite în trecut și în prezent 
de preocuparea comună de a edifica 
o societate democratică și justă, vă 
reînnoiesc, domnule președinte, oma
giul cel mai viu al Universității din 
Bari și al meu personal.

Viața economico-socială a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DECORESPONDENȚII „SCÎNTEII“

LUPENI
20 000 tone cărbune 

în plus
Harnicul colectiv ai întreprinde

rii miniere Lupeni. distins recent 
cu Ordinul Muncii clasa I si Diplo
ma de onoare de întreprindere 
fruntașă pe țară, iși onorează titlul 
cîștigat : realizarea peste prevede
rile planului la zi a peste 20 000 

tone cărbune cocsiflcabil. Succesul 
se datorește folosirii mai judicioase 
a tehnicii din dotare și a timpului 
de muncă in toate sectoarele și 
formațiile de lucru, creșterii pro
ductivității muncii. (Sabin Cerbu).

Un nou cartier 
de locuințe la Zlatna 
în orașul Zlatna, distins recent 

cu Ordinul Muncii clasa I. pentru 

ocuparea locului I în întrecerea so
cialistă desfășurată anul trecut în
tre localitățile tării privind buna 
gospodărire și înfrumusețare, a în
ceput construcția unui nou cartier 
de locuințe. Noul ansamblu de lo
cuințe este amplasat în vecinătatea 
celui mai mare obiectiv economic 
al orașului — întreprinderea me
talurgică de metale neferoase. De
altfel, numele lui va fi „Cartierul 

preuzinal". Aici vor locui metalur- 
giști, chimiști, mineri, precum și 
oameni ai muncii din alte unități. 
Primele apartamente care se vor da 
în folosință în acest an fac parte 
din programul de construcții de lo
cuințe prevăzut pentru cincinalul 
viitor. (Ștefan Dinică).

SATU MARE
Sporesc suprafețele 

de „aur verde“
în fiecare an, primăvara, în ju

dețul Satu Mare se organizează o 
„lună a pădurilor", perioadă în care 

se desfășoară ample lucrări de ex
tindere a suprafețelor cu „aur ver
de". in speciali pe terenurile fores
tiere exploatate și pe cele degrada
te din fondul funciar. După cum 
ne relatează tovarășul loan Fogaș 
de la Inspectoratul silvic județean, 
au fost îndeplinite sarcinile pe în
tregul cincinal. Pină ieri au fost 
plantate, peste prevederile cincina
lului, mai bine de 250 hectare cu 
specii valoroase — stejar, gorun, 
paltin, frasin. (Octav Grumeza).

tn fotografie : lucrări de impă- 
durire în parchetul forestier Pădu
rea Mare.

Foto : Martin Sarea
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Florin Dinescu era foarte bucu
ros. Nici nu căuta să-și ascundă 
această bucurie, minclria că oame
nii din întreprinderea de care răs
punde l-au obligat — de-a lungul 
celor trei ore cit a durat adunarea 
generală a oamenilor muncii — 
să-și umple carnetul de notite. Car
netul lui conținea, de fapt, tot felul 
de sarcini de viitor, tot felul de 
observații — multe nu prea plăcute 
— și nu m-am putut opri să nu 
mă gindesc că tot ce s-a petrecut 
contrazicea, intr-un fel. imaginea 
pe care ne-o facem despre un di
rector „impărtitor de indicații". Me
canismul conducerii a trecut prin 
transformări de esență, radicale și — 
aici, la „CeSarom", ca în oricare altă 
Întreprindere a tării — această rea
litate izbitoare, dincolo de semni
ficația ei socială și economică, ri
dică probleme extrem de intere
sante pentru cel care ar dori să ia 
pulsul stării de spirit a unui co
lectiv muncitoresc.

Trag cu coada ochiului spre car
netul directorului.

— Veți avea mult de lucru 1 Sînt 
o mulțime de probleme de amă
nunt...

— De amănunt ? — se miră el. 
Poate, la prima privire 1 Dar ia 
trageți o linie dedesubt șl adunați ! 
Vă dă un întreg care. în fond, con
stituie bătaia de inimă a întreprin
derii. l-ați ascultat 7 Nici unul din
tre ei nu a ridicat vreo problemă 
care să nu fi interesat bunul mers 
al întregului organism. Ati Văzut, 
nu sint oratori.- nici o întorsătură 
meșteșugită de frază. Simplu, con
densat. ea intr-o plăcută de circuite 
integrate ! Ce-a spus, de pildă, 
maistrul Petre Șendreănu de la sec
ția de tuburi de gresld‘7 A sous 
că secția nu lucrează pe măsura do
tării tehnice, că produce plăci re
fractare trase in loc de tuburi de 
gresie.

Sendreânu vorbise monoton și 
scurt, puțin cam aspru. îmi rea
mintesc chipul lui întors pe jumă
tate către prezidiu, pe jumătate că
tre sală.

— Nu au căutare tuburile de gre
sie — spusese el. Să facem să aibă 
căutare. Fonta e bună în altă par
te. Tubul de gresie nu se erodează 
ca tubul de fontă, are durată neli
mitată, e stîncă. S-au obișnuit cei 
din agricultură, din chimie, din 
construcții edilitare cu fontă, cu 
plumb... Să le stricăm liniștea asta 
care costă !

— Păi, știti ce mi-a făcut Șen- 
dreanu 7 — îl aud pe director. In 
primul rînd. mie mi-a „stricat" li
niștea. A fost o critică zdravănă la 
adresa mea și a serviciului de des
facere. I-ați auzit cum au aplaudat? 
Semn clar că avem sarcina să

spargem inerțiile de la noi și din 
alte părți. Comodități șl Inerții și. 
poate, neștiința ! Aceasta nu mat 
este un amănunt, sper că sînteti de 
acord.

— Și vă bucură sarcina aceasta 7
— Nu este vorba aici de bucurie 

sau de neplăcere, ci de ce este ne
cesar, de datorie. Dacă mă bucură 
ceva, mă bucură îndrăzneala de 
gind a omului. A lui șl a multor 
altora I îl respect pentru că este 
demn și cu grijă fată de ceea ce se 
întimplă in șectia lui și dincolo de 
zidul fabricii.' Pe atîtea mii de șan
tiere unde rodul muncii lui — cre
de el și cred și eu — ar putea fi 
mai bine valorificat.

într-o convorbire anterioară, 
maistrul Dumitru Săllceanu, de la 
sectorul energo-mecanic, îmi spu
sese că Florin Dinescu nu este „di
rector de birou".

— A lucrat ca stagiar în fabrică 
—• mă informase el. Apoi ca șef de 
secție și, mai tîrziu, ca director e- 
conomic în centrală. A învățat mul
te din experiența directă cu oame
nii. Experiența aceasta s-a întors 
în fabrică, atunci cînd ne-a fost 
mai greu. Și uite că ieșim la mal 
— a încheiat maistrul problema di
rectorului. Anul trecut am dat 50 
de milioane lei beneficii !

Amintindu-mi discuția cu mais
trul, încerc să provoc o mărturisire 
din partea directorului.

— V-ati întors la „Cesarom" ca 
director intr-un moment greu, 
toarte greu, cu un an-doi în urmă...

— Ați fost vreodată grav bolnav? 
— îmi răspunde el cu o întrebare.

— Am fost. dar...
— Și vă amintiți cu plăcere 

acele momente ?

conduceri, lipsa de comunicare nor
mală între conducere si restul co
lectivului. cu tot ce decurge negativ 
de aici in planul propriu-zis al 
unei activități generale armonioase

partid. Dacă iși amintea de tot Ce 
se petrecuse o făcea numai pentru 
posibilitatea de comparație.

— Nu mi-aș fi închipuit —spu
nea ea — că relațiile umane dete-'

COMUNISTUL-PROMOTOR AL SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

Aerul proaspăt al democrației 
muncitorești oxigenează climatul 

de muncă
— Nu, desigur !
— Nici nouă nu ne face plăcere 

amintirea acelui moment greu. Si
gur, am găsit, pină la urmă, în noi 
înșine forța de a reteza, cu aspri
me chiar, starea de lucruri nesănă
toasă. Situalla de atunci — lipsa de 
înțelegere între membrii vechil

— și încă multe altele — sînt de 
domeniul zicalei „să ne fie de în
vățătură" ! Dacă totuși ne amin
tim, o facem ca să apreciem cum 
se cuvine situația de acum.

Cam în același fel se exprima 
și tînăra ingineră Anca Nedescu, 
secretar adjunct al comitetului de

riorate pot să aibă atita influență 
in procesul de producție.. Fapte mă
runte, meschine — lipsa de înțele
gere față de observații sau sugestii 
privind procesul muncii, Împărțirea 
pe grupuri cu interese personale 
divergente ridicate la rang de prin
cipiu. blrfa măruntă tirlndu-se din

birouri pe scări oină în secțiile de 
producție șl altele pornite din alte
rarea relațiilor dintre factorii de 
conducere din întreprindere — au 
provocat neorînduială. nepăsare, 
neîncredere. Critica sănătoasă, fă
cută din uhghiui de vedere al inte
resului general, fusese înlocuită cu 
văicăreala sau cu închiderea ochi
lor în fata lipsurilor. Funcționau 
mai multe „stiluri de muncă", di
ferite. ivite din unghiuri de vedere 
personale, care se înfruntau unele 
pe altele. Nu are rost, să intru în 
amănunte. Prelungindu-se această 
stare de lucruri, ajunsesem aproape 
să ne obișnuim cu lipsurile...

— Si momehtul trezirii 7
— A fost dur. dar atit de nece

sar ! îmi amintesc adunarea gene
rală de atunci a comuniștilor. Ca 
o operatie 1 Nimic nu a fost lăsat 
deoparte. O critică aspră, ..comu
nistă, care hu s-a Uitat la funcții, 
ci la fapte, la caractere. O auto
critică severă. în față adunării nu 
se mai putea ascunde nimic, totul 
a fost cîntărit cu dreptate. Răul 
trebuia tăiat în adîncime și a fost 
tăiat. Și acest organism, care 
este fabrica, un organism viu. a 
început să funcționeze apoi din ce 
în ce mai bine. Răspunderea este 
în mina tuturor — s-a dovedit asta 
— nu în mina unuia singur.

— Nu pot exista mai multe sti
luri de muncă — spunea maistrul 
Dumitru Săliceanu, Există Un sin
gur stil de muncă : acela al cola-

Margareta Turcită, Secretara comitetului de partid (în centrul 
imaginii) : „A te sfătui permanent cu cei alături de care mun
cești constituie limbajul simplu, dar eficace al muncii de fle

care zi"
Maistrul Petre Șendreanu (în stingă) ț „Nimic în munca noastră nu e de neînvins dacă ai mintea deschisă și voința de a face azi 

mai bine declt ieri" Foto : S. Cristian

borării tuturor pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor.

— în întreprindere, acum, este o 
colaborare strînsă între toți facto
rii de conducere — intervine tova
rășa Margareta Turcilă, secretara 
comitetului de partid. Această co
laborare este ca un fluid care re 
transmite pînă jos, în secții. Păre
rea oamenilor este respectată, res
pectul, el însuși, e acordat omului 
mai întîi, capacității lui, și nu func
ției fără capacitate. Lucrurile au 
fost rînduite la locul lor. Atribu
țiile fiecăruia aU fost bine delimi
tate. Omul trebuie să-șl cunoască 
forțele, să le Încerce și să desco
pere singur că poate mai mult.

Adunarea generală a oamenilor 
muncii a demonstrat clar acest lu
cru. în secții se evaluaseră respon
sabil rezultatele de pînă atunci. Se 
descoperiseră noi rezerve, se calcu
lase ce economii de combustibili 
se pot face prin noi îmbunătățiri 
tehnice aduse cuptoarelor de ar
dere. adăugate celor realizate mal 
înainte.

— Toată această activitate nu 
este, pur și simplu, o colectare de 
observații sau propuneri pornite de 
jos pînă sus — iși continuă direc
torul un gînd. Procesul este mai 
adine, mai complicat. Exprimă — 
dincolo de atitudini — o voință 
colectivă conștientă, care se impune 
ferm, cuplată organic la cerințele 
întreprinderii șl la locul și rolul ei 
în ansamblul economiei noastre. 
Nu exagerez dacă spun că fle
care muncitor, tehnician sau inginer 
din această fabrică scapără de idei. 
Nimic nu este lăsat deoparte, lip
surile slnt(, dezrădăcinate fie eu 
competența profesională, dacă sînt 
de natură tehnică, fie cu înțelepciu
nea izvorîtă din bunul simt munci
toresc. dacă este vorba de proble
me umane.

— Cineva, in adunare, a spus că 
fabrica împlinește 18 ani de exis
tentă. Vîrsta maturității...

— Maturitatea cred că am atins-o 
mal de mult prin calitatea colecti
vului nostru, care a găsit in el în
suși forțe creatoare redutabile. în 
adunarea generală a oamenilor 
muncii ne-am întîlnit — dați-mi 
voie să folosesc o metaforă — cu 
pragul de sus al gindului de fie
care zi al fiecărui om din întreprin
dere. Este acesta un gînd plin de 
răspundere, transformat în act de 
conducere responsabil, care nu lasă 
loc incompetenței sau bunului plac. 
Cheamă la ordine Șl disciplină mun
citorească. Conduce !

Dionisie 8INCAN

FIȘIER SOCIAL PERSONAJE SI IPOSTAZE
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A»; compus, recent 
un cintec de imblinzit 
birocrația. El are doar 
citeva cuvinte si este 
ușor de reținut, lată si 
împrejurarea in care 
l-am compus. în bi
roul acela — doi func
ționari lucrau de zor. 
avind de prezentat, si
tuata la zi, dl treilea 
se întreținea cu niște 
eunoscuți nimeriți pe- 
acolo. Al treilea era 
ne bărbierit , fără cra
vată. fără chef — și, 
inai mult ca sigur, în 
ziua aceea nu-și scose
se pălăria de pe cup, o 
ținea pe cap. peste o 
claie de păr înspicai. 
Cel patru eunoscuți 
iși înfundaseră Pe cap 
căciuli sintetice. Și 
toți fumau, dind scru
mul pe jos (in lipsă 
de scrumiere, întrunit 
afișe agățate pe pereți 
anunțau t Fumatul in
terzis !).

ta. nu numai in inte
resul meu, ci si al in
stituției respective. 
După ce mi-am Scos 
șapca și-am spus bună 
Ziua (și nu mi s-a răs
puns) — m-am adte-

Dumneala. imt strigă, 
nu vezi Că hirtiile astea 
țin de colegul meu , 
care lipsește... Să ti le ' 
rezolve dînSUl ! Ce 
mai aștepți ?“.„ Toți 
— cu ochii nimicitori

ce putem face. Dacă, 
vă grăbiți, am să-ncerc 
eu să rezolv..." Mă 
poftește să iau loC, 
Din una in alta, uni 
strecoară pe unde-a 
lucrat in urmă cu ani.

mai puțin de un mi
nut. însă omul mă 
roagă să mat rămîn. 
Să-l ascult pină la ca
păt. Îmi oferă o cafea 
— primesc. îmi oferă 
o țigară bună — pri-

Cîntec de îmblînzit birocrația

Eu fusesem 
acolo cu niște

rezolvare

trimis 
hirtii, 

urgen

sat funcționarului cu 
pălăria pe cap : „Am 
fost îndrumat spre 
dumneavoastră pen
tru.," Vreo trei minu
te apoi, cu șapca tn- 
Ir-o mină, cu hirtiile 
in cealaltă, in hazul 
celor cu căciulile pe 
cap. mi-am ascultat 
perdaful. „Mă ! a iz
bucnit funcționarul — 
oare cind or învăța 
oamenii ăștia să ci
tească ? Analfabeți !, 
și se zice că am lichi
dat cu analfabetismul!

pe mine ! Si-atunci, 
pe loc, am compus 
cmtecul t „Nu pe un 
asemenea ton mi se 
vorbește mie l“.„ Atit. 
Doi și-au scos căciu
lile, Doi, CU căciulile 
pe cap, s-au retras, 
discret.

Funcționarul cu pă
lăria pe cap se saltă 
puțin de pe scaun, in- 
tinzind mina să-mi ia 
hirtiile. Apoi. Ca din 
întîmplăte, iși lovește 
pălăria — care-i cade 
pe dușumea. O lasă a- 
colo... „E, să vedem

Și eu am avut funcții, 
îmi precizează. îmi dă 
și amănunte. Intrigile, 
numai intrigile puse la 
cale de fosta solie, de 
prietenii ei. de alții și 
alții, l-au dat inapoi, 
Dar a făcut memorii, 
încă mai așteaptă răs
puns, îmi dă și nume
re de înregistrare, iar 
eu il încurajez : 
„Dacă aveți dreptatea 
de partea dumnea
voastră, este si firesc 
să vă luptați cU intri
ganta".

Hirtiile se rezolvă in

mese, și ascult. A fost 
„cineva", a avut o si
tuație, oare e drept să 
Se pomenească arun
cat aici, printre Mr- 
țoage ? „Noi avem ne
voie de cadre, mereu 
creștem cadre — dar, 
să vedem, ce se intim- 
plă după' ce le creș
tem 7 Vin intriganții și 
le dau pe margine ! 
Nu e drept". El a fost 
un cadru... Sint de 
perfect acord : a fost! 
îmi mai dă o țigară. 
Și-l simt cum iși pune 
toate nădejdile în

mine. Pe o foaie de 
hirtie inii trece nu
merele de înregistra
re a memoriilor, nu
merele de telefon — 
și adresa. Cam in cit 
timp cred eu că l-aș 
putea .ajuta 7 Eu? — 
eu, niciodată. Cum 
așa 7 se zdruncină o- 
mul, Așa, cum ati au
zii. Abia atunci ii vine 
sau abia atunci îndrăz
nește să mă întrebe — 
de fapt, la Ce instituție 
lucrați dumneavoas
tră ?! Eu — la nici o 
instituție. Eu. pe-aca- 
să.„ Cum, și n-aveți 
Mei o funcție ? Eu 
de unde să am ? Nu, 
nici de sămânță. Păi, 
păi atunci... Și-aci se 
upreȘVe, înghițind in 
sec. Ar vrea să-ntre- 
be : „Păi, atunci, cum 
de v-ați permis să-mi 
spuneți l Nu pe tm 
asemenea ton mi se 
vorbește mie !“

Ii lipsește suflul, nu 
mai întreabă nimic...

Nicolae TIC

Cafeluța
Omul îmi povestea indignat :
— M-am nimerit într-o seară la 

un restaurant. Era un restaurant 
oarecare, dar mie mi-a apărut, de
odată, ca unul dintre cele mai plă
cute și mai apropiate de imaginea 
ideală a unui restaurant. Poate ca. 
pentru înțelegerea mai deplină a 
acelor momente, ar fi potrivit Să 
descriu mai pe târg întreaga at
mosferă. dar socotesc că pot fi cre
zut și numai dacă Voi spune că am 
fost servit cum n-am mai fost decit 
o singură dată, intr-o împrejurare 
fericită din viața mea cind, la o 
nuntă, nașul eram eu.

La cafea însă lucrurile au luat o 
întorsătură neașteptată. Cerind ca
feaua, ospătarii S-ap izbit cu palma 
peste frunte :

— Va să zică nu e el?
— Nu, nu e el. El nu bea nici

odată cafea. Are chiyr oroare de 
cafea.

— SI .acum ce facem ?

— Cum, adică, ce facem 7
— ti mai ducem cafeaua ?
— Cum să i-o mai ducem ? Lă- 

suți-l dracului în pace !
Enigma am dezlegat-o mai tîrziu: 

fusesem confundat cu viitorul res
ponsabil.

Automatism
îi plăcea muzica, ne place mu

zica. nimeni nu e în afara muzi
cii, el avea însă un disc preferat, 
singurul disc pe eare-l asculta și pe 
care-l punea in flecare seară pină 
spre dimineață, și ziua dormea . și 
seara punea iarăși discul cu tinere
țea lui. Asculta, dansa cu prietenii, 
Si iarăși asculta și ziua dormea și 
se Imagina seara cînd trebuia să as
culte și să danseze după discul 
acela cu ritmul virstei sale tinere.

într-o dimineață discul s-a rotit 
tot mai încet și el, obosit, a trebuit 
să se culce. Iar Seara, cînd a vrut 
Să-l pună din nou, s-a trezit bătrin,

Vaslle BARAN

Ancheta de față s-a oprit 
Ia una din problemele prac
tice Cele mai importante 
din momentele in care se 
conturează destinul perso
nal: „Ce fac? Unde mă 
duc, unde îmi caut rostul?" 
După ce adolescentul , sail 
tinărul și-a ales un ideal 
profesional, problema ori
entării in spațiul Uman este 
prima chestiune practică la 
care trebuie să răspundă. 
Din acest , punct de vede
re, cadrul nostru economi- 
co-social a cunoscut schim
bări rapide și radicale. 

' Sensul umanist ăl dezvol
tării armonioase a tuturor 
zonelor țării a apropiat de 
casa fiecăruia condiții de 
realizare personală, de for
mare și afirmare, iar ur
banizarea localităților miei 
desființează în mai'e măști- 
ră „monopolul" de civili
zație al orașelor mari. A- 
mintim aceste lucruri nu 
pentru a pleda pentru un 
fixism artificial, pentru i- 
mobilizarea fiecăruia acolo 
unde se află, ci pentru că, 
în lumina noilor realități 
economico-sociale. pere
grinarea fără rost prin 
spațiu — factor de risc in 
evoluția tînărului — e și 
mai de neînțeles.

Asistam recent la o ac
țiune fermă a organelor de 
miliție pentru curățirea 
străzii de gunoaie morale, 
în paranteză fie spus, prin 
însuși calculul probabilită
ților (ca să nu mal vorbim 
de alți factori — psiholo
gici, etici etc.) posibilita
tea disimulării în oceanul 
de oameni cinstiți a unor 
eczeme de noncivilizație 
este mai mare în locurile 
aglomerate: din acest mo
tiv, viața unei metropole 
impune și obligația unor 
activități de salubritate le
gală. pe care cetățenii co-

recți nu pot decit să le sa
lute și Să le sprijine. Ac
țiunea amintită avea ea 
scop mai important depis
tarea celor certați cu nor
mele legale, fugari de răs
pundere pentru fapte gra
ve, scuturarea unor locuri 
de praful prezentelor pa
razitare ș.a.m.d. Pe lingă 
capturile concludente pehal. 
au nimerit în fauna recol
tată și plevușcă, mici con
travenient!. recuperabili 
prlntr-o amendă Sau nu
mai printr-un avertisment. 
Și totuși, din punct de ve
dere social cel puțin, nu 
sînt cazuri de neglijat. 
Simpla lor amestecare în 
viată cu elementele des
compuse prezintă pericolul 
unei contaminări mai gra
ve. Cu atit mai mult cu cit 
practica organelor de Ordi
ne, constatările critiiinolo- 
gilor ajung ia concluzia că 
mediul care furnizează cu 
preponderentă anumite ti
puri de infractori este sfe
ra peregrinilor fără tel pre
cis și fără adresă stabilă, 
a acelora care confundă ci
vilizația orașului cu aglo
merația străzii.

Elevul M. C. s-a născut 
în Slănic Moldova și domi
ciliază cu părinții în ora
șul Bălan, județul Harghi
ta. Are 16 ani. Tatăl lui Se 
mîndrește probabil știin- 
du-1 elev la un liceu in
dustrial din București. E- 
levul M. C. vrea să se facă 
strungar. Pe timpuri ar fi 
trebuit să străbată tara 
pentru un asemenea ideal. 
Acum, in condițiile dezvol
tării armonioase a tuturor 
județelor tării și ale reparti
ției echilibrate a unități
lor de invătămînt, și strun- 
gâria, și toate celelalte 
profesii onorabile, inclusiv 
majoritatea specialităților 
universitare, pot fi urmate

relativ aproape de casă. De 
la Izvorul Oltului pînă la 
București, M. C. a trecut 
pe lingă multe licee indus
triale la care-și putea rea
liza dorința. De ce a optat 
el sau familia pentru so
luția extremă din punctul de

încîrdășit în afaceri con
travenționale, Oricine are 
dreptul, oriunde ar locui, 
Să se facă strungar cu di
plomă din Capitală, dar 
cînd timona idealului e ne
glijată pentru cirma unui 
pachet de țigări, fie el și

supravegherea sistematică 
să se combine cu tentații
le frivole., Pentru omul si
tuat țeapăn pe picioarele 
lui, traversarea zonelor 
dens Circulate nu prezintă 
nici un pericol. Pentru 
conștiința încă șovăielnică,

șine viciosului de viciul 
lui, unde se ascunde cer- 
tatul cu legea de, ochii le- 
gii? Sub protecția anoni
matului, în Zonele în care 
aglomerația oferă iluzia 
neidentificârii.

într-o altă acțiune, an-

Iluzia anonimatului moral

vedere al depărtării? Ti- 
nărul elev de anul I mo
tivează că s-a luat și el 
după alții. Cea mai simplă 
formulă d’e derută la ale
gerea drumului: luatul 
după val, lăsatul în Voia 
curentului. M. C. ne asigură 
că in gimnaziu a fost Uh elev 
bun. Acum e ora opt sea
ra, dar nu ne poate spune 
ce lecții are pentru dimi
neața Următoare. Cu greu 
iși amintește orarul. Oricî- 
tă supraveghere și educa
ție t-ar oferi regimul de 
internat la liceul industrial 
de mașini agricole, Înde
părtarea prematură de pă
rinți se resimte. Dovadă 
locul, ipostaza și motivația 
ipostazei în care a fost gă
sit. Vindea bilete cu supra- 
pret in fața cinematogra
fului „București". Habar 
n-are nu numai la ce lec
ție a ajuns la geografie, 
dar a fost Indiferent pînă 
și pentru filmul pe seama 
căruia specula. „Ce rulea
ză? Un trecător... nu mai 
știu cum". Esențială pen
tru programul său a fost 
promisiunea unui pachet 
„Kent", în contul căruia s-a

ambalat în celofan, se naș
te și temerea unui naufra
giu.

Desigur, elevi chiulangii 
există și printre aceia 
care locuiesc lingă părinți. 
Am prezentat cazul lui M. 
C. nu ca pe o Consecință 

< automată a îndepărtării de 
casă. A fost un exemplu, 
cel mai simplu exemplu, al 
riscului ca ieșirea de sub

neformată, frecventarea a- 
celorași locuri înseamnă 
riscul contactului cu exem
plul negativ. Acolo pe un
de Omul obișnuit se află în 
treacăt, debusolatul moral 
se învirtește in loc. Unde 
oare iși ascunde mai bine 
leneșul lenea, unde încear
că mai cu spor bișnițarul 
să-și desfășoare afacerile, 
unde II e mal putină ru-

- De ce dai, tovarășe ?...
Desen de Șt. COCIOABĂ

terloară, organele de mili
ție depistaseră doar in pa
sajul de la Universitate nu 
mai puțin de 50 de tîriie- 
briu care se vinturau pe 
acolo fără rost, cu gura 
căscată după ce-o pica. 
Braseriile cu decor și cafe- 
barurile, pe lingă consu
matorii care-și caută aco
lo o deconectare meritată, 
sint frecvent populate cu 
inși care sorb aiurea din 
paharul timpului. Refu- 
zînd să-și afirme persona
litatea acolo unde au nume 
și prenume, unde pot pro
ba cinstit de ce sint in sta
re, acești placizi ai vieții 
mimează un chip fals in 
decorul in care pot apărea 
altceva decit ce sînt. Iată, 
într-o dimineață de lucru, 
la ora unsprezece, trei 
vlăjgani, doi de 18, unul de 
23 de ani, zac abulici la 
barul de zi „Turn". Flă- 
mînzeanu Mihai și Croito- 
ru Marian sînt din comuna 
Vidra, iar Iile Ion e din 
Bîldana. Ce caută în Bucu
rești? Nimic, nici măcar 
ocupația pe care n-o au. 
Sînt veniți doar așa, să 
treacă timpul. Cernat Ni

colae, un atletic de 29 de 
ani, pretinde că ar lucra 
din cînd în eînd în comu
na natală cu tatăl său care 
e zugrav particular, adică 
ocazional. Ascunzîndu-și 
degetele ca de pianisț, C. 
N. mărturisește, de bine de 
rău, un motiv, pentru care 
a făcut drumul din comu
na Singureni pînă aici. A 
Venit in Capitală... să dea 
un telefon!

Blăguță Ileana din Fo- 
răști-Suceava a obținut 
diploma de 10 clase cu 
scurt timp in Urmă. Nici 
n-a pus mina bine pe 
act Și și-a luat zborul toc
mai în Capitală. De Ce? 
Căutînd ce? Pretinde că 
servicl, dar ce-ar dori și 
ce-ar fi în stare, nu știe. 
Deocamdată a poposit 
Clandestin in dormitoarele 
constructorilor metroului. 
De abia de acum încolo 
iși caută rostui!

— Ce ati făcut ieri?
— De dimineață am fost 

pe la piață, după-masă am 
cusut la o față de masă.

— Dar alaltăieri?
— Tot așa. Dimineața 

am fost pină la pîlne, du- 
pă-amiaza am țesut.

— Răsalaltăieri, dumini
că ?

Am fost și m-am 
plimbat prin centru.

Acestea sint cazurile, să 
le spunem, „fericite". S-au 
împotmolit doar pe bancuri 
de nisip, nu s-au sfărîmat 
de stînciî încă se pot des- 
țepeni din inerție, în ocea
nul uman există însă și 
recifuri ascunse. Hălădula- 
la fără răspundere, reduce
rea perspectivei de viață la 
imaginea unui afiș, la ex
pedientul de o zi, deriva 
în speranța că șansa pîn- 
dește nu din tine însuți, ci 
din mulțime, poate trans-

forma o ambarcațiune ve- ' 
selă într-o epavă tristă.

Usturătoare este lecția 
trăită la 22 de ani de Eleo
nora P. Avusese mai multe 
ocupații : ospătăriță la un 
restaurant din Brașov, edu
catoare în comuna natală, 
pe Valea Șiretului, gestiona
ră intr-un sat din judelui 
Suceava. Dar idealul și l-a 
descoperit abia după 5 ani 
de la terminarea liceului : 
„controloare de bilete de 
autobuz". Dar nu la Su
ceava, ci neapărat Ia Bucu
rești. Să fi fost hotăritor 
criteriul că mijloacele de 
transport in comun din 
Capitală ar reprezenta un 
teren mai generos de afir
mare a vocației ? Sau a in
fluențat-o acel tropism 
spre aglomerație, formă 
deghizată a indiferentismu
lui, menționat mai sus 7 
După primele două ore de 
ședere in marele oraș, 
El. P. s-â trezit fără gea
mantan. După încă o oră, 
făcea cunoștința unui tînăr 
care o asigura că știe el 
cine e hoțul. L-a urmat în- 
tr-un apartament de pe 
strada Șoimușului, de unde 
n-a mai putut ieși decit 
după trei săptămîni, cu trei 
dinți rupți, pielea ca o ze
bră și sufletul mutilat p>oa- 
te pentru totdeauna.

Poluarea morală nu e o 
consecință obiectivă a zo
nelor de aglomerație, dar 
are in marile densități 
semne mai expresive. Ceea 
ce nu înseamnă că trebuie 
repudiate zonele de con
densare a forțelor umane. 
Esențial este ca spre ele să 
migreze cei hotărîti să le 
sporească potențialul pro
ductiv. folositor, moral, nu 
pescuitorii în apele-ntîm- 
plării. candidați Ia naufra
giu de dinainte de îmbar
care.

Serqiu ANDON

• CUM ȘI-A PIERDUT O CASA... 
MISTERUL. Un Vechi șl mereu 
harnic corespondent al „Scinteii", 
profesorul Florin Anghel din Pitești, 
reliefează convingător. într-una din 
ultimele sale scrisori, grija stator
nică a partidului și statuiui nostru 
Pentru creșterea si formarea celor 
mai tinere generații, pentru spriji
nirea familiilor de oameni al mun
cii în educarea copiilor ce au ajuns 
la virsta respectabilă de... șoimi ai 
patriei. Dar să-i dăm cuvîntul : „Pe 
vremea copilăriei mele, cea mai 
frumoasă casă din Pitești era cea 
din capul bulevardului, peste drum 
de Poșta centrală. Cu zidurile ma
sive, cu geamurile Colorate ca niște 
vitralii de catedrală, cu liniștea din 
jurul său, degaja atmosfera stra
nie a unei cetăti de basm.

Seara, prin ușă balconului între
deschisă, se Vedeau din cind in cînd 
cîțiva băietei firavi, alături de cite 
o fetită cu funde albe în părul 
blond, treclnd prin dreptul ferestre
lor ca niște umbre. Era casa unor 
bogătași a căror opulentă sfida mi
zeria celor multi și necăjiți din car
tierele sărace ale orașului.

...Azi nu mai este cea mal fru
moasă casă, dar este încă foaițe 
frumoasă. Arhitectura monumenta
lă a clădirilor moderne nu i-a mic
șorat farmecul. I-a dispărut însă 
misterul de cetate. De aici se aude 
acum ciripitul zglobiu al sutelor de 
copii ce-și petrec, in clădirea veche 
și renovată, primii ani dinaintea 
școlii. Azi e o casă veselă, plină de 
larmă și poezie, unde copiii celor 
ce muncesc cîntă, se joacă, rîd. 
ascultă basme și poveșii... în casa 
misterioasă de odinioară — devenită 
grădinița nr. 2 — sute de băietei 
voinici și fetițe cu funde albe in 
părul de mătase învață să fie 
oameni".

• SE TĂVĂLEAU, DAR NU DE 
RÎS. „într-o seară, Preoteasa Emil 
și N. Marin din Agnita s-au dus la 
un vecin să bea o țuică. După cîteva 
pahare :

— Hai să glumim !
— Hai I Dar cum 7
— Facem o luptă „Skanderbeg". 

(Amănuntele acestui stil, autorul 
corespondentei, tovarășul procuror 
Mircea Pașca, nu le relatează). Dacă 
mă bați, tti dau ceasul, zise 
N. Marin.

Fie că nu era în formă, fie că nu 
exersase îndeajuns stilul „Skander
beg", cert e că N. M. cel sigur pe 
el a pierdut lupta.

— Dă-mi ceasul, i-a cerut învin
gătorul.

I l-a dat și au continuat să bea. 
Cînd s-au „montat" bine de tot :

— Dă-mi ceasul înapoi ! A fost O 
glumă.

— Glumești ?
— Atunci hai să mai glumim.
S-au apucat să glumească atit de 

tare, incit la un moment dat se tă
văleau de nu mai știai care e unul 
și care e altul. Așa de zdravăn s-au 
distrat, că N. M. s-a ales cu o frac
tură de maxilar, 70 de zile. îngrijiri. 
Sughițînd de rîs, Preoteasa Emil 
s-a retras pentru un an și patru 
luni, să îndeplinească muncă co- 
recțională pînă ce i s-or potoli ho
hotele. Si pin-o învăța raportul din
tre alcool și gluma proastă".

• O SECUNDA ! Elena Matei — 
Buftea : Reținem expresia : „La 
vîrsta mea. nu caut scări. M-am 
stabilit la parter". Ștefan Apăleanu 
— Botoșani : După însemnarea 
„Sfertul academic" ati cam început 
Să... intîrziați a ne mai scrie.
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Mesaje de felicitări 
de peste hotare adresate

tovarășului Nicolae Ceausescu
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în fruntea Republicii Socialiste 

România, la 28 martie 1980, de către sesiunea Mării Adunări Naționale, nerf 
este deosebit de plăcut de a adresa Excelenței Voastre și poporului frate 
român, îrt numele poporului centrăfrican și guvernului de salvare națională 
și in numele nostru personal, viile și călduroasele noastre felicitări.

Folosim această ocazie solemnă pentru a reînnoi națiunii române, ale 
cărei destine le conduceți, urările noastre de succese tot mai remarcabile pe 
calea ireversibilă a dezvoltării economice și sociale.

Strălucita dumneavoastră realegere este dovada de necontestat a 
încrederii constante pe care v-o acordă poporul dumneavoastră și o mărturie 
de aprobare a orientărilor stabilite pentru conducerea marii și frumoasei 
dumneavoastră țări.

Vă rog să primiți, domnuie președinte al republicii, expresia considerației 
noastre foarte înalte și respectuoase.

DAVID DACKO
Președintele Republicii Centrafricane

CELUI DE-AL V-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN REUNION

Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm delegaților la congres, tuturor comu
niștilor, întregului pbpor din Reunion un cald salut tovărășesc, împreună cu 
urările noastre de succes deplin lucrărilor forumului național al partidului 
dumneavoastră, precum și in infăptuirea hotăririlor ce vor fi adoptate pentru 
apărarea și promovarea intereselor fundamentale ale oamenilor muncii, ale 
poporului ' răunionez, pentru triumful idealurilor libertății naționale și 
sociale, ale democrației, păcii și socialismului.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima satisfacția față de bunele relații 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Reunion și con
vingerea că ele se vor dezvolta și in viitor în interesul întăririi prieteniei din
tre partidele și popoarele noastre, al cauzei -solidarității forțelor progresiste, 
democratice și antiimperialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Junta Guvernului de Reconstrucție Națională, aflind că Marea Adunare 
Națională a reales pe Excelenta Voastră ca președinte al Republicii Socialiste 
România, dorește să vă exprime cele mai cordiale sentimente de solidaritate, 
ca o expresie a relațiilor frățești dintre țările noastre. Primiți, Excelență, 
urări de fericire personală, calde salutări nicaraguane poporului român și ex
presia inaltei noastre considerațiuni.

DANIEL ORTEGA S. ALFONSO ROBELO C.
VIOLETA B. DE CHAMORRO

SERGIO RAMIREZ M. MOISES HASSAN M.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Am fost mișcat de urările și felicitările pe care ati binevoit să mi le 

adresați cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a dobîndirii de către tara mea 
a suveranității naționale.

Exprimîndu-vă sincere mulțumiri, vă log să primiți cele mai bune urări 
pe care, la rîndul meu, le adresez dumneavoastră, familiei dumneavoastră, 
precum și pentru prosperitatea poporului român.

Reafirm cu plăcere dorința țării mele de a aprofunda și dezvolta, în 
interesul popoarelor noastre, relațiile de conlucrare prietenească ce unesc 
Republica Socialistă România și Senegalul.

Cu cea mai înaltă considerație,

LEOPOLD SEDAR SENGHOR
Președintele Republicii Senegal

Cronica zilei
La București s-au încheiat vineri 

lucrările celei de-a IV-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică și tehnică româ- 
no-gaboneză.

La încheierea tratativelor, președin
ții celor două părți in comisie, Va- 
sile Bulucea, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor, și Martin 
Bongo, ministrul afacerilor externe 
și cooperării al Republicii Gaboneze, 
au semnat protocolul sesiunii.

Documentul prevede noi măsuri 
privind dezvoltarea și diversificarea 
colaborării și cooperării economice, 
tehnice și științifice, sporirea schim
burilor comerciale între cele două 
țări.

Au participat Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, membrii celor două de
legații economice.

Erau prezenți Porfir Negrea, am
basadorul țării noastre la Libreville, 
și Maurice Yocko, ambasadorul Re
publicii Gaboneze la București.

(Agerpres)

tv

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rugăm să primiți caldele noastre felicitări cu prilejul realegerii 

dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România.
Vă urăm dumneavoastră și întregului popor român noi succese pe calea 

înfăptuirii socialismului.
Cu deosebită stimă,

VICTOR SHEM-TOV
Secretar general 

al Partidului MAP AM 
din Israel

ELIAZAR GRANOT
Secretar politic

ARIE IAFEE
Secretar organizatoric

DOV ZAKIN
Secretar al secției internaționale

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenta Voastră,
In numele Comitetului Național Executiv al Partidului Cooperatist, vă 

transmitem calde felicitări și urări cu prilejul realegerii dumneavoastră în 
funcția de președinte al Republicii Socialiste România.

TOM TURVEY
Președintele Comitetului Național Executiv 

al Partidului Cooperatist 
din Marea Britanie
DAVID WISE
Secretar general

Semnarea Protocolului celei de-a IV-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale româno-siriene 

de cooperare economică și tehnico-științiîică
La Palatul Victoria a avut loc, Vi

neri dimineață, semnarea Protocolului 
celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-sirie
ne de cooperare economică și tehni- 
co-științifică.

Documentul prevede măsuri ce vor 
fi întreprinse de ambele părți în 
scopul dezvoltării in continuare a coo
perării în domeniile industrial, agri
col și tehnico-științific, precum și 
pentru sporirea volumului și diver
sificarea schimburilor comerciale.

Protocolul a fost semnat de con
ducătorii celor două delegații — Ion 
Dincă, prim viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, și Abdel Kader Kaddoură, Vice
președinte pentru problemele econo
mice al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Arabe Siriene.

La semnare au fost prezenți mem
brii celor două delegații, precum și 
ambasadorul Siriei la București. Wa
lid Al Moualem.

(Agerpres)

Expoziția „Cutezătorii"
O imagine emoționantă 

și educație al
Muzeul de istorie al Republicii 

Socialiste România găzduiește. în a- 
ceste zile de vacanță a elevilor, o 
sintetică retrospectivă a expedițiilor 
„Cutezătorii", ajunse la cea de-a X-a 
ediție care s-a desfășurat in vara tre
cută, sub semnul sărbătoririi a 2 050 
de ani de la formarea primului stat 
dac centralizat. Expediția incunu- . 
nează o amplă activitate cultu- 
ral-educativă desfășurată pentru creș
terea celei mai tinere generații în 
cultul muncii, al dragostei de pa
trie și popor, pentru stimularea in
teresului copiilor fată de știintă. teh
nică, artă, literatură. O activitate 
care n-a incetat să se amplifice de 
la un an la altul. Față de anul ini
țierii expedițiilor .Cutezătorii", in 
1969, cind au participat 45 de echi
paje cu 450 de școlari, la cea de-a 
X-a ediție, .In 1979. numărul echi
pajelor a fost de 3 645, iar al parti- 
cipantilor de peste 47 000. Intr-un de
ceniu, tinerii expedlționari au stră
bătut prin munți. Pe firul rîurilor tă
rii la bordul unor ambarcațiuni, 
aproximativ 2 milioane km, au parti
cipat la deschiderea și marcarea a 
mii de trasee turistice, amenajarea 
unor locuri de popas, captări de iz
voare și împăduriri, la numeroase 
alte activități deosebit de utile și 
instructive. Ilustrații sugestive pre-

a nivelului de instruire 
copiilor noștri
zintâ echipajele pornite pe urmele 
strămoșilor, să exploreze bogățiile și 
frumusețile patriei, să culeagă cele 
mai frumoase flori din tezaurul et
nografic și folcloric românesc. Iatâ-i 
pe copii escaladind munții, cercetind 
peșteri și cetăți dacice, discutînd cu 
oamenii locurilor, cu diferiți specia
liști. Iată și citeva din roadele mun
cii lor — ierbare, insectare, colecții 
de piese arheologice de o certă 
valoare istorică și documentară, hărți, 
desene, fotografii, însemnări ale „cro
nicarilor expediției".

Deschidem jurnalul aparținînd e- 
chipajului de ia Școala generală din 
Borca, județul Neamț, deținătoarea 
trofeului jubiliar. Este opera a 10 e- 
levi inimoși, dintr-un sat de mun
te, cercetători ai vestigiilor dacice 
din Munții Orăștiel. „Citim, conspec
tăm, ne informăm, facem pregătirea 
fizică, culegem plante medicinale 
pentru autofinanțarea expediției" — 
consemnează cronicarul echipajului 
în caietul de bord.

Confesiunile, rapoartele întocmite 
evidențiază multiplele preocupări 
ale școlarilor, utilitatea si roadele 
expedițiilor „Cutezătorii". aceste 
foarte atractive și instructive forme 
de activitate pionierească.

Gabriela BONDOC

Telegrame de felicitare adresate 
tovarășei Elena Ceaușescu

Tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu i-au fost adre
sate noi telegrame de felicitare și 
urări de succes din partea Unor per
sonalități de peste hotare, cu prilejul 
alegerii în funcția de prim viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România.

Astfel, în telegrama secretarului 
general al Societății culturale indo- 
române din Bengalul de Vest—India, 
prof. S. K. Kar, se spune : „Noi con
siderăm că este cu atît mai intere
sant să primim această veste cu cit 
ne aflăm îp Anul internațional al fe
meii și toate femeile lumii se Vor 
simți deosebit de mîndre de doamna 
Ceaușescu. Doamna Elena Ceausescu 
este nu numai un renumit om politic 
— ea este și un activist pe tărîmul

social, academician, om de știintă și, 
mai presus de orice, prima femeie a 
Republicii Socialiste România".

De asemenea, au adresat telegrame, 
în care exprimă tovarășei Elena 
Ceaușescu calde felicitări și sincere 
urări de sănătate și succese 
în importanta funcție încredințată, 
S. Rm. Pi. Subramanian. președintele 
Asociației de prietenie India-Romă- 
nia, din statul Tamil Nadu, și 
V. G. S. V. Presad, secretarul gene
ral al asociației, Shigekuni Kawa- 
mura, președintele firmei „Dainnip- 
pon Ink. and Chemicals" din Tokio, 
rabinul Arthur Schneier, președintele 
Fundației „Apelul la conștiință" — 
New York, precum și Lily și Emilio 
Eduardo Massera din Buenos Aires.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

• Am plăcerea să mulțumesc Excelentei Voastre pentru amabilul mesaj de 
felicitare și de bune urări adresate Tnie și poporului maltez cu ocazia Zilei 
noastre naționale.

Vă transmit, la rîndul meu. din adîncul inimii, aceleași calde sentimente 
pe care le-ați adresat în mesajul Excelenței Voastre și doresc poporului 
Republicii Socialiste România noi progrese și prosperitate.

ANTON BUTTIGIEG
Președintele Republicii Malta

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 aprilie : în tară : Vremea în 
încălzire ușoară șl treptată în toate re
giunile țării. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea averse izolate de ploaie, mai 
ales în estul țării. Vînt slab, pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi

cuprinse între minus 2 și plus 8 grade, 
izolat mai coborîte în depresiuni, iar 
temperaturile maxime vor oscila între 
10 și 20 de grade. Ceață dimineața și 
seara Local se va produce brumă. în
deosebi în nordul țării. în București : 
Vreme în curs de încălzire ușoară. 
Cerul va fj schimbător, favorabil ploii 
de scurtă durată după-amiaza. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 și 7 grade, iar valorile 
maxime Vor oscila între 12 și 17 grade. 
Ceață dimineața și seara.

PROGRAMUL 1

9.30 Curs de limba spaniolă
9,50 Cenaclul literar Teleș< oală

10.20 Telecinemateca (reiuare)
12,00 Concert educativ. Integrala simfo

niilor beethoveniene. Simfonia ă 
IX-a (partea I)

13,00 Mozaic cultural-artistiC-sportiv.
18.35 Săptămîna politică
18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Cu răspundere și cu toate forțclfe, 

la cea mai grabnică dintre lucră
rile acestei primăveri: semănatul

19.35 Teleenciclopedia
20,05 film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewing. Episodul 33
20,55 Varietăți muzicale
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal
19,20 Cu răspundere și cu toate forțele 

la cea mai grabnică dintre lu
crările acestei primăveri: semăna
tul

19.35 Maeștrii artei interpretative con
temporane. Herbert von Karajan 
și Simfonia a IX-a de Antonin 
Dvorak

20,15 Oameni și locuri din Moldova. Re
portaj

20,45 Pagini de mare popularitate din 
opere și operete

21,10 Eu scriu pentru dumneata, ceti- 
torule... I.L. Caragiale. publicist

21.35 Telejurnal

Ieri a avut loc la Cluj-Napoca

Deschiderea oficială a Consulatului
General al R. P. Ungare

Vineri a avut loc deschiderea ofi
cială a Consulatului General al Re
publicii Populare Ungare de la Cluj- 
Napoca.

Au participat Stefan Mocuța, pre
ședintele Consiliului popular al ju
dețului Cluj, reprezentanți ai M.A.E. 
și ai organelor locale de partid și de 
stat din circumscripția consulară res
pectivă.

Au luat cuvîntul Constantin Crisan. 
președintele Consiliului popular mu
nicipal Cluj-Napoca, Istvan Roska, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al R.P. Ungare, și Rajfiăi Sândbr,

ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești. care au relevat că deschiderea 
Consulatului General al Republicii 
Populare Ungare de la Cluj-Napoca 
se inscrie în cadrul acțiunilor pentru 
realizarea hotăririlor adoptate de to
varășii Nicolae Ceaușescu și Jânos 
Kâdăr, cu prilejul întîlnirilor din 
iunie 1977. Vorbitorii au subliniat că, 
în spiritul înțelegerilor convenite la 
nivel înalt, relațiile de prietenie, co
laborare și bună vecinătate dintre 
țările noastre cunosc o dezvoltare 
continuă, în interesul ambelor po
poare.

Explorarea Cosmosului- 
în folosul păcii și progresului 

tuturor popoarelor
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Europenele de
După o zi de repaus, campionate

le europene de tenis de masă au 
continuat la Berna cu disputarea pri
melor meciuri din cadrul probelor 
individuale.

în proba de simplu masculin, ju
cătorul român Șerban Doboși l-a în- 
tîlnit pe H. Oezcellk (Turcia) pe

Azi, ia
Astăzi și miine sînt programate 

meciurile din etapele a 30-a și a 31-a 
ale campionatului diviziei A la 
hochei pe gheată.

Pe patinoarul „23 August" din Ca
pitală se va disputa întilnirea dintre 
echipele Steaua și S.C. Miercurea

tenis de masă
care l-a învins cu 3—0 (21—10, 21—16, 
21—17).

Alte rezultate : Karakasevici (Iu
goslavia) — Jakubowicz (Polonia) 
3—0 : Kreisz (Ungaria) — Amplatz 
(Austria) 3—2 ; Stoianov (Bulgaria) — 
Martins (Portugalia) 3—0 ; Day (An
glia) — Jokinen (Finlanda) 3—1.

hochei
Ciuc. In ambele zile, jocurile vor în
cepe la ora 17.

In țară se vor desfășura partidele 
Metalul Rădăuți — Dinamo Bucu
rești și Metalul Sf. Gheorghe — Du
nărea Galați.

Pregătiri pentru Olimpiada de la Moscova
• Intr-un interviu acordat ziarului 

„Trud", primarul orașului Moscova, 
Vladimir Promîslov, vicepreședinte 
al Comitetului de organizare a J.O. 
de vară, a declarat, între altele ! „La 
Moscova se apropie de sfîrșit pregă
tirile în vederea Jocurilor Olimpice. 
Această vastă și multilaterală acti
vitate a devenit în Uniunea Sovie
tică cu adevărat o acfiune a între
gului popor, deoarece ideile olimpis- 
mului, pătrunse de spiritul prieteniei 
și păcii între popoare, sînt deosebit 
de apropiate oamenilor sovietici". In

continuare, V. Promîslov a arătat că, 
practic, toate bazele sportive noi și 
reconstruite din Moscova sînt gata 
să primească pe participanții la în
trecerile Olimpiadei.
• Președintele Comitetului olim

pie libanez, G. Djemaiel, a declarat 
că sportivii din Liban Vor participa 
la Jocurile Olimpice de la Moscova 
la 10 discipline sportive ! atletism, 
lupte, box, scrimă, ciclism, haltere, 
tir, înot, gimnastică și judo.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Vineri, la Sofia, s-a disputat îh- 

tîlnirea internațională amicală de 
handbal dintre echipele masculine 
ale Bulgariei și României. Handba- 
liștii români au obtinut victoria cu 
scorul de 26—18 (11—8).

• La Londra a început un mare 
turneu international de șah, care este 
cel mai important după cel dispu
tat aici în anul 1922, cind cubane
zul J. R. Capablanca s-a clasat pe 
locul întîi. urmat de A. Alehin. La 
actualul turneu participă 14 mari 
maeștri și maeștri internaționali, din 
9 țări.

In runda inaugurală, marele maes
tru român Florin Gheorghiu, jucînd 
cu piesele albe, l-a învins pe mare
le maestru suedez Ulf Andersson. 
Korcinoi a cîștigat la Liubojevici, iar 
partidele Stean — Nunn și Speel- 
man — Sax s-au încheiat remiză.

• Selecționatele României și Ce
hoslovaciei s-au calificat pentru tur
neul final al campionatului european 
de baschet rezervat echipelor de ju
nioare II, ce se va desfășura intre 
6 șl 14 august în Ungaria.

în ultima zi a competiției de ca
lificare, disputată in orașul ceho
slovac Trnava, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Cehoslovacia — 
România 76—54 (37—31) ; Belgia — 
Austria 70—63 (33—30).

teatre
• Circul București : Spectacolul 
Circului Mare din Moscova — 10; 
19,30,
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
(în limba germană) ; Ampytrion 
— 19.30.

• Teatrul Național (sala mică) : 
O scrisoare pierdută 15 Gene
roasa fundație — 20, (sala Ate
lier) : Aventură în banal — 15,30, 
Zoo — 19.30.
• Filarmonica „George Etiescu44 
(sala mică) : Recital : Octavian 
Rădoi — pian — 18.
• Opera Română : Camerată co
regrafică — 19.
• Teatrul de operetă : Violete de 
Parma — 19,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 15. Floriile unui geam- 
baș — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Anecdote provinciale — 
19,30.
• Teatrul Mic : Zbor de sticleți — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Pețitoarea
— 19.30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Idioata — 15. Micul in
fern — 19,30. (sala Studio) : Sen
timente șl naftalină — 15. Conver
sație... — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Romanțioșii — 19.30, (sala 
Giulești) : Cum s-a făcut de-a ră
mas Catinca fată bătrînă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 18,30
• Teatrul ,,Ion Vasilescu“ : Dul
cea ipocrizie a bărbatului matur
— 19.30.
• Ansamblul artistic ,.Rapsodia 
română'4 (sala Studio) • De dor, 
de dragoste — 19.
• Teatrul ..Ion Creangă44 : Re
creația mare — 10. Vremea dra
gostei — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Don Qui- 
jote — 10.

cinema
• Duios Anastasia trecea : SCA
LA — 9.15; 11,15; 13,15; 15.30; 17,45; 
20. VICTORIA — 9; 11,15; 13.30;
15.45; 18; 20, GRIVIȚA — 11.30;
13,30; 15,30, 17,45; 20.
• Mesaj din spațiu : SALA PA
LATULUI — 17.15; 20. LUCEAFĂ
RUL — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20, 
BUCUREȘTI — 9.15: 11,15: 13,30; 
15.45;. 18; 20,15, FAVORIT — 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Cantemir — 13, Grădina de 
trandafiri — 15; 17,15; 19,30 : TIM
PURI NOI.
• Bizonul alb : CAPITOL — 8.45: 
10,45: 13; 15,15; 17,30; 19.45. GLO
RIA — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, 
FESTIVAL — 9,30: 11.45; 14; 16.15; 
18.30: 20.30.
• Ultima noapte de dragoste ;
PATRIA — 9; 11,30; 14; 16.45;
19.30, MELODIA — 9; 11.30; 14;
16,45; 19,30. CULTURAL — 11,15;
14; 16,45: 19,30.
• Naufragiul : FLOREASCA — 11; 
13; 15.30; 17.45 : 20.
• Siberiada : CENTRAL — 15.45; 
19,15.
• Program de desene animate — 
9; 10,45; 12,30; 14.15. Mi-e teamă 
- 16: 19 : DOINA.
• Singur printre prieteni : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 17,30; 19.30.
• Zîzania : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13.30; 13,45; 18; 20,15. EXCELSIOR

— 9; 11,15; 13.30; 15 45; 18; 20,15, 
MODERN — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 
18; 20.15.
• întoarcerea lui Vodă Lăpușnea- 
nu : AURORA — 9; 12; 16: 19, TO
MIS — 9,30; 12 30; 16; 19. CINEMA 
STUDIO — 10; 12,45; 16; 18,45.
• Peisaj orizontal : PACEA — 
17,30; 19.30.
• Tentația : COTROCENI — 15;
17.15; 19.30.
• Mijlocaș la deschidere : BU- 
CEG1 - 16; 18; 20.
• Sălbaticul : LIRA — 12: 15,30;
18; 20. MIORIȚA — U.15; 13.30;
15.45; 18; 20.
• Sezonul de catifea : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18î 20.
• 1 se spunea buldozerul : DA
CIA - 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15.
• Lumea circului : FERENTARI — 
10.30; 13.
• Artista, dolarii și ardelenii : 
FERENTARI - 15.30; 17.30; 19.30, 
COSMOS - 14,30; 17: 19,30.
• Mizerabilii : VOLGA — 9; 11,15: 
13.30: 15.45; 18: 20,15. FLAMURA
— 11; 13,15: 15.30; 17.45; 20.
• Sosea odată un călăreț : GIU
LEȘTI — 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20, 
FLACARA — 15; 17.30; 19,45.
• Cumpăna ! POPULAR 15.30; 
17.30: 19 30.
• Piedone Africanul ! VIITORUL
— 9; 11.30; 14; 16,30: 19.
• Camionul de cursă lungă * 
MUNCA - 16; 18* 20.
• Nu vreau să aud nimic î PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Program de vacanță î GRIVÎȚA
— 9; FAVORIT - 9; CULTURAL
— 9; GLORIA - 9; FLOREASCA
— 9; CENTRAL — 9.30; 11,30; 13,30: 
PACEA — 9; 11; 15.30; BUCEGI — 
10; URA - 10; MIORIȚA — 9î 
COSMOS — 10; 12: FLAMURA — 
9; FLACARA — 10.30: 13: MUNCA
— 14.

Se împlinesc 19 ani de la acea me
morabilă zi cind primul pămintean
— cosmonautul sovietic Iuri Gagarin
— â părăsit Terra la bordul unui 
vehicul spațial, revenind pe planeta 
noastră după aproape două ore de 
evoluție pe orbita circumterristră. 
Pentru a eterniza acest istoric mo
ment de debut al zborurilor spațiale, 
data de 12 aprilie a fost declarată 
„Ziua mondială a aviației și cosmo
nauticii".

Un bilanț sumar arată Că în cele 
aproape doUă decenii de la prima 
incursiune a omului in spațiu s-au 
obținut rezultate de certă valoare ști
ințifică. tehnică și economică în ce 
privește cunoașterea tainelor Cos
mosului și crearea premiselor pentru 
valorificarea lui în scopuri pașnice, 
în interesul tuturor popoarelor, al 
progresului și civilizației pe Pămint.

Momente importante în cronica 
epopeii spațiale au marcat expe
dițiile de durată întreprinse stic- 
cesiv la bordul complexelor știin
țifice orbitale „Saliut-6—Soiuz" de 
către cuplurile de 
cosrrionauti sovie
tici Romanenko
— Greciko, Ko- 
valionok — Ivan- 
cenkov si Liahov
— Riumin, care 
au realizat re
corduri absolute 
în domeniul na
vigației spațiale neîntrerupte, mi
siunea reușită a astronauților ame
ricani Armstrong și Aldrin, care au 
debarcat primii pe Lună cu nava 
„Apollo".

Laboratorul zburător „Saliut-6“ — 
veteran al spațiilor extraterestre — 
continuă să evolueze și astăzi, după 
aproape 1 000 de zile de la plasarea 
pe orbită, la parametri normali. In 
scopul cuplării cu tandemul orbital 
a fost lansată, zilele acestea, nava 
cosmică „Soiuz-35“, al cărei echi
paj realizează lucrări in vederea asi
gurării funcționării în continuare a 
lui „Saliut-6“ in spațiu în regim pi
lotat. De asemenea, sînt întreprinse 
noi experiențe tehnico-științifice, 
precum și studii asupra resurselor 
naturale ale Terrei, cercetări medico- 
biologice în spațiul cireumteres- 
tru etc.

Stațiile științifice orbitale. înzestra
te cu aparatură perfecționată, au 
permis să se întreprindă experiențe 
tot mai complexe, să se aducă din 
Cosmos materiale inedite, care să fie 
apoi supuse cercetării in laboratoare 
și alte instituții științifice pe Pămint, 
toate acestea cu rezultate mereu mai 
importante pentru cunoașterea taine
lor Universului. Așa, de pildă, misiu
nile științifice „Skylab" și „Soiuz- 
Apollo" au demonstrat posibilitatea 
obținerii unor cristale perfecte și a 
altor materiale cu caracteristici deo
sebite, în condițiile absenței gravita
ției terestre, avantajele elaborării 
unor aliaje și altor componente des
tinate metalurgiei, electronicii, bio
logiei și medicinii.

Instrumente de cercetare comple
xă, extrem de folositoare celor mai 
diverse domenii ale științei și eco
nomiei se dovedesc a fi. de aseme
nea. sateliții artificiali specializați, 
in primul rînd cei meteorologici și de 
telecomunicații, Ca și cei pentru de
pistarea de resurse naturale (tele- 
detectie) sau semnalarea unor feno
mene de poluare a mediului am
biant. Se cuvine totodată amin
tit că transmiterea la mare distanță, 
prin sateliți, a imaginilor de televi
ziune și a facsimilelor, realizarea le

Ziua mondială 
a aviației și cosmonauticii

găturilor telefonice sau prin teleim
primator cu ajutorul sateliților au 
revoluționat telecomunicațiile, exis- 
tind în acest sens adevărate sisteme 
de telecomunicații spațiale (cum sint 
cel american — „Intelstat" și cel so
vietic — „Molnia").

Țara noastră participă, alături de 
celelalte state socialiste, angrenate 
în realizarea programului „Intereos- 
mos", la cercetări de larg interes, 
efectuate cu ajutorul sateliților lan
sați în Uniunea Sovietică — prin 
executarea de aparatură științifică in 
colaborare, desfășurarea unor expe
rimente științifice etc.

O intensă activitate se desfășoară 
în prezent in domeniul perfecționă
rii tehnicii spațiale. Se lucrează la 
punerea la punct și trimiterea unor 
platforme complexe pe orbite înalte, 
se fac pregătiri asidue în vederea 
introducerii în circuitul navigației 
spațiale extraterestre a navelor și 
mininavelor cosmice automate, care 
să asigure transportul operational de 
aparatură științifică, materiale con

sumabile etc. Idei 
interesante pen-' 
tru înfăptuirea u- 
nor proiecte În
drăznețe vizind 
cucerirea „Cos
mosului Îndepăr
tat" furnizează i- 
maginile extra
ordinare luate de 

pe „Luceafărul nopții" și transmise 
pe Terra de sondele spațiale so
vietice „Venera-ll“ și „Venera- 
12", precum și cele recepționa
te de la sondele americane lansate 
în direcția planetelor Jupiter și 
Saturn.

Toate acestea demonstrează că ex
plorarea Cosmosului este un proces 
dinamic, cu ample perspective. în 
rezolvarea numeroaselor probleme 
științifice ale valorificării Cosmosu
lui sint interesate toate statele, do
vadă fiind însuși faptul că in multe 
țări se manifestă preocupări în di
recția explorării Cosmosului, valori
ficării rezultatelor oblinute în acest 
domeniu de vîrf al științei și tehni
cii contemporane. Un șir de țări par
ticipă dealtfel, sub diferite forme, 
la realizarea de programe spațiale 
internaționale cu diferite utilizări. 
Viata pune tot mai pregnant în evi
dentă necesitatea imperioasă a dez
voltării unei colaborări internaționale 
largi. înmănuncherea eforturilor și 
canacitătilor științifice și tehnologice 
fiind și in acest domeniu un factor- 
cheie pentru obținerea unor progrese 
rapide și substanțiale.

Interesele tuturor popoarelor, ale 
civilizației mondiale reclamă ca toa
te realizările in domeniul explorării 
Cosmosului să servească exclusiv pă
cii. Nu se poate ignora faptul că 
Cercurile militariste se orientează tot 
mai mult spre folosirea spațiului cos
mic in scopuri militare. Este o înda
torire supremă a forțelor iubitoare 
de pace, a tuturor popoarelor de a nu 
admite înfăptuirea unor asemenea 
planuri antiumane, de a face totul 
pentru ca spațiul intersideral să nu 
fie utilizat decît în scopuri pașaice. 
„Ziua mondială a aviației și cosmo
nauticii" este un prilej de a sublinia 
necesitatea imperioasă — în perma
nentă evidențiată de tara noastră — 
de a intensifica eforturile pentru ca 
toate cuceririle științei și tehnicii 
contemporane, inclusiv cele Care pri
vesc Cosmosul, să fie puse în slujba 
bunăstării și fericirii omului, păcii, 
progresului și civilizației.

Mihai CORUȚ

• MAMUT „ARTIFI
CIAL" ? După cum afirmă 
unii specialiști leningrădeni din 
domeniul citologtei. ar putea să 
fie posibil să se realizeze un 
mamut „artificial". Cum ? După 
ce ău cercetat țesuturile unor 
mamuți, descoperit! in straturi 
de pămint veșnic înghețat, ci- 
tologii au văzut că s-au păstrat 
unele celule vii timp de 44 000 
de ani. în prezent se fac irt- 
cercâri ca. în condiții de labora
tor, să se obțină culturi de ce
lule vii de la animalele preisto
rice. Dacă acest lucru Va reuși, 
consideră cercetătorii. Va apărea 
posibilitatea „creării" unul ma
mut artificial. Pentru a se rea
liza aceasta, celula din orice 
parte a corpului unui mamut va 
trebui să fie unită cu o celu

lă sexuală a unei femele de e- 
lefant, cu condiția ca nucleul a- 
cestei celule să fie in prealabil 
distrus cu ajutorul razelor 
Roentgen. Celula sexuală fe
cundată în acest fel va fi im
plantată in organismul femelei 
de elefant și astfel ar putea să 
apară primul mamut „artificial".

• CASE ÎNCĂLZITE 
CU ENERGIE SOLARĂ. 
La Karava, în apropiere de Hel
sinki, se construiește o așeza
re Unde locuințele Vor fi încăl
zite cu energie solară. Se apli
că astfel rezultatele unei expe
riențe care "se desfășoară de trei 
ani în Finlanda. Ele dovedesc că 
și in condițiile climaterice ale 
acestei țări nordice încălzirea 
locuințelor poate fi asigurată, cel 
puțin partial, cu energie solară.

• FĂINA DE MA
NIOC, ARMĂ ÎMPOTRI
VA FOAMETEI. Maniocul 
este o plantă cunoscută de multă 
Vreme in regiunea tropicelor. Ea 
conține mult amidon, însă foarte 
puține proteine — doar 3 la sută 
— calitățile sale nutritive fiind, 
de aceea, reduse. Or, cercetătorii 
francezi au selecționat o va
rietate de drojdie de bere care 
prih fermentare ridică conținu
tul de proteine la 20 la sută, 
transformind făina de manioc 
intr-un aliment substantial. Se 
deschid, astfel. perspective 
îmbucurătoare pentru eradicarea 
subnutriției în Vaste Zone ale 
„lumii a treia" unde crește 
această plantă.

• MAȘINI DE SPĂLAT 
CU ULTRASUNETE. In 
Japonia a fost pus la punct un 
dispozitiv special de curățire a 
obiectelor de uz persooal, cum 
sint brichete, inele, butoni, bro- 
șe, cu ajutorul ultrasunetelor. 
Intr-ub recipient de cîtiva cen
timetri cubi, umplut cu apă. un 
Oscilator electric emite unde pe 
frecventa ultrasunetelor, timp 
de 10 minute. Este suficient de 
a pune obiectul respectiv în ă- 
ceastă cutie, pentru ca la ca
pătul acestui răstimp să fie per
fect curătat. In curînd ultrasu

netele Vor fi folosite și la ma
șinile de spălat veselă, supri- 
mindu-se procedeul de folosire 
a substanțelor detergente.

• FONOCARDIOSE- 
LECTORUL este un nou a- 
pârat medical construit de spe
cialiști bulgari și se folosește 
mai ales în scopuri profilactice. 
Aparatul permite depistarea le
ziunilor cardiace la copii. Unul 
din marile sale avantaje este de 
a „recunoaște" zgomotele func
ționale ale inimii, care n-au ni
mic comun cu zgomotele patolo
gice.

• CEA MAI VECHE 
URMĂ DE VIAȚĂ. Cercetă‘ 
tori de la Universitatea din Los 
Angeles au descoperit o fosilă 
de 3,5 miliarde de ani — ceea ce 
este considerat drept Cea mai 
veche urmă de viață pe Pămint 
cunoscută pînă acum. Timp de 
15 luni, Savanții au examinat o 
rocă provenită din Australia și 
au identificat in ea o serie de 
straturi reprezentînd fiecare cite 
0 Colonie de microorganisme 
care au trăit cu un miliard de 
ani după formarea planetei 
noastre. Specialistul Malcorn 
Walter, de >a Biroul australian 
pentru resurse minerale, a pre
cizat că microorganismele amin
tite sînt relativ complexe, fiind 
alcătuite dintr-un lanț de celule 
legate printr-un filament. El a 

afirmat că, pe baza noii desco
periri, deocamdată nu se poate 
preciza cind anume a apărut 
viața pe Pămint.

• AMONIACUL - 
SURSĂ DE ENERGIE.Cer- 
Cetătoril australieni au pus la 
punct un procedeu economic de 
captare și stricare a energiei so
lare. Este vorba de utilizarea o- 
glinzilor solare pentru încălzi
rea amoniacului și separarea lui 
in hidrogen și azot. Căldura ab
sorbită poate fi din nou degajată 
atunci cind hidrogenul si azotul 
Se recombină pentru a se ob
ține din nou amoniac — care 
poate fi. astfel utilizat ca sursă 
de energie. Hidrogenul și azotul 
pot fi transportate separat pină 

la centrele de producere â ener
giei. Guvernul australian a a- 
cordat o importantă subvenție 
în scopul dezvoltării acestui 
procedeu si construirii unui pro
totip de instalație de 5 pină la 
10 kW.

© COMBINE PENTRU 
EXTRACȚIA SĂRII au în
ceput să fie folosite în bazinul 
Baskunceak din U.R.S.S. Pe 
lingă faptul că extrag sarea, 
combinele o curăță si o încarcă 
în vagoane. în funcție de ri
giditatea stratului de sare, pro
ductivitatea unei combine este 
de 130—250 de tone pe oră. In
troducerea acestor mecanisme a 
îmbunătățit radical condițiile de 
muncă în minele respective.
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Telegrame de felicitare adresate tovarășului
llie Verdeț, prim-ministru al guvernului

Cu prilejul realegerii în funcția de 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășului 
llie Verdet i-au fost adresate noi te
legrame de felicitare de către șefi de 
guverne.

Exprimînd primului ministru al gu
vernului român cele mai bune urări 
de succes în activitatea sa, precum și 
de progres și prosperitate continuă 
poporului nostru, dr, Abdel Rauf 
Al-Kassem, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Arabe Si
riene. arată în telegramă : „Sînt con
vins că relațiile de prietenie și coo
perare care leagă cele două țări și 
popoare ale noastre se vor întări în 
interesul lor reciproc".

încheierea vizitei in Republica Socialistă 
România a ministrului afacerilor externe 

și cooperării al Republicii Gaboneze,
Martin

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe și cooperării al 
Republicii Gaboneze. Martin Bongo, 
a efectuat o vizită oficială in Repu
blica Socialistă România între 7 și 
11 aprilie 1980.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe ministrul gabonez al 
afacerilor externe și cooperării, care 
a transmis din partea președintelui 
Republicii Gaboneze. El Hadj Omar 
Bongo, un cordial mesaj de priete
nie și sincere felicitări cu prilejul 
realegerii în funcția de președinte al 
României.

Mulțumind, președintele Republicii 
Socialiste România a adresat, la rîn- 
dul său, urările sale de bine pre
ședintelui Republicii Gaboneze.

In timpul vizitei, cei doi miniștri 
au avut convorbiri, desfășurate în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie. în
credere și înțelegere reciprocă, re
feritoare la dezvoltarea în continuare 
a raporturilor româno-gaboneze și la 
principalele probleme internaționale 
actuale.

Cu prilejul vizitei a avut loc cea 
de-a IV-a sesiune a Comisiei mixte 
de cooperare româno-gaboneze. ale 
cărei lucrări au fost prezidate, din 
partea română, de Vasile Bulucea, 
ministrul transporturilor și telecomu
nicațiilor. și din partea gaboneză de 
ministrul afacerilor externe și coope
rării. Martin Bongo.

Subliniind rolul hotărîtor al întîl- 
nirilor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Omar 
Bongo, la București în 1975 și la Li
breville în 1979, pentru promovarea 
și dinamizarea raporturilor de strîn- 
să prietenie și conlucrare rodnică în
tre cele două țări, miniștrii de ex
terne român și gabonez au analizat 
rezultatele obținute pe linia înfăptui
rii hotărîrilor adoptate cu prilejul 
acestor întîlniri. Exprimînd satisfac
ția pentru realizările colaborării ro
mâno-gaboneze în diverse domenii, 
ei au evidențiat hotărîrea guvernelor 
lor de a acționa în continuare pentru 
adîncirea acestei colaborări și au 
convenit măsuri corespunzătoare pen
tru extinderea și diversificarea co
merțului și cooperării economice, 
precum și a schimburilor în dome
niile culturii, științei, învătămîntului 
și sănătății.

Referindu-se la schimburile comer
ciale. miniștrii s-au pronunțat pentru 
creșterea acestora pe baza potenția
lului important al economiilor celor 
două țări și au convenit luarea de 
măsuri pentru îmbunătățirea struc
turii și echilibrarea lor prin încu
rajarea reciprocă a exporturilor.

Ei au exprimat, totodată, hotărîrea 
guvernelor lor de a accelera reali
zarea acțiunilor de cooperare econo
mică convenite la nivel înalt și în 
cadrul lucrărilor sesiunii Comisiei 
mixte de cooperare româno-gabone
ze, privind îndeosebi domeniile 
transporturilor, prelucrării lemnului, 
agricol, minier și industrial.

Efectuînd un schimb de păreri 
asupra principalelor probleme inter
naționale, cei doi miniștri au reliefat 
însemnătatea colaborării româno-ga
boneze pe plan mondial în folosul 
destinderii, securității și păcii.

Evidențiind îngrijorarea țărilor lor 
fată de înrăutățirea climatului politic 
mondial, care pune în pericol pacea, 
independenta si securitatea popoare
lor, miniștrii de externe român și ga
bonez au apreciat că această situație 
este rezultatul acumulării unui șir de 
probleme nerezolvate la timp sau 
partial rezolvate, cărora în ultimul 
timp li s-au adăugat noi factori de 
tensiune și conflict. în aceste condi
ții. se impun intensificarea efortu
rilor tuturor statelor, mobilizarea 
opiniei publice pentru oprirea cursu
lui de încordare a situației interna
ționale. pentru reluarea si consolida
rea politicii de destindere, bazată pe 
respectarea cu strictețe a principiilor 
egalității în drepturi, independentei 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, nerecurge- 
rii la forță și la amenințarea cu for
ța. pe recunoașterea dreptului fiecă
rui popor la o dezvoltare de sine 
stătătoare.

Miniștrii au subliniat, totodată, că 
pacea și securitatea internațională 
reclamă mai mult ca oricînd intensi
ficarea eforturilor pentru solutiona
rea, exclusiv pe cale pașnică, prin 
tratative, a stărilor de încordare și 
conflict, din diferite zone ale globu
lui.

In timpul convorbirilor s-au anali
zat cu atenție problemele păcii, secu
rității și cooperării în Africa și Eu
ropa. în care cele două țări sînt 
profund interesate.

Miniștrii au exprimat satisfacția 
guvernelor lor fată de victoria strălu
cită a Frontului Patriotic în Zim
babwe și apropiata proclamare a in
dependentei noului stat, strălucită 
încununare a luptei de eliberare a 
poporului Zimbabwe. 'Ei și-au expri
mat, totodată, convingerea că înfăp-★

Vineri s-au încheiat, în Capitală, 
convorbirile între Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, și Martin 
Bongo, ministrul afacerilor externe și 
cooperării al Republicii Gaboneze, 
consacrate amplificării relațiilor din
tre cele două țări, precum și unor 
aspecte ale vieții politice internațio
nale. ★

Vineri seara, ministrul afacerilor 
externe și cooperării al Republicii

In telegrama primului ministru al 
Guvernului Republicii Populare Ban
gladesh. Shah Azizur Rahman, trans- 
mitîndu-se calde felicitări tovarășului 
llie Verdet pentru realegerea în 
funcția de prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, se 
spune : ..Folosesc această ocazie pen
tru, a-mi exprima convingerea că re
lațiile prietenești existente între ță
rile noastre vor fi consolidate. în vii
tor, pe durata noului dumneavoastră 
mandat.

Doresc Excelentei Voastre sănăta
te. fericire și succese depline în ac
tivitatea dumneavoastră de mare răs
pundere. iar poporului prieten al 
României progres și prosperitate".

Bongo
tuirea independenței Zimbabwe va 
influența procesele de natură să ducă 
la eliberarea Namibiei de sub tutela 
ilegală a Africii de Sud. eliminarea 
apartheidului din această tară și li
chidarea definitivă a colonialismului 
și rămășițelor sale de pe continen
tul african.

Cei doi miniștri au apreciat că di
ferendele și stările conflictuale din 
Africa trebuie să fie soluționate pe 
calea tratativelor directe între părțile 
interesate sau în cadrul O.U.A., 
pe baza principiilor respectării inte
grității teritoriale, a independenței și 
suveranității naționale, fără nici un 
amestec din afară. Aceasta va per
mite concentrarea eforturilor țărilor 
africane asupra problemelor presante 
ale subdezvoltării, pentru asigurarea 
dezvoltării lor economice și sociale.

In cadrul schimbului de vederi 
asupra situației din Orientul Mijlo
ciu, cei doi miniștri au apreciat că 
este imperios necesar să se intensi
fice eforturile pentru realizarea unei 
păci globale, care să ducă la retra
gerea forțelor israeliene din terito
riile ocupate în 1967, reglementarea 
problemei palestiniene pe baza asi
gurării dreptului la autodeterminare 
al poporului palestinian, inclusiv 
crearea unui stat palestinian inde
pendent.

Ei au considerat că este în inte
resul tuturor popoarelor să se acțio
neze cu mai multă fermitate pentru 
a contribui la realizarea unei păci 
globale, juste și durabile în Orientul 
Mijlociu, care să asigure indepen
dența și suveranitatea statelor din 
această zonă și să contribuie la în
tărirea destinderii și păcii interna
ționale.

Miniștrii au relevat însemnătatea 
deosebită a asigurării securității eu
ropene, subliniind necesitatea pregă
tirii temeinice a reuniunii de la Ma
drid din acest an. Au fost de acord 
că asigurarea securității în Europa 
va contribui la crearea unui climat 
general de destindere în relațiile 
dintre state, de pace și cooperare în 
îrjtreaga lume.

Miniștrii român și gabonez și-au 
exprimat încrederea că pentru con
solidarea păcii și securității în lume, 
pentru reluarea și dezvoltarea poli
ticii de destindere este hotărîtoare 
trecerea la măsuri reale de dezarma
re, de asigurare a echilibrului de 
forțe nu prin sporirea, ci prin redu
cerea substanțială a înarmărilor, și 
în primul rînd a înarmărilor nu
cleare.

Exprimîndu-și îngrijorarea față de 
deteriorarea situației economice in
ternaționale, față de creșterea difi
cultăților pe care aceasta le provoa
că țărilor în curs de dezvoltare, cei 
doi miniștri au reliefat necesitatea 
trecerii urgente la schimbări struc
turale în economia mondială în ve
derea edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale. Ei au reafir
mat voința politică a țărilor lor de a 
contribui la buna pregătire și desfă
șurare a sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U., astfel încît pro
cesul negocierilor globale, care va fi 
lansat cu acest prilej, să deschidă o 
perspectivă clară pentru realizarea 
acestui obiectiv de importanță vitală 
pentru progresul tuturor națiunilor.

S-a apreciat că în actualdle condiții 
internaționale, deosebit de complexe, 
trebuie să crească contribuția Orga
nizației Națiunilor Unite la soluțio
narea pe calea tratativelor a proble
melor cu care este confruntată ome
nirea. . ,

Miniștrii de externe au evidențiat 
colaborarea rodnică dintre delegațiile 
țărilor lor pe arena mondială și au 
reafirmat dorința de a intensifica 
această cooperare la O.N.U. și in 
cadrul altor organizații și organisme 
internaționale, în „Grupul celor 77“ și 
în mișcarea de nealiniere.

A fost exprimată via satisfacție 
pentru atmosfera prietenească și 
deschisă în care s-au desfășurat con
vorbirile. care au relevat larga con
vergență a pozițiilor celor două gu
verne asupra problemelor discutate. 
Cei doi miniștri au hotărît să acțio
neze ferm în direcția transpunerii in 
practică a largilor posibilități exis
tente pentru adîncirea colaborării, 
atît bilaterale, cît și pe plan inter
național.

Ministrul gabonez al afacerilor ex
terne și cooperării a rugat pe. minis
trul român al afacerilor externe să 
transmită gratitudinea sa conducerii 
Partidului Comunist Român și gu
vernului român pentru primirea 
călduroasă și ospitalitatea generoasă 
care au fost rezervate atît lui, cît 
și delegației care l-a însoțit în 
România.

Ministrul afacerilor externe si coo
perării al Republicii Gaboneze, Mar
tin Bongo, a adresat ministrului afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Ștefan Andrei, invi
tația de a efectua o vizită oficială în 
Gabon. Invitația a fost acceptată, 
data vizitei urmînd a fi stabilită de 
comun acord pe căi diplomatice.★
Gaboneze. Martin Bongo, a părăsit 
Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe. Vasile Bulu
cea ministrul transporturilor și tele
comunicațiilor. Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. de alte persoane oficiale.

Au fost prezenti ambasadorul 
României la Libreville și ambasado
rul Gabonului la București.

(Agerpres)

România în lume
• Contact» Internațional» • Convorbiri • Prezențe

ÎNTREVEDERE româno-americană

Iugoslavia și Austria se pronunță 
pentru prevenirea deteriorării situației internaționale 

și pentru continuarea destinderii
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

In cadrul consultărilor dintre Minis
terul Afacerilor Externe al Republicii 
Socialiste România și Departamentul 
de Stat al Statelor Unite ale Ameri- 
cii. Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe, 
a fost primit de secretarul de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance. Cu acest prilej 
a avut loc un schimb amplu de pă
reri cu privire la stadiul și perspec
tivele raporturilor româno-americane, 
precum și referitor la unele proble
me internaționale actuale.

La întrevedere au participat din 
partea română Nicolae Ionescu. am
basadorul român la Washington, și 
Corneliu Bogdan, director în M.A.E.,

PREȘEDINTELE SIRIEI L-A PRIMIT PE AMBASADORUL 

ȚARII NOASTRE

DAMASC 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad, l-a primit pe Emi- 
lian Manciur, ambasadorul României 
în Siria, în legătură cu încheierea 
misiunii sale în această țară. Cu 
acest prilej, șeful statului sirian a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, un cor
dial salut de prietenie, împreună cu 
cele mai calde urări de sănătate și 
fericire personală, de noi succese în 
activitatea sa neobosită consacrată 
prosperității și înfloririi națiunii ro
mâne, cauzei păcii în lume. Pre
ședintele Hafez Al-Assad a exprimat 
satisfacția pentru modul în care se 
traduc în viață înțelegerile convenite 
la cel mai înalt nivel privind dezvol

SESIUNEA COMISIEI MIXTE ROMANO-BRAZILIENE

BRASILIA 11 (Agerpres). —i In ca
pitala Braziliei s-au încheiat lucră
rile celei de-a V-a sesiuni a Comi
siei mixte româno-braziliene.

în lumina acordurilor semnate cu 
prilejul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Brazilia, au fost ana- 
lizate-, posibilitățile de dezvoltare și 
diversificare a schimburilor comer
ciale dintre cele două țări, identifi- 
cîndu-se noi posibilități de concre
tizare a unor acțiuni de cooperare, 
în exploatarea unor zăcăminte de 
cărbuni, prelucrarea minereului de 
fier, în domeniul industriei farma
ceutice. al petrolului și al agricul
turii.

Alexandru Mărgăritescu. ministru 
secretar de stat la Ministerul Co

REAFIRMAREA POZIȚIEI ROMÂNIEI IN PROBLEMELE 

DEZARMĂRII

In Comitetul de la Geneva
GENEVA 11 (Agerpres). — Comi

tetul pentru dezarmare și-a concen
trat, în ultimele zile, dezbaterile a- 
supra problemelor privind încetarea 
cursei înarmărilor nucleare și dez
armarea nucleară, precum și asupra 
noilor tipuri de arme de distrugere 
in masă și sistemelor de asemenea 
arme.

în intervenția sa. șeful delegației 
țării noastre, ambasadorul Constan
tin Ene, relevînd urgența pe care o 
prezintă adoptarea unor măsuri de 
dezarmare nucleară în actualele con
diții internaționale, a reafirmat po
ziția consecventă a țării noastre în 
favoarea începerii în Comitetul pen
tru dezarmare a unor negocieri de 
fond, a încetării producției de arme 
nucleare și reducerea lor progresi
vă, pină la eliminarea definitivă a 
acestora din relațiile internaționale.

Dezvoltarea comerțului, a unei co
operări largi, economice și politice, 
pe baza principiilor noi ale egalității 
și avantajului reciproc, fără bariere 
și discriminări. între țările Americii 
Centrale, intre acestea și țările Pac
tului Andin, ca și cu restul țărilor 
latino-americane — iată temele prio
ritare abordate la ultima conferință 
a miniștrilor de externe din statele 
Americii Centrale și sintetizate in 
„Declarația de la San Jose". Pornind 
de la premisa că o conviețuire paș
nică și armonioasă a țărilor din 
regiune presupune respectarea dife
ritelor sisteme sociale, economice și 
politice, a dreptului fiecărui popor 
la dezvoltare, in funcție de propriile 
interese și aspirații, documentul 
condamnă „orice manifestări de 
colonialism și neocolonialism", pro
clamă că această regiune „nu consti
tuie zona de influentă a nici unei 
puteri" și „refuză orice presiune sau 
amenințare din exterior". In același 
timp, declarația cuprinde o suită de 
prevederi referitoare la impulsionarea 
conlucrării regionale în diverse do
menii.

...Este doar unul din exemplele 
mai recente care ilustrează preocu
pările de ’ colaborare interlatino- 
americane. Pe aceeași linie s-au 
înscris. în ultima vreme, numeroase 
alte manifestări : reuniuni și con
sultări la nivel guvernamental sau 
la nivelul unor organisme specia
lizate, în domenii de interes comun. 
Pot fi menționate, între altele : Con
ferința ministerială a Organizației 
Latino-Americane a Energiei, des
fășurată la Ciudad de Panama _ și 
consacrată problemelor realizării 
independenței energetice a regiunii, 
inclusiv prin armonizarea interese
lor țărilor producătoare de petrol 
cu cele ale statelor importatoare din 
aceeași zonă ; seminarul de la Quito 
pe tema „Căile de dezvoltare a Ame
ricii Latine" ; reuniunea de la San 
Jose a miniștrilor planificării din 
țările Americii Centrale, ca și cea a 
miniștrilor de finanțe și a președin
ților Băncilor centrale din statele 
membre ale Sistemului Economic La- 
tino-American, care și-a deschis ieri 
lucrările la Lima, spre a aborda po
sibilitățile de îmbunătățire a meca
nismelor financiare și de plăți de 
care dispune America Latină. Des- 
chizind lucrările primei reuniuni, 
președintele Republicii Peru. Morales 
Bermudez, a evidențiat necesitatea ca 

iar din partea americană — David 
Newson, subsecretar de stat pentru 
problemele politice, și Rozanne Ridg
way, consilier la Departamentul de 
Stat.

In timpul prezentei la Washington, 
Aurel Duma a avut, de asemenea, 
discuții cu Rozanne Ridgway asupra 
căilor de diversificare și adîncire pe 
mai departe a relațiilor româno- 
americane pe toate planurile, precum 
și asupra problemelor securității și 
cooperării europene, pregătirii reuni
unii de la Madrid, dezarmării, noii 
ordini economice internaționale, căi
lor de lichidare a stărilor conflic
tuale din lume și a altor aspecte de 
interes comun.

tarea raporturilor româno-siriene pe 
multiple planuri și dorința ca aces
tea să cunoască un curs mereu as
cendent, în interesul reciproc al celor 
două țări și popoare.

Șeful statului sirian a conferit am
basadorului român ordinul „Meritul 
sirian" pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea relațiilor bilaterale.

Ambasadorul României a fost pri
mit, de asemenea, de președintele 
Consiliului de Miniștri al Siriei, 
Abdel Rauf Al-Kassem, prilej cu 
care au fost evocate rezultatele fruc
tuoase ale colaborării româno-siriene 
și perspectivele de adîncire și diver
sificare a conlucrării în diferite do
menii, în mod deosebit pe plan eco
nomic.

merțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, șeful dele
gației române la lucrările sesiunii, 
însoțit de ambasadorul României 
la Brasilia, Nicolae Ghenea, a avut 
întîlniri de lucru cu miniștrii rela
țiilor externe, minelor și energiei, a- 
griculturii, planificării, industriei și 
comerțului, cu reprezentanți ai unor 
companii braziliene, prilejuri cu care 
au fost examinate posibilitățile con
crete de conlucrare în vederea 
schimburilor economice dintre cele 
două țări.

A fost semnată o înțelegere pri
vind exporturile românești de îngră
șăminte. în contrapartidă cu soia și 
șrot de soia pe durata 1980—1985.

Potrivit opiniei țării noastre, aces
te negocieri trebuie să vizeze adop
tarea unui ansamblu de măsuri, in
tegrate unei acțiuni ferme vizînd e- 
liminarea forței și amenințării cu 
forța din relațiile internaționale, în 
vederea trecerii de la politica înar
mărilor la o reală politică de dez
armare, de asigurare a echilibrului 
prin reducerea treptată a armamen
telor, în primul rînd a celor nu
cleare.

In continuare, ambasadorul român 
a prezentat unele propuneri concre
te de acțiuni care să permită co
mitetului să se angajeze în procesul 
convenirii, asupra unor măsuri de o- 
prire a cursei înarmărilor nucleare, 
reducerii stocurilor de asemenea 
arme și elîțninării lor complete din 
arsenalele militare.

(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ)
țările în curs de dezvoltare să ac
ționeze intr-un spirit de coeziune și 
armonie pentru dezvoltarea lor so- 
cial-economică și politică și transfor
marea lor „în interlocutori capabili 
să negocieze în condiții de egalita
te cu țările puternic dezvoltate". 
„Trebuie să ne punem de acord în 
a adopta o poziție comună vizind o 
conlucrare mai bună in forurile in
ternaționale, unde țările puternic 
dezvoltate nu vor să renunțe la si
tuația lor privilegiată" — a decla
rat el.

Acestea, ca și alte reuniuni în do

Dezvoltarea colaborării regionale - 
preocupare centrală a unor recente 

reuniuni latino-americane

meniile comunicațiilor, agriculturii și 
alimentației, atestă eforturile țărilor 
latino-americane de a promova con
lucrarea în scopul accelerării pro
gresului lor economic și social, con
diție hotărîtoare a consolidării inde
pendenței politice. Pe agenda reu
niunilor au figurat, așadar, pro
bleme de larg interes nu numai pen
tru toate țările latino-americane, ci, 
de fapt, pentru ansamblul țărilor în 
curs de dezvoltare, circumscrise ma
relui deziderat al edificării noii 
ordini economice internaționale.

Asemenea preocupări decurg din 
realități bine cunoscute. Continen
tul latino-american continuă să 
fie confruntat cu numeroase și 
complexe probleme, între care rit
mul lent de creștere economică (și 
mai evident după declanșarea crizei 
petrolului), pe alocuri aproape anu
lat de sporul demografic ; diminua
rea constantă a ponderii acestei 
regiuni in comerțul mondial ; ni
velul atins de datoria externă și de 
penetrația monopolistă străină ; per
sistența inflației, șomajul cronic, fla
gelul subnutriției. Sînt probleme

BELGRAD 11 (Agerpres). — Co
municatul comun iugoslavo-austriac 
dat publicității la încheierea vizitei 
oficiale efectuate de cancelarul fe
deral al Austriei, Bruno Kreisky, la 
Belgrad relevă dezvoltarea favorabi
lă a relațiilor de cooperare dintre 
cele două țări, precum și posibilități
le de extindere a acestora — trans
mite agenția Taniug. In ce privește 
situația internațională, comunicatul 
subliniază că Iugoslavia, ca țară 
nealiniată, și Austria, ca (ară neutră, 
se pronunță pentru acțiuni susținute

Reuniune vest-europeană la Lisabona
LISABONA 11 (Agerpres). — Re- 

ferindu-se la reuniunea Consiliului 
Europei, ale cărei lucrări s-au des
fășurat la Lisabona, agenția spaniolă 
E.F.E. relatează că cei 21 de membri 
ai acestui organism vest-european își 
mențin intenția de a participa la 
Conferința pentru securitate și coope
rare de la Madrid. Aceeași sursă

ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarațiile președintelui Egiptului • Libanul s-a adresat 
Consiliului de Securitate in legătură cu acțiunile militare 

ale Israelului
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

într-o declarație făcută La Clubul 
presei naționale din Washington, la 
încheierea vizitei sale oficiale în Sta
tele Unite, președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, a spus că „proble
ma palestiniană rămîne sursa princi
pală de tensiune", ea reprezentînd 
„centrul conflictului din Orientul 
Mijlociu" și, în acest context, ar tre
bui să i se acorde prioritate în orice 
inițiativă de pace — transmite agen
ția M.E.N. „Nici o reglementare fi
nală nu poate fi realizată fără par
ticiparea deplină a poporului pales
tinian", a subliniat președintele egip
tean. „Orice tentativă de a prelungi 
controlul israelian asupra teritoriilor 
arabe ocupate, sub un pretext sau 
altul, este sortită eșecului. Scopul ur
mărit este de a-i antrena pe pales
tinieni în procesul de instaurare a 
păcii. Fără participarea lor activă, 
întreg acest proces ar rămine incom

ILE DE PRESA
e scurt

REUNIUNEA DE PRIMAVARA A UNIUNII INTERPARLAMENTARE. 
S-au încheiat discuțiile în plenul Comisiei economice și sociale, consa
crate problemelor privind liniile directoare ale celui de-al III-lea Deceniu 
al dezvoltării, care urmează să fie supuse dezbaterii, la sesiunea specială 
a Adunării. Generale a O.N.U. din toamna acestui an. Prezentind poziția 
României, concepția președintelui Nicolae Ceausescu cu privire la necesi
tatea si modalitățile concrete de rezolvare a complexelor pro
bleme economice ale lumii contemporane, deputatul loan Totu 
a evidențiat imperativul elaborării strategiei celui de-al III-lea Dece
niu al dezvoltării ca parte integrantă a procesului de edificare a unei noi
ordini economice internaționale.•

1N ORAȘUL KROMERIZ din 
R.S. Cehoslovacă, eliberat de arma
ta română, s-a deschis expoziția 
„România azi". In cuvintul rostit la 
inaugurare, Milan Vaculik. pre
ședintele consiliului orășenesc, a 
rugat să se transmită poporului ro
mân un mesaj de recunoștință din 
partea locuitorilor orașului pentru 
singele vărsat de ostașii români în 
luptele pentru eliberarea Ceho
slovaciei.

PLENARA, C.C. AL P.M.S.U. La 
11 .aprilie, la* Budapesta a avut loc

comune statelor din zonă, în pofida 
tabloului divers și complex pe care 
îl înfățișează ele atît prin prisma 
întinderii, a populației și a resurse
lor naturale, cît și a sistemelor so
ciale și de guvernămînt, a opțiunilor 
politice fundamentale.

Cu puține excepții, reprezentate 
de acele state aflate încă sub domi
nația unor interese străine, politica 
țărilor latino-americane se distinge 
tot mai mult prin poziții al căror 
numitor comun îl formează aspirația 
la independență și. suveranitate de
plină, la noi relații internaționale, 

care să asigure o dezvoltare mai 
rapidă a economiilor lor. Pe plan 
intern, această tendință se traduce, 
în primul rînd, în continuarea, cu 
toată rezistența vîrfurilor oligarhice 
și a monopolurilor străine, a acțiuni
lor vizînd reîntregirea patrimoniu
lui național, instituirea sau lărgirea 
controlului statului asupra unor 
sectoare vitale ale economiei.

Pe de altă parte, in procesul lăr
girii legăturilor economice externe 
ale statelor latino-americane, capătă 
o pondere tot mai mare colaborarea 
în interiorul regiunii respective, ten
dință firească, stimulată de avanta
jele pe care le oferă apropierea geo
grafică și convergența obiectivelor 
de dezvoltare. Dacă înainte schimbu
rile în interiorul regiunii erau un 
fenomen rar și neglijabil ca pon
dere, în prezent datele furnizate . de 
Comisia Economică a O.N.U. pentru 
America Latină arată că, în ultimii 
cinci ani, valoarea exporturilor in 
cadrul zonei aproape s-a triplat, cam 
același spor înregistrînd și schimbu
rile de produse industriale.

Legăturile economice bilaterale din- 

In direcția prevenirii deteriorării si
tuației internaționale și pentru con
tinuarea politicii de destindere. Gu
vernele celor două țări — se spune 
în comunicat — acordă o importanță 
deosebită eforturilor pentru pregă
tirea .reuniunii de la Madrid a țărilor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare europeană. 
Este evidențiată necesitatea opririi 
cursei înarmărilor și adoptării de mă
suri efective pentru reducerea arma
mentelor și forțelor militare din 
Europa.

menționează că Diego Freitas do 
Amaral, ministrul de externe al Por
tugaliei. a declarat că țările Europei 
occidentale, care au semnat Actul fi
nal de la Helsinki în 1975, „speră că 
nu vor interveni alte evenimente 
grave care să perturbe pregătirea 
acestei reuniuni".

plet. Noi nu pretindem să vorbim în 
numele lor și să adoptăm în absenta 
lor o decizie asupra unor reglemen
tări finale. Participarea lor este cru
cială", a spus președintele Sadat.

NAȚIUNILE UNITE II (Agerpres). 
Intr-o scrisoare adresată președinte
lui Consiliului de Securitate, repre
zentantul permanent al Libanului la 
Națiunile Unite, Ghassan Tueni, a 
cerut convocarea unei reuniuni de 
urgență a consiliului, „pentru a pune 
capăt agresiunii israeliene" și a crea 
condițiile ca Forța interimară a 
O.N.U. in Liban (U.N.I.F.I.L.) „să 
își instituie controlul deplin asupra 
întregii zone de operațiuni".

După cum relatează agenția France 
Presse, Kurt Waldheim a adresat o 
scrisoare premierului israelian Me- 
nahem Begin, în care cere ca Israelul 
să-și retragă trupele sale blindate din 
sudul Libanului.

plenara C.C. al P.M.S.U.. care a 
examinat și aprobat un raport cu 
privire la pregătirea politică și or
ganizatorică a alegerilor pentru Adu
narea de Stat și consiliile locale, 
care vor avea loc în acest an — in
formează agenția M.T.I. De aseme
nea, plenara a aprobat directivele 
de bază ale activității politice pre
electorale a partidului.

ACORDURI DE COOPERARE. 
Cu ocazia vizitei efectuate in 
R.P.D. Coreeană de președintele 
Zambiei, Kenneth Kaunda, între 

tre țările latino-americane s-au dez
voltat prin promovarea — încă inci
pientă, ce-i drept, dar aflată în plin 
proces de extindere — a unor forme 
moderne de cooperare, cum sînt 
construirea în comun de obiective 
industriale, acordarea de asistență 
tehnică și tehnologică în exploata
rea resurselor energetice, a unor 
materii prime minerale și altele.

Un capitol mai complex, dar cu 
atît mai semnificativ pentru ten
dințele actuale de pe continent, îl 
formează colaborarea multilaterală pe 
plan regional. Demnă de menționat 

ln acest sens este experiența pozi
tivă a „Grupului Andin" (cuprin- 
zînd Columbia, Peru, Ecuador. Ve
nezuela și Bolivia), în a cărui poli
tică și-a găsit, încă mai de mult, o 
expresie pregnantă orientarea anti- 
monopolistă (limitarea treptată a 
investițiilor străine pînă la o parti
cipare minoritară, concomitent cu 
reglementarea relativ riguroasă a 
profiturilor exportate și paralel cu 
încheierea unor importante acor
duri de cooperare în industriile me
talurgică, chimică și petrochimică, 
urmînd ca noi acorduri să fie per
fectate în sectoarele siderurgiei și 
electronicii). Alte acțiuni și proiecte 
de cooperare sînt înscrise la activul 
Organizației economice a țărilor din 
zona Caraibilor (între care extinde
rea întreprinderii navale mixte, de 
reală însemnătate pentru dezvolta
rea comerțului din zonă), al Orga
nizației țărilor din bazinul fluviului 
La Plata (Brazilia, Argentina, Uru
guay, Paraguay), cu deosebire in 
sectorul energetic, ca și al „Pactului 
amazonic", care include țările din 
bazinul celui mai mare fluviu al

Alegerea președintelui 
viitorului stat Zimbabwe

SALISBURY 11 (Agerpres). — Ca
naan Banana este președinte ales al 
viitorului stat Zimbabwe, a cărui in
dependență urmează să fie proclama
tă la 18 aprilie — informează agen
țiile France Presse, U.P.I. și A.P. El 
a fost ales în această funcție în ca
drul unei sesiuni a curții electorale, 
fiind singurul candidat prezentat de 
parlamentul format în urma alege
rilor generale care au avut loc in 
țară.

Canaan Banana a fost propus în a- 
ceastă funcție de un grup de depu- 
tați, în frunte cu primul ministru, 
Robert Mugabe. Noul șef al stgtului 
urmează să-și preia oficial funcția 
odată cu proclamarea independenței 
statului Zimbabwe.

Un nou complex orbital în 
funcțiune

„Saliut-6“ — „Soiuz“ - 
„Progress"

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 10 
aprilie, ora ÎS,16 ora Moscovei, a avut 
loc cuplarea navei cosmice sovietice 
„Soiuz-3b“ cu complexul orbital „Sa- 
liut-6“ — „Progress-8“, relatează 
agenția T.A.S.S.

După verificarea etanșeității siste
mului de cuplare, cosmonauții Leo
nid Popov si Valeri Riumin au des
chis chepengurile interioare^ aji tre- ' 
cut in interiorul stației cosmihe !in- 
țifice „Saliut-6“, aflată de pe, doi 
ani si jumătate pe orbită. In felul 
acesta, in spațiul circumterestru 
funcționează din nou un complex pi
lotat de cercetări științifice din cate
goria „Saliut-6“ — „Soiuz"-„Pro
gress".

La bordul acestui complex orbital 
cosmonauții vor efectua lucrări de 
descărcare a navei automate de trans
port „Progress-8“ și de alimentare a 
sistemului motrice unificat cu com
bustibilul adus de navă. După verifi
carea suplimentară a sistemelor de 
bord și aparaturii stației științifice, 
echipajul va trece la alte operațiuni, 
intre care înlocuirea anumitor apa
rate si dispozitive, in scopul asigurării 
exploatării in continuare a stației or
bitale.

Programul de cercetări științifice 
prevăzut a fi realizat la bordul sta
ției „Saliut-6“ cuprinde studierea re
surselor naturale ale Terrei. experi
mente tehnice, tehnologice si astro- 
fizice, studii cu caracter medical și 
biologic.

guvernele R.P.D. Coreene și Zam
biei au fost semnate, la Phenian, 
o serie de documente comune, prin
tre care acordul de cooperare eco
nomică și tehnică, acordul privitor 
la schimburile comerciale și cel de 
cooperare științifică și tehnică — 
relatează agenția A.C.T.C.

CONSILIUL DE SECURITATE a I
luat în dezbatere cererea Zambiei |
de a se acționa pentru a determina 
Republica Sud-Africană să pună ca
păt acțiunilor agresive împotriva sa.

SITUAȚIA DIN CIAD. Ca și in 
zilele precedente, în capitala Ciadu
lui, N’Djamena, au continuat lupte
le — transmite agenția France 
Presse. In conflict au intervenit și 
trupele conduse de vicepreședinte
le țării, Abdelkader Wadal Kamou- 
gue, care au atacat, în zona de sud 
a capitalei, pozițiile Forțelor ar
mate din nord (F.A.N.). conduse 
de Hissene . Habre, și cele conduse 
de ministrul de interne, Mahamat 
Abba Seid.

DISPUTE COMERCIALE. Mi
nisterul Comerțului al S.U.A. a 
anunțat că a decis să examineze 
acuzația de dumping formulată 
luna trecută de principalul produ
cător american de oțel. „U.S. Steel", 
împotriva producătorilor de oțel 
din șapte țări vest-europene.

lumii și are drept obiectiv dezvol
tarea în acest perimetru, - imas 
încă în cea mai mare parte virgin.

Multiplicarea și lărgirea diferite
lor zone de colaborare au dus, încă 
în 1975. la crearea primei instituții 
de cooperare la nivelul întregii re
giuni, anume Sistemul Economic 
Latino-American (S.E.L.A.), expresie 
a solidarității continentului în lupta 
pentru dezvoltare de sine stătă
toare. Cu toate condițiile eterogene 
pe care le prezintă o zonă atît de 
vastă, această organizație nu conte
nește să obțină realizări concrete, 
dinamizînd și dînd tot mai multă 
substanță „comitetelor de acțiune" 
create in domenii ca producția ali
mentară, construcțiile de locuințe, 
industria pescuitului, a îngrășămin
telor chimice, a hirtiei etc. Chiar 
săptămîna trecută, experți ai țărilor 
membre au analizat noi inițiative 
menite să impulsioneze cooperarea 
industrială. Sintetizind, se poate 
spune că toate aceste restructurări 
și orientări constituie, de fapt, abor
dări concrete și măsuri efective pe 
calea înfăptuirii obiectivului gene
ral de edificare a noii ordini econo
mice și politice.

Proces anevoios, confruntat cu 
destule dificultăți — inclusiv in
fluența ansamblului relațiilor econo
mice internaționale, marcate de 
adinei inechități — extinderea rela
țiilor de cooperare intre țările 
Americii Latine constituie o preocu
pare constantă a forțelor democra
tice și progresiste de pe continent.

Lărgirea și adîncirea continuă 'a 
raporturilor interlatino-americane re
prezintă o realitate din cele mai 
îmbucurătoare nu numai fiindcă ea 
servește dezvoltării de sine stătă
toare a țărilor regiunii, pe calea 
progresului și bunăstării, ci și prin 
reflexele pozitive ce le poate avea 
asupra climatului politic mondial, 
care, după cum se știe, a cunoscut 
în ultima vreme o profundă deterio
rare. în acest context, tendințele noi 
ce se manifestă în raporturile inter
statale pe continentul latino-ameri
can au, totodată, valoarea unui apel 
la realism politic, la inițiative și 
acțiuni care să favorizeze continua
rea procesului de destindere interna
țională, inclusiv prin promovarea 
unei colaborări economice largi, egale 
în drepturi.

Vasile OROS
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