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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe tovarășul Hon

vicepremier al Consiliului Administrativ al
Gin The,

R. P. D. Coreene

PANOU
DE

ONOARE

/n întîmpinarea Zilei Muncii
$/ solidarității internaționale

PATRIEI SOCIALISTE

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, simbă- 
tă, pe tovarășul Kon Gin The, vice- 
premier al Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene, președintele părții 
coreene în Comisia interguvernamen- 
tală consultativă in problemele rela
țiilor economice și tehnico-științifice 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată Co
reeană, ale cărei lucrări s-au desfă
șurat la București.

La primire a luat parte tovarășul 
Paul Niculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții româ
ne în .comisie.

A fost desfată Sin In Ha. ambasa
dorul R.P.D. Coreene Ia București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceausescu un călduros Salut 
și cele mai cordiale urări din partea 
tovarășului- Kim Ir Sen. secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Co
reene, iar poporului român prieten 
urarea de noi și însemnate victorii 
în construcția socialistă. Totodată, 
vicepremierul coreean a exprimat 
șefului statului român gratitudinea 
sa pentru întrevederea acordată, a

subliniat caracterul fructuos al vizi
tei efectuate in România, al discu
țiilor purtate, în timpul cărora au 
fost examinate si stabilite căi si mo
dalități concrete de natură să con
tribuie la intensificarea și diversifi
carea conlucrării dintre țările noas
tre.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Kim Ir Sen un salut căl
duros, precum și cele mai bune urări, 
iar poporului coreean prieten noi si 
tot mai mari succese in edificarea 
socialismului.

în cursul întrevederii s-au evocat 
cu satisfacție relațiile de strînsă și 
rodnică colaborare dintre țările, parti
dele și popoarele noastre, care se ex
tind și adîncesc continuu, prin trans
punerea în viată a înțelegerilor con
venite de tovarășii Nicolae Ceausescu 
Si Kim Ir Sen cu prilejul întilnirilor 
și convorbirilor de la București și 
Phenian. Au fost relevate progresele 
importante înregistrate în dezvoltarea 
conlucrării pe plan economic, tehni- 
co-științific și în alte sfere de acti
vitate. Totodată, s-a manifestat do
rința de a amplifica si aprofunda a- 
ceastă conlucrare multilaterală in do
menii de interes reciproc. A fost re
liefat rolul ce revine Comisiei inter- 
guvemamentale consultative în pro-

movarea susținută a cooperării în 
producție pe termen lung. In lărgirea 
schimburilor comerciale bilaterale, in 
folosul și spre binele celor două țări, 
al înțelegerii și colaborării între na
țiuni.

Vicepremierul coreean a exprimat 
sincere mulțumiri partidului, guvernu
lui. poporului român, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu. pentru 
sprijinul consecvent acordat poporu- 

. Iui coreean în înfăptuirea idealurilor 
sale de reunificare pașnică a patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat solidaritatea deplină și 
sprijinul activ ale partidului, guver
nului și poporului român fată de 
aspirațiile legitime ale poporului co
reean de reunificare pașnică indepen
dentă și democratică a patriei — o- 
biectiv de mare importantă pentru 
poporul coreean.

în același timp s-a dat o înaltă a- 
preciere conlucrării dintre cele două 
partide, țări și popoare pe arena mon
dială, subliniindu-se , că aceasta re
prezintă o contribuție la afirmarea 
politicii de independentă, destindere 
și largă colaborare internațională. Ia 
cauza generală a socialismului si 
păcii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.
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Au îndeplinit planul cincinal
• ÎNTREPRINDEREA „UNIO”-SATU MARE

întreprinderea „Unio" din Satu Mare și-a îndeplinit sarcinile Inițiale 
stabilite pentru cincinalul 1976—1980. După cum ne informează tovarășul 
inginer Vasile Cădar. directorul Întreprinderii, avansul de timp ciștigat 
va permite harnicului colectiv de la cea mai mare unitate industrială 
sătmăreană să realizeze peste prevederile cincinalului o producție in va
loare de 2,2 miliarde lei concretizată, între altele, în 7 575 tone utilaj 
minier, 13 750 tone utilaje pentru industria siderurgică, importante can
tități de piese de schimb, utilaje pentru industria chimică, transportoare 
de mare capacitate. (O. Grumeza).

• ÎNTREPRINDEREA „ÎNFRĂȚIREA”-ORADEA
Desfășurind larg întrecerea socialistă in cinstea zilei de 1 Mai. co

lectivul întreprinderii constructoare de mașini „înfrățirea" din Oradea 
a îndeplinit sarcinile inițiale la producția industrială stabilite pentru ac
tualul cincinal în această perioadă, volumul producției a crescut de 
2,6 ori față de cincinalul anterior. Au intrat în funcțiune o secție de 
mașini-unelte la Beiuș. de fapt o adevărată fabrică, precum și marea 
hală de mașini grele din cadrul întreprinderii — obiective construite la 
indicația secretarului general al partidului cu prilejul vizitelor de lucru 
întreprinse în Bihor. Se prelimină ca pină la sfirșitul acestui an. colec
tivul de aici să realizeze o producție suplimentară de circa 800 milioane 
lei. (AL Peti).

„Azomureș"
Producție netă 

peste plan
în tntimpinarea zilei de 1 Mai, 

chimiștii de pe marea platforma 
„Azomureș" din Tirgu Mureș 
anunță un sucoes deosebit : realiza
rea, de 
acum, 
netă în 
Atenția 
plinirii 
producției s-a materializat in creș
terea productivității muncii cu 3 
Ia suta față de plan, diminuarea 
cheltuielilor de producție și mate
rialo cu 15 lei la fiecare 1 000 Iei 
producție marfă. (Gheorghe Giur
giu)-

șantiere 
drumuri 
de con- 

au

ia Începutul anului și pină 
a unui spor de producție 
valoare de 15 milioane lei. 

deosebită acordată inde- 
sarcinilor calitative ale

Dane noi în portul 
Constanța

Lucrătorii Grupului de 
■construcții căi ferate și 
din cadrul întreprinderii
strucții hidrotehnice Constanța 
încheiat, in cinstea zilei de 1 Mai, 
in avans față de termenele plani
ficate, lucrările de la 
și. 36. în felul acesta 
paritatea 
Odată cu 
prevăzute, 
3,5 km de 
pavaje din dale de beton, 
forme dț depozitare a mărfurilor 
aflate in tranzit, alte obiective spe
cifice activității portuare. (Geor
ge Mihăescu).

danele nr. 35 
s-a mărit ca- 

a portului, 
hidrotehnice

de trafic 
lucrările 
s-au executat aproape 
căi ferate, 4 000 mp de 

plat-

Țara întreagă trăiește zile de în
flăcărată și rodnică întrecere în în- 
timpinarea zilei de 1 Mai — Ziua 
muncii și a solidarității internațio
nale a celor ce muncesc. însuflețirea 
cu care întregul nostru popor intim- 
pină această zi, succesele pe care le 
obțin colectivele de muncă in între
cerea socialistă ilustrează convingă
tor inalta conștiință muncitorească, 
revoluționară a celor ce muncesc, 
făuritori ai celei mai înaintate socie
tăți, hotărirea lor nestrămutată de a 
face totul pentru progresul și pros
peritatea patriei socialiste, pentru În
făptuirea neabătută a istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al XII-lea al 
partidului. Este, totodată, convinge
rea fermă a clasei muncitoare, a în
tregului popor că realizările desti
nate dezvoltării puternice a patriei 
socialiste constituie o contribuție con
cretă, importantă la cauza socialis
mului, păcii și progresului in întrea
ga lume.

Aceste zile dinainte de 1 Mai au 
fost puternic marcate de prezenta 
tovarășului Nicolae Ceausescu în 
mijlocul unor colective muncitorești 
din Capitală și din țară, de analiza 
la fața locului a unor probleme im
portante cu care se confruntă econo
mia noastră in plin progres, punînd 
în evidentă participarea energică a 
oamenilor muncii la marele efort de 
creație in care este angajată țara. In
dicațiile, recomandările și deciziile 
luate cu acest prilej, ca și la recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., cerințele de a se acționa stă
ruitor pentru modernizarea produc
ției, reducerea consumurilor de ma
terii prime, materiale. combustibil 
și energie, creșterea eficienței eco
nomice. perfecționarea activității de 
investiții, extinderea mecanizării și 
industrializării lucrărilor de construc- 
ții-montaj, realizarea planului con
strucției de locuințe se constituie in

Pentru încheierea grabnică a campaniei de primăvară
BĂTĂLIA INSĂMINȚĂRILOR SOLICITĂ ACUM O ȘI MAI 
MARE CONCENTRARE A FORȚELOR DIN AGRICULTURĂ 
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A CONTEMPORANEITĂȚII

Mobilizarea eelor

a popoarelor lumii
în lupta pentru înfăptuirea

mai ample forte sociale,

O CERINȚĂ PRIMORDIALĂ

tr-un program concret de lucru, 
înfăptuirea căruia muncitorii, 
cialiștii s-au angajat 
energia și priceperea pentru va
lorificarea din plin 
zile, a fiecărui ceas, a întregului po
tențial material și uman -de care 
dispunem. Prin faptele lor. făuritorii 
bunurilor materiale își exprimă în
crederea în partid, hotărirea de a în
deplini sarcinile trasate de secretarul 
general al partidului. în a cărui acti
vitate neobosită văd un strălucit 
exemplu de patriotism și de slujire 
neabătută a idealurilor socialismului.

A intrat în tradiție ca oamenii 
mtincii, în frunte cu comuniștii, în
tregul nostru popor să-și facă un 
titlu de cinste, de înaltă mindrie din 
a întîmpina ziua de 1 Mai cu fapte 
remarcabile pe marele front al mun
cii. Succesele obținute în îndepli
nirea planului și a angajamentelor 
din acest an hotărîtor al cincinalului, 
în ridicarea nivelului calitativ al ac
tivității productive — iată darul cel 
mai de preț pe care poporul nostru 
harnic și muncitori strins unit in 
jurul partidului. îl consacră măreței 
zile de 1 Mai. Iar vești despre ase
menea realizări remarcabile primim 
zilnic din toate colțurile tării.

Primăvara hărniciei se revarsă 
peste țară aducînd aerul proaspăt al 
inițiativei și al faptei muncitorești. 
Scriam, ieri, despre 
zare a minerilor de 
ziliul Gorjului, care 
începutul acestui an 
un milion tone de 
șind’*cu 70 000 tone 
nului : abia a apărut relatarea des
pre acest frumos succes și aflăm că, 
tot ieri, minerii Motrului au raportat 
îndeplinirea planului pe primele pa
tru luni cu 5 zile mai devreme, ur- 
mind. să realizeze, pină la 
lunii aprilie, 100 000 tone 
peste plan. Parcurgem 
alte știri și ne e greu 
gem faptele ce se dovedesc a fi care 
de care mai interesante. La Reșița, 
ciștigătorii întrecerii metalurgiștilor 
țării pe anul 1979 — colectivul com
binatului siderurgic anunță rotunji
rea la 25 000 de tone a producției de 
otel aliat realizate peste plan. în timp 
ce constructorii de autocamioane din 
Brașov raportează o producție supli
mentară de 500 de autocamioane cu

Ia
spe- 

cu toată
a fiecărei

frumoasa reali- 
la Girla din ba- 
au extras, de la 
pină in prâzent, 
cărbune, depă- 
preVederile pla-

sfirșitul 
cărbune 
alte și 
să ale-

(Continuare in pag. a IlI-a)

dezideratului vital: DEZARMAREA
„Interesele fiecărui popor, ale dezvoltării civilizației întregii omeniri 

cer să se facă totul pentru respingerea fermă a politicii înarmării și promovarea 
consecventă a politicii de dezarmare și pace. Sarcina primordială a epocii noas
tre este oprirea neîntîrziată a cursei înarmărilor! Răspunderea față de propriile 
popoare, față de pacea și existența întregii umanități impune conducătorilor de 
state, guvernelor, forțelor politice realiste de pretutindeni, opiniei publice mon
diale să acționeze cu toată hotărîrea în această direcție !".

NICOLAE CEAUȘESCU
,.Care este dorința dv. cea mai 

fierbinte Dacă s-ar pune această 
întrebare în cadrul unui sondaj de 
opinie la scara întregii planete, răs
punsul cvasiunanim ar fi. neîndo
ielnic. PACEA. O pace adevărată, 
în condiții de libertate și indepen
dentă care să asigure prosperitatea 
și progresul tuturor popoarelor. 
Cum să se ajungă la împlinirea a- 
cestui deziderat arzător? Există o 
singură cale sigură, certă: dezar
marea. Oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea la măsuri efective de 
dezarmare constituie problema 
nr. 1, prioritatea priorităților, o- 
biectivul fundamental al forțelor 
social-politice ale contemporanei
tății.

De ce se nune cu atita acuitate 
problema dezarmării ?

înainte de orice, deoarece in joc 
sint înseși viata fiecărui locuitor al 
planetei, civilizația întregii ome
niri. Dreptul la viață este primul și 
cel mai important drept al omului. 
Dar cursa înarmărilor constituie 
cea mai flagrantă negare a acestui 
drept.

Istoria a consemnat : primul răz
boi mondial s-a soldat cu circa 30 
de milioane de victime ; cel de-al 
doilea — cu 80 de milioane. Dar un 
al treilea război, purtat cu armele 
moderne, in cazul cînd nu va fi 
evitat ? Firește, nu se pot face pre
viziuni. dar unele date ne dau. în 
această privință, o imagine cu ade
vărat de apocalips :

• Bomba atomică de la Hiroshima, care, în 1945, a curmat circa 
159 039 de vieți, avea o putere de numai 20 009 tone T.N.T. Puterea de 
distrugere a armamentului nuclear acumulat pe planeta noastră este apre
ciată la 50 miliarde tone T.N.T.; deci echivalentul a 250 000 de Hiroshime.

© Puterea unei singure bombe nucleare de 50 megatone este de 10 ori 
mal mare deoit totalitatea explozivilor folosiți în cel de-al doilea război 
mondial.

O O singură salvă de rachete nucleare de pe un submarin atomic 
echivalează, ca putere, cu peste 50 000 bombe Hiroshima. Această unică 
salvă ar putea transforma trei continente de mărimea Europei intr-un 
deșert radioactiv.

• Numai in Europa sini depozitate armamente eare pot ucide pe 
fiecare locuitor al continentului nu o dată, ci de... 200 de ori 1

Armamentul nuclear nu alege în- ganism viu ar avea de suferit; con
tre militari și civili ; tot ce este or- taminarea radioactivă ar produoe

efecte nocive nu numai asupra ge
nerației actuale, dar și asupra celor 
viitoare.

Și. ca și cum toate acestea nu ar 
fi de ajuns, competiția continuă — 
prin proiectarea și realizarea de noi 
sisteme de arme, din ce în ce mai 
sofisticate — bombe cu neutroni, 
utilizarea militară a sateliților cos
mici, a razelor laser etc. — inclusiv 
mijloace ecologice, generatoare de 
modificări climatice, geologice etc. 
E firească întrebarea : pină cind 
și pină unde va continua această 
escaladare ? Nu este limpede că 
aceasta este o cursă spre sinu
cidere, spre neant ?

Cursa înarmărilor trebuie oprită 
căci este incompatibilă cu destin
derea. Noțiunea de destindere pre
supune și implică relații normale, 
de încredere între state, o ambi
anță favorabilă dezvoltării schim
burilor economice și culturale, coo
perării pe toate tărîmurile, conlu
crării între toate țările, indiferent 
de orînduire și mărime, pentru so
luționarea marilor probleme ale în
tregii umanități. Dar cum ar putea 
fi vorba de o destindere autentică, 
reală, clădită pe asemenea imense 
pericole care pot izbucni în orice 
clipă ? 1
(Continuare in pag. a Vl-a)
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Desen de Gh. CADARA$U

PE ACEST PĂMÎNT EROU
Și va veni o vreme cînd copiii 
din griul nou de azi vor face piine 
Și vremea lor va fi o vreme bună 
Dacă vor ști să urce drept spre mîine 
Și va veni o vreme... Și-a venit 
Părinții noștri, bunii, n-au murit 
Ei mai trăiesc prin tot ce facem ozi 
Cind le-mpiinim frumosul vis viteaz, 
E ziua muncii nalta noastră ziuă, 
în fiecare zi din calendarul 
Cu care măsurăm nu numai timpul 
Dar și suișul nostru, temerarul, 
Spre culmile pe care comunismul 
In straie românești, de sărbătoare, 
Ne-așteaptă, după datina străbună 
Cu piine albă, bună și cu sare.
Dar ca s-ajungem pină sus, mai este 
un drum de muncă multă, de sudoare, 
De dăruire-n fiecare faptă 
De-ncredere în flacăra cea mare
Pe care, simplu, o purtăm in noi 
Drept cea mai tricoloră moștenire 
A tot ce-a fost pe-acest pămint erou 
Și este încă și va ști să fie.
Cit ziua muncii-i ziua noastră zilnic 
La orice răsărit din calendarul 
Cu care măsurăm nu numai timpul 
Dar și suișul nostru, temerarul 
Spre culmile pe care comunismul 
In straie românești, de sărbătoare, 
Ne-așteaptă, după datina străbună 
Cu piine bună, albă, și cu sare.

Teofil BALAJ

Tradițiile solidarității noastre
Se împlinesc in această primăvară 90 de ani de la primele demonstra

ții organizate in România cu prilejul zilei de 1 Mal. zi istorică în bio
grafia eroică a clasei muncitoare din România. Fiecare zi de I Mai a 
prilejuit organizarea unor acțiuni de luptă, de solidaritate militantă, a 
făcut ea de aici, din România, sa se îndrepte către toate popoarele lumii 
glasul voinfei de dreptate, libertate si progres, de independență, de viată 
trăită in demnitate și pace. In modul cum clasa noastră muncitoare, 
poporul nostru au sărbătorit, prin decenii. Ziua muncii si solidarității in
ternaționale, pină la actul istoric al eliberării patriei, poate fi deslușită 
cu claritate permanența, consecventa unei atitudini revoluționare, spiritul 
de frăție si unitate internațională, conștiința că, numai strins unite, 
toate forțele progresiste, democratice pot să asigure înfăptuirea legiti
melor, supremelor idealuri ale celor multi.

In anii noi ai țării, in anii cind poporul a devenit stăpin pe desti
nele sale, ziua de 1 Mai a devenit pentru noi toți prilejul celebrării îm
plinirilor socialiste ale muncii libere. Totodată, un minunat prilej de

Mărturiile unui participant 
la demonstrația 

de la 1 Mai 1939
îmi amintesc șî azi de 

marea manifestație din 
1 Mai 1939 a muncitorimii 
din Capitală. Mă aflam în- 
tr-una din coloanele miilor 
de muncitori participanți 
la întrunirile breslelor con
vocate in sălile „Aro“, 
„Tornis" și „Eintracht", că
rora, la chemarea P.C.R., 
li s-au alăturat mii de alți 
muncitori, demonstrind lao
laltă, pe traseul din Piața 
Romană spre Palatul Regal 
și apoi spre actualul parc 
al Libertății în timp ce 
scandau : „Pace, Piine, Pă- 
mint și Libertate!"; „Vrem 
România liberă și inde
pendentă !“ ; „Să zădărni
cim uneltirile agresorilor 
hitleriști 1“ ; „Să apărăm 
pacea și integritatea teri
torială a României !“. în 
acei ani de tristă amintire, 
cînd trupele hitleriste ajun
seseră efectiv la frontiere
le României,'cind primejdia 
izbucnirii unei noi confla
grații mondiale devenise 
tot mai amenințătoare, 
marea demonstrație desfă
șurată Ia 1 Mai 1939 a dat 
glas hotăririi ferme a cla
sei muncitoare și a intre- 
gului popor român de a se 
împotrivi cu toate forțele 
războiului urzit de Germa
nia nazistă, de a lupta 
neabătut pentru salvgar
darea păcii.

S-au vădit încă o dată 
atunci, cu deosebită forță, 
atașamentul de neclintit al

clasei muncitoare, al po
porului român față ae 
cauza păcii, a solidarității 
sale cu forțele antnmpe- 
rialiste. care, asemenea 
unui fir roșu, străbate în
treaga istorie de peste un 
veac a mișcării noastre 
muncitorești. întotdeauna, 
de la prima sărbătorire a 
zilei de 1 Mai in România 
— in anul 1890 — acțiunile 
clasei muncitoare in intim- 
pinarea Zilei Muncii, a so
lidarității Internaționale a 
celor ce muncesc au avut, 
ca una dintre principalele 
trăsături, un pronunțat ca
racter antirăzboinic. de 
afirmare a dreptului la 
pace, libertate și indepen
dență al popoarelor.

Aceste nobile tradiții au 
fost continuate și dezvol
tate de partidul nostru in 
anii socialismului. După 
peste cinci decenii de acti
vitate in rîndul mișcării 
noastre muncitorești, tră
iesc profunda satisfacție 
pentru faptul că politica 
internațională a României 
socialiste, activitatea mili
tantă a partidului nostru 
exprimă fidelitatea de ne
clintit a clasei noastre 
muncitoare, a poporului 
român față de idealul unei 
lumi în care să domnească 
pacea, ințelegerea. colabo
rarea între popoare libere 
și egale în drepturi, al unei 
lumi care — grav amenin
țată în ultima vreme de

a ne afirma. în spiritul unor mereu vii tradiții, sentimentele de profundă 
solidaritate muncitorească, militantă, de a rosti răspicat hotărirea noastră 
de a fi mereu alături de lupta pentru demnitate si dreptate socială a 
popoarelor, de a milita activ pentru unitatea tuturor forțelor progresiste 
in lupta pentru afirmarea idealurilor progresului si civilizației, idealurilor 
socialismului, pentru salvgardarea drepturilor sacre ale popoarelor, ale 
oamenilor, intre acestea dreptul la viață, dreptul la pace fiind întot
deauna privite ca drepturi fundamentale, supreme.

O prestigioasă si glorioasă tradiție a solidarității internaționale a 
cunoscut astfel minunate întruchipări contemporane.

Ne propunem să evocăm în rindurile de față o pagină eroică din 
bogata carte a acestor tradiții — marea demonstrație de la 1 Mai 1939, 
prilej de puternică exprimare a hotăririi comuniștilor din România, a 
clasei muncitoare, a maselor largi populare de a lupta pentru apararea 
independenței și a integrității teritoriale a patriei, împotriva fascismului 
și a războiului, pentru cauza păcii și libertății popoarelor.

escaladarea cursei înarmă
rilor 
care i 
căile 
gure 1 
țional 
realizeze 
forțelor progresiste, 
războinice pentru salvgar
darea dreptului suprem — 
dreptul 
viață.

Este 
mei de 
drie că

și crearea a noi fo- 
de conflict — să afle 

prin care să asi- 
întiietate spiritului ra- 
l și constructiv, să 

unitatea tuturor 
anti-

la pace, dreptul la
pentru noi un te- 
îndreptățită min- 

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a avut un 
rol determinant în organi
zarea marii manifestații 
antirăzboinice și antifas
ciste de la 1 Mai 1939, în
deplinește azi cu strălucire 
funcțiile de secretar gene-

partidului și pre
ședinte al Romanici socia
liste, iar numeroasele pro
puneri. inițiative și acțiuni 
întreprinse la inițiativa sa, 
destinate apărării păcii, în
făptuirii dezarmării, creării 
unui climat de destindere și 
încredere între state, i-au 
adus atit lui, cit și țării, 
un mare prestigiu inter
național. Prezența tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
fruntea partidului și statu
lui nostru este o chezășie- 
că Partidul Comunist Ro
mân, poporul român iși vor 
îndeplini și în viitor, fără 
preget, îndatoririle ce le 
revin în frontul uriașelor 
forte ale contemporanei
tății care se ridică la luptă

împotriva uneltirilor răz
boinice ale imperialismu
lui. pentru pace, indepen
dență și progres. Sint 
gînduri, sint sentimente 
dătătoare de demnitate cu 
care, asemeni tuturor cetă
țenilor patriei mele, după 
ce de-a lungul a mai bine 
de cinci decenii am parti
cipat la sărbătorirea Zilei 
solidarității internaționale 
a celor ce muncesc, întîm- 
pinăm un nou 1 Mai, strins 
uniți, animați de idealul 
muncii constructive și al 
păcii.

Vasile IONESCU 
membru de partid 
cu stagiu din ilegalitate
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!DIVERS; 
I „Șarja" de pui I 
I din salină j
I Specialiștii complexului avicol

din Cristuru Secuiesc expert- j 
mentează o interesantă și origi- I 
nală metodă de creștere a păsă-

Îrilor. Pornind de la faptul că in | 
minele de sare temperatura con- I 
stantă de plus 15 grade asigură

Iun microclimat favorabil crește- . 
rii păsărilor, ei au incevut să I 
coboare puii de găină intr-unui I 
din puțurile părăsite ale între-

I prinderii „Salina“-Praid. Vor fi I 
crescuți aici, intr-o primă „șar- | 
jă“, 10 000 de pui. După mai

I puțin de două luni de zile, puii ■ 
vor ajunge tocmai buni pentru I 
frigare și mujdei. Crescătorii ■ 
susțin fără ezitări că succesul

I acestei premiere este pe deplin I 
I asigurat. I

Așa o fi. nu spunem nu. Te

[pomenești că puii crescuți in sa- a 
lină n-or să mai aibă nevoie la I 
frigare și de... sare.

ARGEȘ

pentru Încheierea grabnică a campaniei de primăvară

A .A
, A

'f4 ,

&

Bătălia insămînțărilor impune 
acum o și mai mare concentrare

a forțelor din agricultură
© Și azi, duminică, in toate unitățile agricole să se lucreze din plin, din zori și pînă seara 
tîrziu © Toate semănătorile să fie folosite la porumb și soia pentru a se realiza și depăși 
vitezele stabilite © Din unitățile care termină semănatul, utilajele să fie redistribuite ope
rativ in cele unde lucrările sint întîrziate © Activiștii de partid, specialiștii din agricultură, 
prezenți permanent la cimp, să asigure o bună organizare a muncii, ordine și disciplină în 

efectuarea lucrărilor, toate condițiile pentru intensificarea insămînțărilor

Condițiile de lucru din cimp cer 
accelerarea ritmului

I Asteptati cu bani | 
la... ADAS

La ADAS, sucursala Prahova, 
s-au adunat sute de mii de lei 
reprezentind primele de asigu
rare ale unor oameni prevăză
tori. Dar pe. cit de prevăzători 
au fost cind și-au încheiat con
tractele de asigurare, pe atit de 
fără grabă se dovedesc după a- 
ceea, pentru că nu vin să-și ri
dice drepturile. Astfel. George 
lonescu din orașul Ploneni este 
așteptat să-și ridice suma de 
4 500 lei, Ion Gheorghe și 
Ene Simion din Sinaia, Nicu- 
lina Stroe din comuna Vărbilău 
și multi alții au de ridicat sume 
intre 2 000 și 3 000 lei. Curios ni 
se pare faptul că 
lor și altora 
scrisori/li s-au 
ții... personale, 
ne-a spus că a 
tația o glumă de 1 aprilie. Nu, 
nu este nici 
ram de asta 
gurați.

I I
I
I
I
i
I
I
I

sus-ziși-
li s-au trimis 
făcut si invita- 
Unul dintre ei 
considerat invi-

I
o glumă. îi asigu- 
și pe ceilalți... asi-

I
I
i
I
I
I
i
I

De ce nu-i dăm 
numele ?

Nu-i dăm numele pentru ci 
îi considerăm fapta un accident 
nedorit si cu atit mai de neîn
țeles cu cit. ca maistru la cea 
mai mare întreprindere din Bis
trița. el se bucură de toată sti
ma și cinstea. Tocmai de aceea, 
pină si oamenii ordinii publice 
au fost de-a dreptul surprinși 
cind l-au văzut in. plin centrul 
orașului, in 
ambulant, 
amatorilor 
ceasuri și 
dubioasă.

— Știți cum se numește ceea 
ce faceți acum ? — a fost în
trebat. Speculă sadea !

Maistrul întrebat s-a rușinat și 
n-a replicat. Nici cind a fost a- 
mendat. Dar intr-o asemenea 
postură n-a mai fost văzut. $i 
bine a făcut !

chip de negustor 
oferind spre vinzare. 

de chilipir, cîteva 
blugi de proveniență

I
i
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
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Joi, unitățile agricole de stat și 
cooperatiste din județul Argeș au 
realizat, pentru prima dată în aceas
tă campanie, viteza zilnică planifi
cată la semănat : 6 750 hectare. Vi
neri, ritmul a crescut cu 220 hectare 
peste prevederi. Este rezultatul mo
bilizării oamenilor muncii de la sate, 
al aplicării măsurilor luate de orga
nele județene de partid și agricole 
pentru folosirea din plin a forțelor 
mecanice în vederea recuperării în- 
tîrzierilor. Pînă vineri seara supra
fețele insămințate au ajuns la 48 la 
sută din cele prevăzute.

Județul Argeș a chemat la între
cere pe acest an toate organizațiile 
județene de partid pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor 
tură. Cum se acționează 
mânat ?

Analizînd posibilitățile . .. 
semănatul la termen, comitetul ju
dețean de partid, organele agricole 
au luat măsuri pentru creșterea, in 
zilele imediat următoare, a ritmului 
de lucru în toate unitățile. Utilajele 
repartizate la pregătirea terenului 
vor fi folosite în două schimburi, 
asigurindu-se front de lucru în avans 
cu o zi față de capacitatea de se
mănat. Pe lîngă mecanicii de ate
liere, personalul tehnic, economic și 
administrativ din unitățile agricole 
și din comune, care cunosc minuirea 
tractorului, au fost recrutați 90 de 
foști tractoriști din industrie și re
partizați unor stațiuni de mecanizare 
a agriculturii. Pentru grăbirea însă- 
mînțatului se lucrează cite 14 ore pe 
fiecare semănătoare. Toate tractoa
rele. constituite în formații, rămin 
noaptea pe cimp. evitîndu-se pier
derea de timp și combustibil.

Sînt inițiate acțiuni de întrajuto
rare. Din consiliile agroindustriale 
situate în nordul județului — Tonolo- 
■yeni, Mărăcineni. Schitu Golești. 
Stîlpeni. Tigveni. Curtea de Argeș — 
unde înșămînțările sint avansate, for- 

y^nații de tractoare. împreună cu spe-

din agricul- 
acum la se-
de a încheia

cialiștii din unitățile respective, 
fi deplasate în zona de sud (in

vor 
con

siliile Costești, Izvoru, Teiu și Că- 
teasca. care au suprafețe mari de se
mănat).

„Noi am recuperat lntîrzierea la 
semănat — ne spune directorul 
S.M. A.. Miroși, Ion Neamu, pe care 
l-am găsit la o formație de semănă
tori. Cum ? - în fiecare unitate agri
colă specialiștii au identificat ope
rativ parcelele care pot fi lucrate și 
am concentrat aici forțele mecanice. 
Am reamplasat și unele culturi, mai 
ales din prima epocă, fără a schimba 
asolamentul stabilit. La pregătirea 
terenului lucrăm în două schimburi. 
Pînă la 1 Mai. cel tîrziu, noi vom 
raporta încheierea însămîntărilor".

Ca o confirmare a celor spuse de 
directorul stațiunii, chiar în aceeași 
zi. formații de tractoare de la coope
rativele agricole în care lucrările sînt 
avansate — Căldăraru si Strîmbeni 
— au fost trimise în ajutor altor coo
perative din consiliu — Ungheni și 
Miroși.

La cooperativele Brosteni. Cornă- 
țel. Buzoiești. Ionești și Suseni din 
consiliul agroindustrial Costești. 
cîmpul era plin de tractoare. La 
Buzoiești, întreaga forță mecanică 
lucra pe o-parcelă de 300 hectare, la 
fertilizare, erbicidare, pregătirea te
renului și semănat. ..în nici unul 
din ultimii cinci ani nu am avut con
diții atit de grele, ne spune șeful 
secției de mecanizare. Ion Nicolae. 
Intrucît multe lucrări s-au suprapus, 
acționăm pe toate căile pentru folo
sirea din plin a tractoarelor, a celor
lalte utilaje". Dar conducerea consi
liului agroindustrial neglijează orga
nizarea schimbului doi pentru pregă
tirea terenului- în această unitate. Nu 
sesizează că, lipsind, aici frontul de 
lucru, semănătorile, șînt folosite mult 
sub capacitate ?

La Izvoru îl întîlnim pe tovarășul 
Gheorghe Costache,• director adjunct

al direcției agricole județene, care 
răspunde de consiliul agroindustrial 
de aici. Ne spune că viteza la semă
nat. a fost depășită joi în uni
tățile din consiliu cu 5 hectare, 
iar vineri — cu 40. Cum ? — l-am 
întrebat. „Nu am mărit viteza de 
lucru a tractoarelor, pentru că asta 
ar reduce calitatea semănatului. Ne 
preocupă însă organizarea bună a se
mănatului. îneît timpul de lucru să 
fie folosit din plin. Aceasta constituie 
o rezervă care, pe ansamblul județu
lui, ar permite creșterea vitezei la

însămințărl cu 10—15 la sută. Si asta 
prin mijloace aflate la îndemîna ori
cărei unități. După cum se observă, 
sînt măsuri care, aplicate, elimină 
timpii neproductivi la semănat".

Sînt secvențe de lucru ce dovedesc 
hotărîrea lucrătorilor de pe ogoarele 
județului Argeș de a nu precupeți 
nici un efort în bătălia cu timpul 
pentru încheierea însâmîntărilor cit 
mai repede.

Aurel PAPADIUC 
Gheorghe C1RSTEA

PRAHOVA

sint redistribuiteMijloacele mecanice 
operativ - și

în județul Prahova, vremea nefa
vorabilă a împiedicat buna desfășu
rare a lucrărilor de primăvară. în 
această situație, singura soluție care 
se impunea era redistribuirea opera
tivă a forțelor mecanice în cadrul 
fiecărui consiliu agroindustrial și 
concentrarea lor pe anumite sole care 
întrunesc toate condițiile agrotehnice 
pentru a fi semănate.

Cele mai importante acțiuni în 
acest sens s-au întreprins în consi
liile agroindustriale Inotești. Drăgă- 
nești, Ciorani, Stoenești, Băicoi și 
Mizil ; in unele unități de aici forța 
mecanică a fost suplimentată cu încă 
150 de tractoare cu discuri și 40 de 
semănători, care pînă sîmbătă dimi
neața — cînd s-au retras la vechile 
puncte de lucru — au pregătit circa 
2 000 hectare de teren și au însămîn- 
țat aproape 900 hectare cu porumb 
și soia. De pe urma acestei prime 
acțiuni de întrajutorare in actuala 
campanie agricolă au beneficiat, în 
primul rind, cooperativele agricole 
din Sălciile, Ceptura, Albești, Vadu- 
Sapat, Aricești-Ractivani, Tătârani, 
unități care pină duminică seara vor 
încheia semănatul tuturor culturilor/-._  _  „___ ______ ._____ ,__
de primăvară. Comandamentul jude- ...^ terenului-obligă in multe locuri 
țean pentru agricultură a dispus ea < ia unele rhăsuri organizatorice spe- 
forțele mecanice ce vor devenit djs-.- ciale; îâ fărtatițărea formațiilor pe 
ponibile să fie trimise, în formații înținȘ.Uț'unei sole si chiar la schlm-

---------------------------- ...     . , i—■ -u ------------------------------------- - -------
ul/i ic ’Hm. ( *«90 rS'-A‘i S- b:--------------------------------------- ...------- «r-rr-- -

e bine așa!
complete, în sprijinul unităților agri
cole din consiliile agroindustriale ră
mase în urmă.

Dincolo de graba cu care trebuie 
să lucreze acum pentru încheierea 
insămînțărilor, ceea ce caracterizea
ză întreaga activitate a lucrătorilor 
de pe ogoarele județului Prahova 
este răspunderea deosebită pentru 
calitatea lucrărilor. Prin ce se ma
terializează acum această răspun
dere? Răspunsul aveam să-l primim 
pe parcursul unei zile în zona de 
cîmpie a județului, unde am văzut 
la lucru un număr foarte mare de 
formații complexe de mecanizatori, ' cooperatori și ■ ■■ ■■ -
dintre acestea ne întîlnim pe una din 
solele fermei nr. 3 a cooperativei 
agricole Albești. Mecanizatorul Ion 
Stan ne spune că a intrat în 
brazdă la 5 fără un sfert. Pînă sea
ra, atît el, cît și colegul lui s-au an
gajat să însămînțeze cite 20 de hec
tare, așa cum au hotărît și cei doi 
mecanizatori care lucrau la ferma 
nr. 2.

Desigur, nu tn tot județul Prahova 
există asemenea condiții ideale de 
lucru ca la Albești. Dimpotrivă, sta-

‘TJTiTîr

Sămînță bună, teren pregătit exemplar 
ce se obțin an de an la cooperativa

direcției de semănat In func- 
mărimea și numărul portiuni-

iată secretul producțiilor mari 
agricolă din Smeeni, județul Buzău 

Foto : S. Cristian

barea 
tie de 
lor care nu pot fi Încă lucrate. Sigur, 
este mai greu să se lucreze așa. dar 
acum timpul este prea înaintat și nu 
se mai poate amina nici măcar cu o 
zi semănatul. La Ciorani. unde sole
le bune de lucru au fost îns&mîntăte, 
forța mecanică a coborîț în luncă și 

specialiști. Cu una în fosta zonă inundabilă, unde au ră- 
măs încă multe ochiuri de apă. Vineri 
și sîmbătă. însă au lucrat aici toate 
cele 7 semănători și 18 discuri — și 
încă cu randamente foarte apropiate 
de cele stabilite prin programul ope
rativ. Se lucrează și noaptea, nu în 
formație compactă, dar cu toate cele 
16 tractoare la pregătirea terenului. 
Cum ? în zona de lucru, șeful for
mației identifică încă din cursul 
după-amiezii parcelele unde pot intra 
tractoarele, care înainte de lăsarea 
întunericului sînt înconjurate p 
bpăzdarea cu discul și repartizate cite 
unui mecanizator sau doi. în funcție 
de întinderea lor. în acest perime
tru, tractoarele lucrează noaptea fără

nici un pericol de a se împotmoli. In 
ultimele două nopți au fost discuite 
în acest mod peste 250 hectare, care 
vineri și sîmbătă au si fost însămîn- 
țate. urmînd ca în cursul zilei de azi 
să fie semănate ultimele 85 de hec
tare cu porumb. Și nu este vorba nu
mai de cîteva zile cîștigate. ci de sute 
și sute de kilograme 
plus la fiecare hectar.

Dar nu numai aici, 
Boldești-Grădiștea. la .. .
lelalte unități agricole situate în zona, 
afectată de umiditate, specialiștii șl 
mecanizatorii nu-și precupețesc efor
turile pentru a introduce sub brazdă 
cît mai repede întreaga sămință, 
pînă la ultimul bob. Argumentul cel 
mai edificator în acest sens îl con
stituie și viteza de semănat realizată 
pe ansamblul județului în cursul zi
lei de sîmbătă : circa 5 000 hectare, 
cu aproape 1 000 de hectare peste 
cea stabilită de către organele jude
țene.

de porumb în

ci și la Sălciile, 
Fulga și în ceri.
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A tras pe dreapta
Un contabil-șef de la o între

prindere sătmăreană a fost 
depistat la volanul mașinii per
sonale (l-SM-7299) după ce 
zăbovise cam multișor in com
pania lui Bachus. Cum era nor
mal — și legal — i s-a suspen
dat pe loc permisul de condu
cere.

Prima observație: vină in 
ziua respectivă, cind permisul i 
s-a ridicat pentru două luni, 
contabilul-șef nici nu împlinise 
două luni de cind avea permis.

A doua observație : fiind vor
ba de un contabil de meserie, 
cineva susținea că s-ar putea ca 
el să fi vrut să fie anume prins 
acum, că e mai bine mai devre
me. decit prea tîrziu. Ceea ce. la 
urma urmei, e si ăsta un calcul.

A țrela observație : să sperăm 
că-i va prinde bine nu numai 
acum, ci și de-acum încolo. Fă- 
cind totalul, probabil că-și va 
face calculele rutiere dintr-o 
altă perspectivă.

Bucuroși 
de oaspeți ?

Am mai scris in rubrica noas
tră despre ușurința cu care unii 
cetățeni deschid ușa persoanelor 
necunoscute. Asa a procedat și 
locatarul unui apartament de pe 
strada Brașovului nr. 1 din Tg. 
Mureș, oferindu-se să găzduias
că bucuros peste noapte doi 
oaspeți, care s-au dat drept tu
riști. Dimineața, turiștii s-au 
sculat și au plecat, dar la scurt 
timp s-au reîntors. Se părea că 
au uitat .să mulțumească pentru 
găzduire. De unde ! Făcind rost 
de o cheie potrivită, cei doi au 
cotrobăit prin casă și au înșfăcat 
mai multe obiecte, intre care și 
un rădiocasetofon. Dar s-a lăsat 
cu... muzică. Tot in scurt timp 
au fost prinși de miliție. Culmea’ 
e că cei doi turiști (el — T. Iuga 
de 47 de ani. ea — Magdalena, 
cu vreo 20 de ani mai tinără) o 
făceau si pe... îndrăgostita lulea. 
Muzică le mai lipsea...
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Comuniștii — în locurile 
decisive ale producției

în această perioadă, cînd întreaga 
țară intimpină cu rezultate re
marcabile în întrecerea socialistă 
ziua de 1 Mai, în Valea Jiului au 
loc ample acțiuni de extindere a 
mecanizării lucrărilor miniere. O 
grijă deosebită se acordă scurtă
rii duratei de transport a utilaje
lor in subteran și montării lor. 
La I. M. Lupeni s-a pus de curind 
problema montării unui nou complex 
mecanizat — nr. 6 — la sectorul IV, 
in abatajul 5 Est. „Trebuie să nu
mim în fruntea formației de lucru la 
montai un om priceput, un bun cu
noscător al meseriei", a spus ingine
rul Dumitru Dănciulescu, șeful sec
torului IV. „Și noi ne-am pets aceas
tă problemă în comitetul de partid. 
Dintre cei mai vrednici oameni 
ne-am oprit la maistrul electrome
canic Constantin Lupulescu" — a 
propus Alexe Furdui. secretarul co
mitetului de partid din sector.

Au urmat zile de muncă încordată, 
neintreruptă. Nimeni nu mai măsura 
cu exactitate schimburile. „Comple
xul va trebui să taie, și să trimită la 
zi cărbune înainte de termen" — își 
spunea fiecare om din formația de

I
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Câzut din vagon
Fabrica de cherestea din ca

drul Combinatului de prelucra
re a. lemnului Arad. Pe o linie 
ferată din incinta fabricii se afla 
un vagon pentru a fi încărcat, 
cu material lemnos. Lucrătorul 
llomus Bold s-a urcat in vagon 
pentru a așeza mai bine încăr
cătura. In timp ce omul isi ve
dea. liniștit de treaba lui. o izbi
tură puternică a făcut să-și 
piardă echilibrul.

Ce se întimplase 2 O garnitură 
de tren, circulind nesuprave
gheată Pe aceeași linie ferată, a 
izbit in plin vagonul in care lu- 

R.B Acesta a căzut și n-a 
putut fi salvat.

I
I
I
I
i

• INITIATIVE •EXPERIENȚE
• FAPTE • ATITUDINI

lucru. Comunistul Constantin Lupu
lescu a preluat cele mai complicate 
și grele operații. Alături de el, alți 
comuniști, Petrii Gherman și Matei 
Hirt, care au lucrat la partea hidrau
lică a complexului, ca și maiștrii 
electromecanici Virgil Vîncu și Ion 
On s-au întrecut pe ei înșiși.

Complexul, cu susținerea mecani
zată, care se întinde pe o lungime de 
81 metri — și încă 39 metri cu susți
nere individuală — a fost montat cu 
șase zile înainte de termen. Șase 
zile de funcționare a acestui utilaj 
de mare complexitate și productivi
tate înseamnă peste prevederi 5 000 
tone de cărbune cocsificabil. Rezul
tat concret al puterii de mobilizare 
a acestor destoinici comuniști, a 
înaltei lor pregătiri profesionale (Sa
bin CERBU).

„Lupte" grele... 
cu formalismul

Un panou „Alb-Negru“, aflat la 
intrarea în întreprinderea mecanică 
navală din Galați, informează colec
tivul de oămeni ai muncii in legătu
ră cu faptul că în luna ianuarie a.c. 
unitatea a înregistrat 9158 ore/om 
absențe nemotivate. Știrea este viu 
comentată : „Față de această situa

ție cu totul necorespunzătoare — stă 
scris, acolo, negru pe alb — va tre
bui să declarăm un «război» necru
țător absențelor nemotivate". Cît de 
intens a fost acest război și de că
tre cine a fost ciștigat aflăm cu spri
jinul tovarășei Virginia Pancratov, 
secretară adjunctă a comitetului de 
partid din întreprindere. Față de si
tuația din ianuarie (care se repetă șl 
în aprilie). în luna februarie absen
tele au scăzut la 6 959 ore/om (pen
tru că a fost și luna mai scurtă, spun 
unele „guri rele" din uzină...) și ră- 
mîn aproape la același nivel în 
martie — 6 942 ore/om. De unde se 
vede că războiul de care se aminteș
te pe panoul „Alb-Negru" este încă 
foarte actual. Ca și lupta împotriva 
formalismului propagandei vizuale 
din întreprindere. Pentru că iată, la 
numai cițiva metri distanță, gazeta 
de perete a uzinei, sonor intitulată 
„Chemarea sirenei", ne invită să ci
tim articolul maistrului N. Boghianu 
afișat în... august 1979. (Dan PLĂ- 
EȘU).

Receptivitate
într-una din știrile apărute ante

rior la această rubrică se menționa 
inițiativa Comitetului județean de 
partid Vrancea de a dispune editarea

unul set de broșuri cuprinzînd sarci
nile de producție și tehnologiile de 
lucru pentru principalele culturi de 
cimp, precum și obiectivele din do
meniul zootehniei. Totodată, au fost 
popularizate experiențe, metode, ac
țiuni ale unor unități agricole frun
tașe din județ și recomandate spre 
generalizare. La puțin timp după 
publicarea știrii, la comitetul județean 
de partid a sosit un colet poștal În
soțit de o scrisoare. Expeditor — co
mitetul de partid al Institutului de 
cercetări pentru creșterea taurinelor 
Corbeanca, județul Ilfov. In scrisoare, 
printre altele, se spune ; „Din do
rința de a fi alături de inițiativa 
dumneavoastră vă trimitem un nu
măr de lucrări cu rugămintea de a 
aprecia posibilitățile de valorificare, 
prin edițiile viitoare ale „Ghidului 
lucrătorului din agricultură", a unor 
date, idei, tehnologii, programe etc. 
pe care le conțin lucrările elaborate 
în institutul nostru, pe baza inves
tigațiilor din ultima vreme". Recep
tivitatea cercetătorilor comuniști de 
la Corbeanca este lăudabilă. Sperăm 
că în eventualitatea în care unitățile 
agricole din Vrancea sau din alte 
județe ar solicita și un sprijin direct, 
la fața locului, al specialiștilor, el 
vor dovedi aceeași receptivitate. (C. 
VARVARA).

Orarul de funcționare a unităților cooperației 
meșteșugărești din Capitală in zilele de 1-4 mai 1980

Reparații televizoare. Următoarele 
unități vor funcționa între 1 și 4 mai 
cu program de la ora 8—20 : 
Unitatea 22. bd. I. G. Duca nr. 
15, tel. 18 28 89 și 18 09 85 ; Uni
tatea 18, bd. 1 Mai nr. 170. tel.
65 37 85 : Unitatea 20. Sos. Ștefan cel 
Mare nr; 15, tel. 12 25 51 și 12 82 44 ; 
Unitatea 66, str. Avrig nr, 63, tel. 
35 30 10 ; Unitatea 71, str. 30 Decem
brie nr. 16. tel. 15 75 23 și 14 24 95 ; 
Unitatea 63, Șos. Olteniței nr. 51, tel. 
83 60 75 și 83 69 75; Unitatea 21, Ca
lea Plevnei nr. 11, tel. 15 04 47 și 
12 24 90 ; Unitatea 26, bd. Moghioroș 
nr. 27, tel. 46 52 25 și 46 13 97.

Reparații radioreceptoare, picupuri, 
casetofoane și magnetofoane, cu 
program între orele 8—13 : Unitatea 
19. Calea Plevnei nr. 13, teL 15 30 37 
(fără radioreceptoare) și Unitatea 
56, Șos. Colentina nr. 64, tel. 88 56 15 ; 
în ziua de 2 mai: Unitatea 23, str. 
Avrig nr. 63, tel. 35 15 68 ; în ziua de
3 mai : Unitatea 32, bd. Titulescu, 
blocul 14, tel. 18 51 22 ; în ziua de
4 mai : Unitatea 42. str. Smîrdan nr. 
30, tel. 15 93 41.

Intervenții auto, spălat, gresat, 
vulcanizat. în ziua de 1 mai : Unita
tea 20. str. Călărași nr. 260. tel. 
21 61 44 ; în ziua de 2 mai : Unitatea 
8, bd. Aerogării nr. 36, tel. 3316 21 ; 
în ziua de 3 mai : Unitatea 9, Șos. 
Colentina nr. 464, tel. 87 63 35 ; Uni-

tatea 23, Calea Dudești nr. 23 (numai 
vulcanizare auto) : în ziua de 4 mai : 
Unitatea 10. str. Nicolae Sebe 
23—31, tel. 43 35 98 ; Unitatea 17, str.
Teiul Doamnei nr. 54 (numai vulca
nizare auto).

nr.

Unitățile de mai sus funcționează 
tntr-un singur schimb. între orele 
8—13. Pentru tractarea autoturisme
lor rămase în pană, posesorii se pot 
adresa în aceste zile dispeceratului 
cooperativei „Automecanica" din str. 
Olteni nr. 36. telefon 20 32 35. care va 
funcționa între orele 8—17.

Reparații de obiecte electrocas- 
nice. în zilele de 1—4 mai inclusiv 
va funcționa intre orele 8—20 dispe
ceratul cooperativei „Metalo-casnica" 
din str, Cuza Vodă nr. 152, teL 
41 33 85 și 41 27 34, care va asigura 
intervenții pentru frigidere, aragazuri 
și deblocîiri de uși.

Reparații și intervenții la instalații 
sanitare și electrice se vor asigura in 
zilele de 1—4 mai între orele 
7—23, prin dispeceratul cooperativei 
„Instalatorul" din str. Radu Vodă nr. 
11, tel. 16 73 29 și 16 49 85.

Centrul de informare al cooperației 
meșteșugărești din București, str. 
Gabroveni nr. 57 va funcționa în 
zilele de la 1—4 mai între orele 7—15 
și va răspunde la teL 13 58 65 si 
13 58 84.

Remușcările 
unui „serviabil"

Rubrică realizată da
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii

I
I
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Prin sentința civilă nr. 31 din 1980 a Ju
decătoriei sectorului 2 din Capitală. Marcu 
Iacob, fost administrator al Institutului de 
medicină și farmacie din București — cu 
unele atribuții în cadrul C.A.R.-ului din 
această instituție — a fost condamnat la 1 an 
și 6 luni inchisoare pentru înșelăciune in 
dauna avutului obștesc si fals.

Piesa nr. 1 a dosarului — declarația de in
culpat a lui Marcu Iacob : „Am fost rugat 
de colegul meu de muncă și șef în același 
timp, Rișnoveanu Ilie, să-l împrumut cu 
suma de 7 000 lei. Datorită faptului că la 
data aceea, decembrie 1977. eu aveam deja 
un împrumut efectuat la C.A.R., nu mai pu
team să obțin această sumă de bani de la 
C.A.R.-ul instituției. în aceste condiții am 
întocmit cererea de împrumut pe numele 
lui Filipescu Constantin-, am obținut împru
mutul de 7 000 lei și toți banii i-am dat lui 
Rișnoveanu Ilie, căruia i-am și spus dealtfel 
în ce condiții a fost obținută întreaga 
sumă. Regret faptele ș.a.m.d. (formula tip)... 
în rate, Rișnoveanu Ilie a restituit întreaga 
sumă, iar banii primiți de la el, eu i-am 
depus, tot în rate, în contul C.A.R.-ului".

Piesa nr. 2 a dosarului — declarația mar
torei Stănescu Maria : „Eu am observat în 
momentul in care mi s-a cerut eliberarea 
sumei de 8 000 lei — eram casiera I.M.F.-ului 
— că in cererea aprobată de împrumut fi
gura Filipescu Constantin, iar pentru ridi

carea banilor s-a prezentat Inculpatul. însă 
acesta mi-a prezentat o delegație (scrisă cu 
mina lui tot de Marcu Iacob — n.n.) care 
purta viza contabilului-șef, viza de con
trol preventiv, delegație prin care împuter
nicitul era împuternicit să ridice suma 
respectivă".

Piesa nr. 3 a dosarului — declarația mar
torului Stere Cincinat :

„Este adevărat că in prezenta mea. In 
biroul inculpatului, Rișnoveanu Ilie i-a ce
rut acestuia sub formă de împrumut o sumă 
de 5 00(1—6 000 lei. Inculpatul i-a spus că el 
nu deține această sumă și ca va încerca să 
o procure de la altă persoană".

Piesa nr. 4 a dosarului — concluzia in
stanței asupra modului cum s-a început re
cuperarea sumei :

„Marcu Iacob a reținut trei rate a cîte 
500 lei din retribuția lui Filipescu Constantin 
căruia i-a creat credința că sumele au fost 
depuse in fondul social al C.A.R.-ului. deși 
în realitate erau depuse in contul împrumu
tului efectuat".

Alte amănunte : cererea de împrumut a 
fost întocmită la 20.XII.1977, pe cind gră
dinarul C. Filipescu era în concediu de 
odihnă ; reținerile din retribuția lui C. Fi
lipescu. în contul împrumutuluL s-au făcut 
in lunile ianuarie, februarie și martie 1978 ; 
data acoperirii integrale a prejudiciului, 
5.XII.1978. Și o coincidentă : exact în aceeași 
perioadă, Marcu Paula, soția lui Marcu Ia
cob, comitea 17 infracțiuni de abuz împo
triva intereselor personale, o delapidare și o 
luare de mită (? !) în comuna Dăbuleni unde 
funcționa ca medic stomatolog.

...La recursul declarat de Marcu Iacob 
împotriva sentinței Judecătoriei sectorului 2

s-a retinut In favoarea infractorului lipsa 
antecedentelor penale și conduita sa în 
cursul desfășurării anchetei penale si a pro
cesului — a recunoscut și a regretat săvîr- 
șirea infracțiunii pentru care a fost trimis 
in judecată — reducindu-i-se pedeapsa la 
mai puțin de jumătate.

Ce noroc pe Marcu Iacob că inculpatul 
Marcu Iacob are un psihic sensibil...

Cea mai buna 
aparare 

e atacul?
Maria Nistor din Șos. Pantelimon nr. 305, 

bloc 3, scara 1, etajul X, ap. 103 este ceea 
ce s-ar putea numi o persoană cu vocația 
ordinii. Sau cel puțin așa se vrea. Semn 
sigur, regulamentul — sui generis — de or
dine interioară intitulat „Instrucțiuni" pe 
care îl afișează la intrarea blocului. Cităm 
din cuprins : „Instrucțiuni — ap. 101'-107- 
108-109). 1) închideți ușa toboganului și pu
neți capacul ; 2) Nu trîntiți ușile ; 3) Nu 
staționați pe hol și nu faceți gălăgie : invi- 
tați-vă în' casă ; 4) Muzica o puneți pentru 
d’stră, nu și pentru alții ; 5) Nu scuturați 
covoare și preșuri pe hol ; nici nu uscați. 
6) Cine are lampă de gaz să și-o stingă pe 
fereastră, nu pe hol". în continuare, fără 
numerotare : „cine va depune mărturie min
cinoasă la proces își va pierde sănătatea :

îl voi pune la blesteme girale (?) ; ar trebui 
cei ordonați să le trageti atentia la cei ce 
cred că sint în bordee".

Redactat în termeni prea „mobilizatori", 
regulamentul nu se bucură de succesul 
scontat.

Urmează totuși procesul... anunțat. în 
ofensivă tot Maria Nistor : reclamantă, pen
tru lovire. Reclamate ? Elena Cazacu — lo
catara de la apartamentul 109 și Maria Do- 
brescu — locatara de la apartamentul 101. 
La judecătorie se face dovada îndeplinirii 
procedurii prealabile în fata comisiei de ju
decată — care constatase că „s-a prezentat 
partea vătămată, lipsă făptuitorii" si „luînd 
act de cele declarate de partea vătămată" 
constatase că „părțile nu s-au împăcat" — 
după care începe procesul propriu-zis. Fap
tele se probează cu martori : Nicolae Troacă 
și Maria Dumitrache — propuși de partea 
vătămată. Alexandra Uinca și Anastasia 
Florea — propuși de inculpate.

Ce a retinut instanța de judecată ?
Cităm din sentință : „Toți martorii au pre

cizat că la 16 iunie 1979, între orele 11 și 16, 
partea vătămată a provocat scandal pe pa
lierul blocului, a strigat și amenințat veci
nii. Ulterior a lovit și insultat pe cele două 
inculpate. Mai mult decit atît. martorii arată 
că partea vătămată a provocat deseori astfel 
de incidente, fiind sesizate organele de mi
liție și procuratură..."

Firesc, acțiunea este respinsă. Mai mult 
decit atît, instanța „obligă pe partea vătă
mată (Nistor Maria — n.n.) să plătească 
suma de 700 lei cu titlu de cheltuieli judi
ciare către partea vătămată Nistor Maria".

Așadar în „regulamentul interior" al blo
cului s-ar mai putea insera un precept: „nu 
atacați pe alții, nici pe hol, nici în instanță,

fiindcă atacul nu este întotdeauna cea mal 
bună apărare...".

Din caietul 
grefierului

„...cu forța am luat-o pe partea vătămată 
și am urcat-o în căruță. Am făcut acest lu
cru pentru că voiam să mă însor cu ea. O 
văzusem pe partea vătămată in comună șl 
mi-a plăcut. Dar nu am vorbit niciodată cu 
ea, nici nu i-am propus sâ se căsătorească 
cu mine".

(Din Dosarul nr. 2465/79, Judecătoria din 
Brăila)

„Prin recursul declarat de reclamantă s« 
critică sentința pentru netemeinicie deoarece 
instanța a reținut in mod greșit că intimata 
i-a administrat injecția in brațul sting, iar 
urmările puse in discuție sint la brațul 
drept."

(Din Decizia nr. 456/78 a Tribunalului 
județean Brăila, Dosar nr. 648/78)

„...vă rog să țineți seama că subsemnatul 
și înainte de a fi bătut din răzbunare, am 
fost crunt insultat și amenințat cu moartea 
de mi s-au spart geamurile și folosința lo
cuinței mele tot de același inculpat P.D.“ 

(Dosar nr. 8254/1979, Judecătoria secto
rului 6 București).

Florin CIOBANESCU
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în întîmpinarea Zilei Muncii și solidarității internaționale

FAPTELE MUNCII DIN MAREA
întrecere a țării-dăruite țării

— ANGAJAMENTELE DEPĂȘITE —.
- măsura temperaturii abnegației 

și inventivității siderurgiștilor
FAȚĂ ÎN FAȚĂ

Angajamentele...
"sirea planului la producția neta cu 

peste prevederi a 3 500 tone 
oțel, 4 000 tone laminate finite, 

e schimb și utilaje ;
plus la export a unor produse 
lilioane iei valută.

...și rezultatele
• Producția netă planificată a fost depășita 

cu 7 milioane lei ;
• Prevederile de plan au fost depășite cu 

11 000 tone cocs, 5 000 tone oțel, 8 000 tone la
minate finite, 195 tone piese de schimb și 
utilaje ;
• S-a realizat un export suplimentar In va

loare de 4 milioane lei valută.

Puternicul colectiv de la Întreprinderea mecanică de utilaj chimic-București intîmpinâ ziua de 1 Mai cu noi succese în muncă. Echipa maistrului Ilie Gheorghe, 
din secția cazangerie (în fotografie) s-a angajat să finalizeze cu 6 zile înainte de termenul stabilit un Utilaj destinat Combinatului petrochimic din Teleajen

Foto : S. Cristian
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adevăratul • potential de 
care dispunem. De fapt, an
gajamentele au pornit de 
jos. de la nivelul secțiilor 
și formațiilor de lucru, 
pînă la nivelul combinatu
lui. Iar în secțiile de pro
ducție puteti urmări situa
ția ..la zi" a angajamentelor 
și fantelor. în ce privește 
activitatea organizației de 
partid, a consiliului oame
nilor muncii, a comitetului 
sindicatului si a organiza
ției de tineret, aceasta a 
fost concentrată spre crea
rea tuturor condițiilor teh
nice și organizatorice pen
tru a asigura buna desfă
șurare a întrecerii. Numai

folosirii cit mal intense a 
cărbunilor indigeni. îndeo
sebi a celor energetici. La 
laminoare, eforturile sînt 
îndreptate spre atingerea 
obiectivului major — redu
cerea consumului de otel 
lingou pe tona de laminate 
finite cu 12 kg. ceea ce 
echivalează cu o economie 
anuală de metal din care 
se pot obține 30 000 tone de 
laminate.

Fermentul viu al întrece
rii siderurgiștilor hunedo- 
reni îl constituie, fără în
doială. inițiativele muncito
rești. Este impresionant să 
urmărești aici afirmarea 
largă a unor valoroase ini
tiative. care ilustrează in-

HUNEDOARA

Cut itl a, 
înfățișăm «nai sus. .iu re
prezintă decit o sinteză a 
unor indicatori importanți 
urmăriți in întrecere. Dar 
lucrul cel mai însemnat, 
greu de exprimat prin cifre, 
este tocmai entuziasmul, 
abnegația si dăruirea cu 
care fiecare om. întregul 
colectiv muncește pentru a 
realiza, deopotrivă planul 
și angajamentele la fiecare 
produs, la fiecare sortiment 
în parte, la toți indicatorii 
de eficientă. Dacă ar fi să 
desprindem însă caracteris
tica esențială a întrecerii 
din acest an. aceasta este, 
fără îndoială, concentrarea 
energiilor creatoare ale co
lectivului spre laturile cali
tative ale activității econo
mice.

Să urmărim cum prind 
viată aceste angajamente.

— în fiecare an acordăm 
o atentie cu totul deosebită 
pregătirii, pînă in cele mai 
mici amănunte, a desfășu
rării întrecerii socialiste — 
ne-a spus tovarășul Iacob 
Topliceanu. secretarul co
mitetului de partid. Obiec
tivele întrecerii sînt discu
tate în colectiv. în așa fel

și numai așa. .ne-am con
vins de ani de zile, drumul 
spre înfăptuirea angaja
mentelor poate fi sigur.

Din discuția Cu secretarul 
comitetului de partid, din 
constatările din secții am 
notat zeci de măsuri si ac
țiuni întreprinse tocmai 
pentru a asigura din plin 
condițiile materiale și or
ganizatorice pentru desfă
șurarea în ritm susținut a 
producției.

îl ascultăm pe maistrul 
principal Teodor Șuteu. om 
a cărui inimă bate de 28 de 
ani alături de otelăriile 
combinatului.

— Otelarii. la fel cu cei
lalți oameni ai muncii din 
combinat, sînt conștient! de 
marea răspundere ce le re
vine pentru a asigura me
talul necesar tării, cum 
ne-am obișnuit să-i spu
nem „plinea industriei" 
noastre. în întîmpinarea zi
lei muncii, a solidarității 
internaționale a celor ce 
muncesc, otelarii combina
tului au produs pînă acum 
5 000 tone otel peste plan. 
Concomitent, s-au asimilat 
în fabricație noi mărci de 
oteluri pentru utilaj petro
lier și otel-arc.

Cu asemenea fapte de 
muncă se pot mîndri acum, 
practic, colectivele din toa
te uzinele combinatului. La 
cocserie. se acordă atentie

teligența, inventivitatea si 
spiritul gospodăresc al a- 
cestui harnic colectiv.

La comitetul sindicatului 
aflăm că în combinat se a- 
plică efectiv 15 initiative 
muncitorești. Despre una 
din aceste initiative ne vor
bește otelarul Ion Baștea. 
de la O.S.M. II.

— Din dorința de a con
tribui cît mai mult la spo
rirea . producției de otel, e- 
chipa noastră a lansat ini
țiativa. „Fiecare echipă de 
oțelari să realizeze zilnic 2 
tone de otel peste olan". 
Aceasta cere o strictă dis
ciplină tehnologică, pentru a 
scurta durata de elaborare a 
șarjei. Din calculele noastre 
reiese că. în acest an. fie
care echipă poate depăși 
planul. în medie, cu peste 
600 tone de otel. în ce ne 
privește, aplicînd această 
inițiativă, pină acum ne-am 
onorat angajamentul luat.

Frumoasă inițiativă, fru
mos exemplu de dăruire și 
conștiință muncitorească. La 
furnale aflăm despre o ini
țiativă asemănătoare, a- 
daptată la condițiile con
crete de aici.

— în cinstea sărbătorii 
muncii, prin aplicarea ini
țiativei „Fiecare furnal să 
depășească planul zilnic cu 
10 tone de fontă", am reușit

să realizăm suplimentar, 
pe ansamblul sectorului 
furnale, 3 500 tone fontă — 
ne spune maistrul fumalist 
Nicolae Mărcuiescu. Erou al 
Muncii Socialiste. Este echi
valentul producției pe două 
zile a unui furnal de 1 000 
mc. Prin această inițiativă, 
de fapt, completăm o altă 
inițiativă. comună cu a 
cocsarilor. avînd drept o- 
biectiv ca întreaga cantita
te de fontă peste plan șă 
fie obținută cu cocs econo
misit la furnal si cu cocs 
realizat în plus la uzina 
cocsochimică.

Asemenea initiative me
nite să stimuleze sporirea 
producției si reducerea con
sumurilor materiale se apli
că și in alte sectoare: la 
laminoare — „Să laminăm 
în fiecare schimb. în fiecare 
zi cel puțin un lingou 
peste sarcinile de plan", 
la cercetare — „Fiecare in
giner și tehnician să re
zolve o problemă tehnică 
sau organizatorică cu o efi
cientă echivalentă cel puțin 
cu retribuția medie anuală".

La Combinatul siderurgic 
Hunedoara întrecerea pen
tru realizarea planului și a 
angajamentelor în acest 
ultim an al cincinalului 
este in ipllnă desfășurare. 
Cine va ciștiga întrecerea 
metalurgiștilor. o întrecere 
a hărniciei și spiritului 
gospodăresc ? Este greu de 
spus. Cert este că aici 
se face totul, ca si în 
ceilalți ani, pentru ca prin 
efortul întregului colectiv, 
prin realizările lor. hune- 
dorenii să fie fruntași. Iar 
în șirul de evidențiat! în 
întrecere care numără sute 
și mii de muncitori, maiștri, 
cadre tehnice, reținem cîte- 
va nume: Andrei Petresc 
și Leontin Ioaneș de la 
uzina cocsochimică. furna- 
liștii Ilie Gherase si Adrian 
Grăjdean, maistrul otelar 
Ștefan Tripșa, laminoriștii 
Ion Grigoreanu. Ion Mun- 
teanu și Ion Cinda. Cinste 
lor. cinste inițiativei si 
faptei muncitorești oe care 
o ridică pe înaltul Piedestal 
al muncii !

Comeliu CÂRLAN 
Sabin CERBU

= CINCINALUL ÎNDEPLINIT — 
cu nouă luni mai devreme,
la întreprinderea II ecanică

— INIȚIATIVELE TINEREJII — 
- expresie a maturității 

muncitorești a tinerei generații
— Nu vreau să-mi laud 

oamenii, dar să știti că 
muncesc cu hărnicie si en
tuziasm — ne spune Lazăr 
Rădoi, prim-secretar al Co
mitetului județean U.T.C. 
Caraș-Severin.

— De ce să nu-i lăudati 
dacă muncesc bine ?

— Cred că faptele sînt 
mai elocvente, așa că le lă
săm pe ele să-i... laude.

Așadar, să cunoaștem 
faptele, faptele de muncă, 
de Învățătură, de viață 
demnă cu care cea mai ti- 
nără generație de la cea 
mai veche vatră de foc a 
țării intîmpinâ ziua de 1 
Mai și forumul organizații
lor de tineret.

întreprinderea construc
toare de mașini Reșița. Ca 
pretutindeni in țară, colec
tivul de muncă al între
prinderii este intens preo
cupat de îndeplinirea indi
cațiilor partidului privind 
reducerea cheltuielilor ma
teriale, folosirea gospodă
rească, judicioasă a mate
riei prime, economisirea 
combustibilului și energiei. 
Măsurilor mobilizatoare ho- 
tărite de consiliul oameni
lor muncii, de organizația 
de partid, tinerii din secția 
mecano-energetic le-au răs
puns cu o inițiativă pro
prie : recondiționarea pie
selor de schimb să fie în
credințată membrilor orga
nizației U.T.C. Și au pornit 
neîntîrzlat la lucru. în tri
mestrul I au realizat pe a- 
ceastă cale o economie de 
700 000 lei. din cele 3 mili
oane lei estimați pentru în
treg anul. La rîndul lor. u- 
teciștii din secțiile motoare 
diesel feroviare, motoare 
navale, sculărie, vreo 300 la 
număr, s-au gîndit că vor 
putea contribui mai activ

la îndeplinirea planului 
producției fizice și nete, la 
îmbunătățirea calității pro
ducției dacă-și vor însuși o 
pregătire profesională mai 
înaltă. Și cu sprijinul ingi
nerilor si specialiștilor din 
întreprindere au inițiat 
ceea ce ei numesc „cursuri 
de citire a desenului teh
nic". de fapt reuniuni pe
riodice de dezbatere a pro
blemelor de progres tehni- 
co-științific, de tehnologie 
modernă.

reparații agregate siderur
gice — și-au asumat im
portante îndatoriri educati
ve sub generoasa lozincă : 
„Fiecare comunist — anga
jat direct în creșterea și 
educarea unui tînăr". Con
cret, aproape 270 de tineri 
comuniști îndrumă îndea
proape cel puțin tot atîția 
uteciști nou veniți în secție 
să-și însușească temeinic 
meseria, să-și îmbogățească 
orizontal de ' cunoștințe, 
să-și formeze o conștiință

REȘIȚA
în această competiție a 

hărniciei, ingeniozității și 
elanului creator, tinerii de 
la Combinatul siderurgic 
Reșița vin și ei cu inițiative 
proprii. Astfel, uteciștii 
s-au angajat să colecteze 
fier vechi pentru a alimen
ta, o zi pe lună, cuptorul 
tineretului de la oțelărie. 
Pînă acum și-au respectat 
angajamentul. în plus, au 
mai fost colectate 10 tone 
de metale neferoase, 500 kg 
hirtie etc. Tinerii munci
tori din celelalte secții au 
lansat chemarea „Să lu
crăm o duminică pe lună 
in sprijinul producției, pen
tru realizarea și depășirea 
angajamentelor asumate". 
Angajamentele — un motor 
de 2 100 CP, o pereche de 
boghiuri de 1 250, 50 tone
oțel lichid aliat pentru pie
se turnate și forjate — vor 
fi Îndeplinite, toate, in 
cinstea zilei de 1 Mai și a 
Congresului al Xl-lea al 
U.T.C. La rîndul lor, tinerii 
comuniști din cea mai mare 
secție a întreprinderii —

muncitorească, revoluționa
ră^ pe măsură și după 
exemplul înaintat al pu
ternicului detașament mun
citoresc al Reșiței.

— întrecerea „Tineretul 
— factor activ în realizarea 
cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice" ne oferă 
cadrul prielnic participării 
active la eforturile de mun
că ale colectivului nostru 
muncitoresc, dezvoltării u- 
nor inițiative capabile să 
valorifice energia și poten
tele noastre creatoare — 
afirmă strungarul Ionel 
Drăgan, secretarul comite
tului U.T.C. din I.C.M. Re
șița. Și nu numai în direc
ția îndeplinirii sarcinilor de 
producție, a realizării unor 
economii suplimentare, ci 
și în direcția formării spi
ritului gospodăresc, a con
științei de adevărați pro
ducători și beneficiari ai 
avutului obștesc al între
prinderii noastre.

Iar lăcătușul Nicolae 
Stăncioi. secretarul comite
tului U.T.C. de la C.S. Re
șița. adaugă:

— Noi. tinerii, muncim cu 
entuziasm, urmăm cu con
vingere crezul de muncă și 
viață al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului nostru. în
demnul său de a învăța, de 
a învăța și munci neobosit 
pentru progresul si propă
șirea patriei noastre socia
liste. La locul nostru de 
muncă, tineri strungari, lă
cătuși. mecanici, energeti- 
cieni. siderurgisti ne stră
duim să ne îmbogățim ori
zontul de cunoștințe și ca
lificarea profesională, dăm 
arini fanteziei și ingeniozi
tății creatoare. specifice 
vlrstei morilor elanuri.

Toate aceste preocupări 
și-au găsit ecou puternic in 
dezbaterile conferinței or
ganizației județene U.T.C. 
Cu maturitate si spirit de 
responsabilitate, tinerii din 
Reșița. Otelul Roșu. Anina. 
Moldova Nouă au analizat 
și hotărît o nouă acțiune a 
lor. de importantă deosebită 
pentru economia națională: 
organizarea șantierului tine
retului centru construirea 
centralei termoelectrice de 
la Anina.

Fapte de muncă, de viată 
demnă, reprezentative pen
tru spiritul de muncă si dis
ciplină. pentru entuziasmul 
și elanul revoluționar cu 
care tinăra generație înțe
lege să-si onoreze înaltele 
responsabilități ce-i sînt în
credințate în societatea 
noastră socialistă. Fapte 
lăudabile de muncă prin 
care uteciștii tării întîmpi- 
nă ziua de 1 Mai, ziua tine
retului și apropiatul fo
rum al tinerei generații.

Florica DINULESCU

„Cine II erge în pas cu vremea
nu poate sta decît în frunte44

Angajamentul de onoare 
pe care organizația de 
partid, toti constructorii de 
mașini de la întreprinderea 
mecanică din Suceava și l-au 
luat in fata secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolșe Ceausescu, cu 
prilejul vizitei de lucru din 
septembrie 1977, a fost în
deplinit în mod exemplar. 
Atunci, acest harnic colec
tiv muncitoresc, tinînd sea
ma de indicațiile secretaru
lui general al partidului de 
a construi noi capacități, 
diversificind si moderni- 
zind, totodată. producția, 
s-a angajat să realizeze ac
tualul cincinal cu 4 luni 
mai devreme. Și iată - că, 
devansind datele calenda
rului. autodepășindu-se. 
muncitorii și tehnicienii de 
aici au îndeplinit sarcinile 
cincinalului la producția 
netă pe data de 4 martie, 
iar la producția globală in
dustrială pe 5 aprilie. Sînt 
succese pe care tînărul 
colectiv de muncă le con
sacră apropiatei sărbători 
a muncii — ziua de 1 Mai. 
Avansul ciștigat face po
sibilă realizarea pînă la 
sfîrșitul anului a unei pro
ducții suplimentare pe în
tregul cincinal de 300 mi
lioane lei.

— Țin să subliniez — ne 
unea inginerul Aurel Chi- 
1, directorul întreprinde- 

— că producția supli

mentară pe care o vom ob
ține este mai mare cu 100 
milioane lei fată de întrea
ga producție realizată in 
anul 1976. întreprinderea 
noastră a străbătut in ulti
mii 15 ani drumul de la 
condiția unui modest ate
lier, în care se efectuau lu
crări mecanice pentru cele 
două mari combinate . din 
lunca Sucevei — cel de

niștii. pentru modernizarea 
producției șl a tehnologiilor 
de fabricație. Un singur 
exemplu cit se poate de 
edificator : ponderea pro
duselor noi și reproiectate 
în totalul producției marfa 
a crescut de la 14,2 la sută 
in 1976, la 70,2 la sută in 
1979, urmînd ca în acest an 
să depășească 75 la sută. 
Pînă in prezent, sarcinile de

SUCEAVA
celuloză și hirtie si cel de 
prelucrare a lemnului — la 
actuala uzină modernă, pu
ternic nucleu al viitoarei 
industrii constructoare de 
mașini din județul Suceava.

Iată numai cîteva din li
niile de forță ale drumului 
parcurs de constructorii de 
mașini de aici. în acest cin
cinal. productivitatea mun
cii calculată pe baza pro
ducției nete înregistrează 
un ritm anual de creștere 
de peste 19 la sută. De ase
menea. beneficiile — unul 
din indicatorii principali ai 
eficientei economice — sînt 
de 5,6 ori mai mari decît 
în ,1975. în același timp, se 
cuvin evidențiate si efor
turile oamenilor muncii de 
aici, în frunte cu comu

asimilare a produselor noi 
au fost nu numai îndepli
nite. ci și depășite.

De la maistrul Măricel 
Mocanu. secretarul comi
tetului de partid pe între
prindere, aflăm că după 
vizita de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu s-au 
asimilat si introdus in fa
bricație un număr însem
nat de mașini-unelte pen
tru prelucrarea metalelor 
destinate dotării diferitelor 
întreprinderi din tară și 
exportului, s-a lărgit consi
derabil gama elementelor 
tipizate pentru mașini-unel
te agregat și o serie de 
utilaie tehnologice pentru 
prelucrarea maselor plas
tice. Prin reproiectarea pro
duselor si perfecționarea

tehnologiilor, au fost redu
se substanțial consumurile 
de materii prime, materia
le, combustibili și energie. 
Numai în anul 1979. de pil
dă, s-au economisit 250 tone 
metal, 800 megawați-oră 
energie electrică si peste 
30 tone combustibil con
ventional : concomitent, a 
crescut indicele de valori
ficare a metalului : de la 
37,5 mii lei pe tonă in 1975, 
la 80,2 mii lei pe tonă în 
prezent.

Ca urmare a succeselor 
deosebite obținute în în
trecerea socialistă pe 1979, 
colectivul de la întreprin
derea mecanică din Sucea
va a ocupat locul II pe ra
mură și a fost distins cu 
diploma de unitate eviden
țiată. Un nou prilej pen
tru comuniști, pentru toți 
oamenii muncii de a-si re
afirma hotărîrea de a munci 
cu și mai multă abnegație 
pentru îndeplinirea si de
pășirea sarcinilor din ulti
mul an al actualului cin
cinal. Iar faptele lor sînt 
pe măsura acestui angaja
ment : planul pe patru luni 
din acest an a fost înde
plinit pe data de 22 aprilie, 
realizîndu-se. totodată, mai 
mult de jumătate din an
gajamentele anuale.

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

Deunăzi, spre amiază, 
cînd am intrat in Poiana 
Sibiului — vestit sat din 
Mărginime, cu oameni a- 
prigi la joc. mîndri la port, 
vestiți oieri în toată țara 
— toboșarul primăriei bătea 
virtos, anunțindu-si consă
tenii: „Tot omul să audă 
și să ia la cunoștință! Azi 
e mare serbare la căminul 
cultural Veniți cu toții să 
ne bucurăm..."

...Peste un ceas, marea 
sală a căminului cultural, 
ce păstrează la loc de cin
ste chipul martirului Horia. 
se umpluse ochi de bărbați 
și femei, tineri și vîrstnici. 
imbrăcați cu splendidele 
straie din partea locului. 
Veniseră cu mic. cu mare 
să se bucure de izbinda 
hărniciei si chibzuințe: lor; 
ciștigarea locului I ne tară 
în întrecerea socialistă între 
consiliile populare, muni
cipale. orășenești si comu
nale. izbîndă răsplătită cu 
acordarea, prin decret pre
zidențial, a „Ordinului Mun
cii" clasa I și a Diplomei 
de Onoare.

Poienarii au trăit mo
mentul decernării înaltei 
distincții cu profundă e- 
moție, cu aleasă bucurie, 
iar semnatarul acestor rin- 
duri a încercat să înțe
leagă de unde își trage for
ța această urcare răsună
toare a unui sat de sub poa
la muntelui în „loja" celor 
mai fățoase așezări din 
România, a celor mai des
toinici gospodari. Privind

atent ta jur și ascultînd cu 
luare aminte multele expli
cații ce mi s-au dat 
m-am convins că înflorirea 
Poienei își are temeiul 
înainte de orice în unitatea 
gîndulul și faptei locuitori
lor ei. Conduși de un pri
mar tînăr și inimos, ridicat 
din mijlocul lor. pregătit in 
școlile partidului, poienarii. 
cîți s-au aflat pe lingă gos
podăriile lor — căci cei mai

Aceeași unitate de sim
țire i-a animat si ctad a 
fost vorba de livrarea unor 
cantități cit mai mari de 
produse la fondul centrali
zat al statului sau dezvol
tarea rețelei de prestări de 
serviciu domenii în care 
poienarii dețin azi realizări 
de excepție. Cu mîndrie 
sint rostite in comună nu
mele crescătorilor de ani
male Nicolae B ranga și

SIBIU
multi dintre el sînt doar 
musafiri pe acasă — au 
răspuns ca un singur om la 
chemările comitetului co
munal de partid. S-a ho- 
tărit anul trecut, bunăoară, 
dezvoltarea rețelei de a- 
limentare cu ană a co
munei. în numai citeva 
săptămîni. fondurile tre
buincioase erau deja strîn- 
se. responsabilitățile împăr
țite. Unii s-au risipit prin 
tară pentru procurarea ma
terialelor. si nu s-au lăsat 
pină nu le-au strîns. cei
lalți au pus mina pe cazma
le și lopeti. La sfîrșitul a- 
nului erau dati în funcțiu
ne 16 km de conductă, lingă 
cei 9 existență care au adus 
apa la robinet în peste 500 
de gospodării. încălzirea 
centrală, baia, toate ele
mentele confortului modern 
sînt prezente statornice în 
viata satului.

Gheorghe Haneș, răsplătiți 
cu „Meritul agricol" clasa a 
IH-a pentru ocuparea locu
lui întii pe tară in 1979 la 
producțiile de lină, brînză 
si lapte de vacă livrate la 
fondul de stat : 2100 kg
lină. 2 200 kg brînză. aproa
pe un vagon de lapte de 
vacă.

Fertila stare de spirit a 
acestor oameni și-a etalat 
odată mai mult forta ta 
acea zi sărbătorească.

„Poienarii — remarca pri
marul comunei. loan Beju 
— pe cît sînt de harnici, pe 
atit sînt de chibzuită de 
strinsi la pungă. Sint oa
meni care știu să pretuias- 
că cum se cuvine rodul 
muncii in folosul lor. al sa
tului în care trăiesc si al 
tării pe care o iubesc din 
toată ființa lor".

Poienarii au suflet mare. 
Acesta este adevărul oe

cred că li se potrivește cel 
mai bine. Oare ce altceva 
decît marele lor suflet iubi
tor de oameni și de tară i-a 
îndemnat în zilele marelui 
sinistru de acum citiva ani 
să depună în „Contul ome
niei" substanțiale contribu
ții bănești ? Profundul lor 
patriotism se afirmă azi 
prin voința de a-si spori, 
cu mult înainte de termene, 
turmele si producția ani
malieră, de a da tării can
tități cit mai mari de pro
duse. Cind partidul cheamă 
poporul la înfăptuirea unei 
noi revoluții în agricultură, 
iar poienarii țin să atingă 
încă în acest an -efectivele 
de animale și producțiile 
preconizate pentru 1981. să 
treacă încă de pe acum la 
autofinanțarea comunei, 
cind după mai puțin de pa
tru luni din acest an toate 
angajamentele asumate fată 
de 'stat sînt onorate exem
plar. avem certitudinea că 
ei înțeleg din plin rosturile 
cele mari ale tării, că merg 
ta pas cu nevoile ei.

în aceste zile de entu
ziastă întîmpinare a zilei 
de 1 Mai. prin fapte de 
muncă harnică, poienarii 
dovedesc odată mai mult 
aici, la Poiana Sibiului, a- 
devărul’ pe oare tot unul 
dintre ei l-a rostit atit de 
expresiv : „cine merae in 
t>as cu tara nu poate sta 
decit in frunte".

Ioan ERHAN

Patriei socialiste - 
elanul muncii 

creatoare, 
împlinirile ei 

(Urmare din pag. I)
motor diesel. Dovezi elocvente că, în 
marea întrecere, obiectivele concre
te, mobilizatoare îndeamnă la fapte 
concrete, producția fizică peste plan 
fiind o măsură reală a eforturilor 
pentru autodepășire.

Și tot ele. faptele, dovedesc că pre
tutindeni întrecerea se desfășoară 
sub semnul bătăliei pentru o calitate 
nouă, superioară în întreaga activi
tate economică, al exigenței înalte 
pentru creșterea eficienței economice. 
Cu sentimente de profundă mîndrie 
patriotică am admirat unul din re
centele succese ale constructorilor 
noștri de mașini — realizarea auto
basculantei de 110 tone, cel mai mare 
autovehicul de acest fel fabricat în 
țară. în același efort al înnoirii și 
modernizării produselor se înscriu și 
realizările a numeroase alte unități 
din industria construcțiilor de mașini, 
din chimie, din metalurgie, practic 
din toate domeniile economiei națio
nale. Numai realizînd produse mo
derne, de înalt nivel tehnic și cali
tativ, ne vom putea alinia la exigen
țele tot mai mari ale competitivității 
internaționale, vom putea asigura 
prestigiul produselor noastre in lume. 
Zilnic, pe poarta întreprinderilor 
noastre ies produse care, in parte, 
sînt destinate exportului, purtind pe 
meridianele globului, în cele 140 de 
țări cu care avem relații economice, 
mesajele hărniciei și iscusinței mun
citorilor, întregului nostru popor, 
mesajul colaborării și păcii. A reali
za produse de înalt nivel tehnic și 
calitativ înseamnă, în acest context, 
nu numai o sarcină economică ma
joră, ci și o îndatorire patriotică, o 
dovadă a respectului pe care îl avem 
față de munca noastră și față de par
tenerii noștri externi.

Constituie un motiv de bucurie 
veștile tot mat numeroase sosite in 
ultimele zile din mari unități indus
triale în legătură cu realizarea sar
cinilor de producție pe întregul cin
cinal. întreprinderea de utilaj chi
mic „Grivița roșie" — București. Ra
finăria Ploiești-sud. întreprinderea 
„Uriio" — Satu Mare și întreprinde
rea minieră Ilba-Maramureș sint 
doar citeva exemțiie recente, care dau 
dimensiunea eforturilor și capacită
ților creatoare ale multor colective 
consacrate sporirii avuției naționale, 
înfloririi necontenite a țării.

Citim în marea cronică a între
cerii o seamă de relatări despre ini
țiativele muncitorești : „Să lucrăm o 
zi pe lună cu energie economisită", 
„Micronul, gramul, secunda — ta 
slujba creșterii eficienței economice", 
„Brigada înaltei productivități". „Teh
nologii de vîrf în procesul de pro
ducție", „Fiecare echipă — zilnic 
două tone de oțel peste plan". „Să 
muncim și să trăim in chip comu
nist". Sint inițiative care ilustrează 
inalta conștiință muncitorească, atitu
dinea nouă față de muncă, față de 
avutul obștesc, patriotismul fierbinte 
al celor ce muncesc.

Succesele obținute de oamenii 
muncii in întrecere, succese dedi
cate zilei de 1 Mai. constituie o do
vadă a realismului angajamentelor 
asumate pentru sporirea producției 
și a eficienței economice, a hotăririi 
cu care clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea acționează pentru 
înfăptuirea sarcinilor stabilite de 
partid, a programului mobilizator 
adoptat de Congresul al XII-lea al 
partidului. în același timp, oamenii 
muncii sint conștienți că eforturile 
pe care le depun pentru asigurarea 
progresului economic și social tot 
mai susținut al țării, realizările pe 
care le obțin constituie o contribuție 
directă Ia întărirea prestigiului so
cialismului in lume, la uriașul efort 
al omenirii pentru dezvoltare și pro
gres social, pentru colaborare și pace. 
Orice teză despre superioritatea so
cialismului, despre progres dobindeș- 
te consistență numai dacă are aco
perire in fapte, singurele^ în stare să 
probeze geniul creator și idealurile 
unui popor. Avem nevoie de pace și 
sîntem hotărîți să facem totul pen
tru asigurarea ei întii și întii mun
cind fără preget, afirmindu-ne marea 
vocație a hărniciei și priceperii, a 
forței noastre umane și materiale în 
marele front al muncii.

Cu siguranță că și în acest ultim 
an al actualului cincinal, adevăratul 
cîștigător al acestei pasionante în
treceri va fi întregul popor, care prin 
rezultatele de prestigiu ce le obține 
în muncă pășește înainte mereu mai 
hotărit. strîns unit in jurul partidu
lui, pe drumul înfloririi patriei, pro
gresului și civilizației socialiste.
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Eroii simpli, oamenii de rînd

care

istoria il are 
trecut si de 
în sistemul 
convingerilor 
definesc sau

în ultimii ani, pe măsură ce înain
tam in elaborarea unora din roma
nele ce le-am publicat, m-am simțit 
tot mai mult îndemnat să reflectez 
asupra locului pe care 
în viata oamenilor din 
azi, in conștiința lor, 
educației, valorilor și 
intime prin care ei se
șe impun. Modul în care am con
ceput in Culorile singelui dramatica 
evoluție a personalității lui Pârvu 
Pârvescu-Mutu, unul dintre marii 
pictori care ilustrează strălucita epo
că de cultură semnificată în stilul 
brîncovenesc, m-a obligat mai întii 
sâ stărui asupra complicatelor ra
porturi dintre istorie și operele de 
artă, neîndoielnic — cele mai sensi
bile și, intr-o anume privință, cele 
mai esențializate mărturii asupra 
trecutului. Ulterior, problemele pe 
care mi le ridica zi de zi construcția 
romanului Adevărul retorului Lucaci, 
o carte care înfățișează într-o ipos
tază epică umanismul românesc din 
epoca Renașterii și Reformei, m-au 
îndemnat să caut răspunsuri Ia în
trebările numeroase și atît de tulbu
rătoare pe care le ridică relația dia
lectică dintre individ și istorie, din
tre mersul general al evenimentelor 
și factorii psihici și de conștiință 
care determină opțiunile fundamen
tale ale fiecărui om în parte. Cu 
romanul Marele cintee, unde încerc 
o evocare a marelui compozitor 
loan Căianu-Valachus din epoca ba
rocului muzical 
buit să fac față problemelor grave 
pe care le ridică 
lui dintre creatorii 
evoluția unor mase uriașe de oameni 
spre o tot mai clară conștiință de 
sine. în fine. în romanul Călătoria 
spre zei, o evocare a lumii dacilor 
la care lucrez în prezent, sint preo
cupat de îngemănarea dintre istorie, 
mit și legendă, de faptele care se 
pierd în trecut. în negurile timpului, 
ca intr-un ocean infinit.

Istoria este la fel de veche ca me
moria umană. Ea este, de fapt, o 
formă, o aleasă și tulburătoare for
mă din multele pe care le capătă 
memoria umană. Ea stăpinește pu
ternic conștiința noastră, idealurile 
noastre, opțiunile noastre.’ Poate de 
aceea istoria întreține raporturi atit 
de strînse și de complicate cu fiecare 
știință în parte, cu fiecare individ in 
parte.

în numeroase împrejurări concre
te. istoria capătă dintr-o dată funcții 
precise, de o mare varietate și de o 
imensă forță de cuprindere. Ea 
ajunge să fie legendă, mit. exemplu 
obsedant, alianță Ideologică, conți
nut al artei, normă etică, vehicul al 
tradiției, conștiință critică a prezen
tului (așa 
în sistemul 
Eminescu). 
progresul omenirii, punct de Plecare 
în tentativa temerară de descifrare a 
destinelor întregii 
a înțelegerii 
majoră a fiecărui om. 
cultură 
cult al istoriei.

în secolul trecut. Mihail Kogălni-.

românesc, a tre-
dlalectica raportu- 

intelectuali și

trăiește ea. de exemnlu. 
convingerilor lui Mihai 
impuls stăruitor pentru

lumi, baza însăși 
ontologice, dimensiune 

Nu există 
autentică fără un autentic

anunță 
a unui 
științific

UNIVERSITATEA
DIN IAȘI 

la concurs 
cercetător

CUZA" 
scoaterea 
post de 
principal gradul I, specialitatea
„Teoria reprezentărilor cvasi- 
conforme", la Institutul de ma
tematică din Iași.

Condițiile pentru participarea 
la acest concurs sint prevăzute 
în Statutul pentru organizarea 
activității și promovarea per
sonalului de cercetare art. 18. 21, 
22 șl 23, publicat In Buletinul 
Oficial al Republicii Socialiste 
România, partea I, nr. 1, din 3 
ianuarie 1974.

Relații și înscrieri pe adresa 
Universității „Al. I. Cuza" din 
Iași — Secretariat Rectorat. Ca
lea 23 August nr. 11, telefon 
4 04 29.

Turneul
practică 

am zice, 
Bucu-

făuresc istoria
ceanu. care a fost în egală măsură 
un istoric strălucit și totodată unul 
din cei mai de seamă bărbați politici 
ai poporului nostru, revoluționar, 
ginditor profund și legislator, așadar 
el însuși un prodigios făuritor de 
istorie, scria aceste cuvinte tulbură
toare: „După priveliștea lumii, după 
minunile naturii, nimic nu este mal 
interesant, mai măreț, mai vrednic 
de luarea noastră aminte decît isto
ria". Pentru Kogălniceanu, istoria 
era „magistra gentium" si una din 
sursele principale ale optimismului 
românesc.

Firește, acest mod de a înțelege 
istoria impune sentimentul unei 
imense responsabilități etice. Mărtu
risesc că de mai multe ori în timp

Opinii despre romanul 
de inspirație istorică

de Mihai DIACONESCU

ce migăleam la paginile diverselor 
capitole ale romanelor mele m-am 
întrebat cu sfială și teamă în ce 
măsură cărțile pe care le scriu reu
șesc să-i facă pe oameni mai demni, 
mai sensibili la marile lecții ale tre
cutului. în fond, asimilînd trecutul, 
noi ne integrăm mai constienti în 
epoca noastră, în situația noastră. 
Istoria, și cu deosebire istoria asi
milată prin intermediul artei. în mod 
special cu ajutorul romanelor, ser
vește autocunoașteriL Vorbim de tre
cut și ne dezvăluim, de fapt, pe noi 
înșine. Cunoașterea trecutului În
seamnă cunoașterea sinelui. Dar cu
noașterea sinelui nu înseamnă doar 
înțelegerea limitată a unui personaj 
sau altul, fie, el chiar deosebit de 
important, ci, din contră, pătrun
derea profundă a naturii iul ca om. 
ca ființă determinată de istorie, im
plicată în ea. Autorul de romane is
torice se apropie cu mijloacele ofe
rite de epică de o anumită atmo
sferă specifică, pe care o recompune 
migălos, pe baza documentelor, de 
diverse personaje mai insistent sau 
mai superficial prezentate, și discută, 
de fapt, despre natura umană în 
general, dezvăluită de încercările 
timpului, despre ceea ce Înseamnă a 
fi om. încrederea în sine a oameni
lor, un viitor mereu mai. bun sînt 
strins legate de această înțelegere 
pe care istoria, inclusiv istoria asi
milată sub formă epico-artistică, o 
face posibilă. într-adevăr, autorul de 
romane istorice poate fi un construc
tor al demnității umane.

între diversele personalități Isto
rice care s-au impus conștiinței mele, 
cele de condiție socială modestă 
ocupă un loc deosebit. Bineînțeles, 
ca autor fascinat de istorie, nu pot 
ignora rolul excepțional de important 
al marilor personalități făuritoare 
de epoci, dialectica atît de com
plexă a relației lor cu masele si cu 
timpurile pe care le-au străbătut. 
Burebista, Decebal, Mihai Viteazul, 
Alexandru Ioan Cuza nă apar drept 
figuri titanice, fără de care istoria 
noastră și ființa noastră ca popor nu 
pot fi înțelese. Aceste personalități 
au constituit dealtfel, și sînt sigur 
că vor constitui și în viitor, obiec
tul a numeroase evocări și opere ar
tistice.

Alături de astfel de personalități 
ilustre, titani si genii în egală mă
sură, istoria impune conștiinței noas
tre și un număr infinit de figuri re
marcabile, mai puțin sau deloc cu
noscute de cei de azi. Țărani, mește
șugari modești, breslași, dascăli, oș
teni. păstori. tirgoveti. pădu
rari. pescari, băieși. dregători de ran
guri mici, tipografi, neguțători, soli, 
dieci, ei umplu istoria de la un ca
păt la altul, o direcționează. îi dau 
formă, nuanță șl conținut. Ei repre
zintă tot atit de bine poporul român 
în dezvoltarea și afirmarea sa isto
rică precum Mircea cel Bătrîn sau 
Ștefan cel Mare. Așa am ajuns să 
fac din zugravul și starostele de 
breaslă Pârvu Pârvescu-Mutu. din 
retorul și scholasticul Silvian Lucaci, 
dascălul de academie domnească, din 
loan Căianu-Valachus, umanistul cu 
nostalgia Împlinirii sale într-o mare 
operă muzicală, eroii principali 
romanelor mele Istorice.

Datoria de onoare a autorului 
romane istorice de a înfățișa 
scrierile sale eroi de o astfel de con
diție socială se impune insă și altfel, 
și anume — din perspectiva unei 
stricte obligații estetice, legată de 
construcția epică. Astfel de eroi au, 
neîndoielnic, o mai mare mobilitate 
socială. Ei pot străbate straturile so
ciale cele mai variate, de la mediile 
strict aulice la cele mai modeste 
așezări.
corelat în dinamismul 
din roman. în tensiunea 
cifică a fiecărui 
Caracterul

ai

de 
în

Mobilitatea lor își are un 
personajelor 

epică spe- 
subiect în parte, 

reprezentativ al acestor 
personaje pentru rolul jucat de mase 
In istorie este un fapt de Ia sine în
țeles. Istoria vie. plenară, fierbinte 
ni se revelează prin ele mai direct. 
Prin ele, integrîndu-le trăirilor noas
tre etice si sentimentale, gîndurilor. 
motivațiilor și asDiratiilor de care 
sîntem animați, ne semnificăm1, do 
fapt, in ceea ce avem noi mai te
merar și mai bun.

Opera
Orchestra de studio și 

corul Rădioteleviziunii și 
orchestra 
Ploiești, 
dotatului
Horia Andreescu 
jorul corului : Aurel Gri- 
goraș — nc-au tălmăcit 
în primă audiție opera 
Orfeu — muzica si libre
tul de Gheorghe Dumi
trescu. în acest sens se 
cuvine a cita cele afirma-; 
te de compozitor în seara 
manifestării, ce a avut loc 
în studioul de concerte 
al Rădioteleviziunii: ..Spre 
deosebire de 
pere despre 
căutat 
cadrul 
noștri, 
rile și 
și in activitatea acestuia 
la expediția Argonauților 
în căutarea linei de aur. 
simbol al fericirii Si bu
năstării. la care au luat 
parte alături de mării 
eroi ai antichității Iason, 
Heracles. Theseu, Peleu 
etc. Spre deosebire de 
ceilalți eroi, care repre- 

yzentau forța fizică. Orfeu

simfonică din 
sub conducerea 

tînăr dirijor 
diri-

să-l 
lumii 
tracii, 
viata

celelalte o- 
Orfeu. am 

reprezint în 
strămoșilor 
cu obiceiu- 
lor. precum

un act de cultură

In primă audiție

„Orfeu"
întruchipa puterea spiri
tuală prin vraja muzicii".

Opera Orfeu de Gheor
ghe Dumitrescu 
tează, 
lucrări 
scenei, 
sobru, .
tabil de amplă respirație, 
prin gamele rafinat cro-

contras- 
față de celelalte 
dedicate de autor 
prin lirismul fei 

prin melosul can-

matizate. prin polifonia și 
orchestrația aerate, de
parte de stilul monumen
tal. Noblețea definește 
eufonia acestei creații cu 
atîtea semnificații estetice 
profund actuale. Gheor
ghe Dumitrescu a cerce
tat izvoarele străvechi — 
ne referim mai ales la 
Herodot — și pe Cele re
nascentiste — ne amintim 
în această privință de 
Claudio Monteverdi, cel 
care cinta duios Venirea 
lui Orfeu în cîmpiile Tra- 
ciei pentru a aduce oa
menilor binele, adevărul 
și frumosul... De data a-

„ Un imn cu slovele din
însemnări despre volumul 

dedicat tovarășei Elena
Sufletul omenesc în ge

nere și al românului în 
special, cînd întilnește e- 
venimente sau personalități 
care-1 impresionează prin 
generozitate și muncă 
prielnică întregii colectivi
tăți. iși condensează sim
țirea în expresia împodo
bită cu frumuseți a cuvin
telor de slavă. Recent apă-, 
rut în editura „Eminescu", 
volumul Omagiu (Consiliul 
Național al Femeilor. Con
siliul Culturii și Educației 
Socialiste), dedicat tova
rășei Elena Ceaușescu. se 
deschide cu „Slove din 
inimă" — prefață poetică 
aparținind_ Uniunii scriito
rilor : ~
urarea 
datină, 
gînd : / 
steaua-1

„Primească, 
românească 

curatul
Multi ani 

strălucească,

„OMAGIU
Ceaușescu

Viața de dirză luptătoa
re pentru dreptate a tova
rășei .Elena Ceausescu și 
multiplele sale însușiri de 
om politic și cetățean 
luminat, de patriot si om 
de știință,, de devotament 
și desăvîrșit acord cu înăl
țătoarele idei ale Marelui 
Bărbat ce ne conduce pe 
drumul înnoirii patriei, al 
belșugului, independenței, 
păcii si demnității naționa
le. sint sesizate de fiecare 
dintre semnatarii poemelor, 
dar — evident — de către 
fiecare exprimate cu alt 
timbru, cu fiorul sensibili-

Printr-o 
mai veche și. 
neîntreruptă, 
reștiul primește, rela
tiv frecvent, 
unor teatre din 
Teatrele au astfel oca
zia de a se confrunta 
cu un număr mai mare 
de spectatori, alții decit 
cei obișnuiti. ca si po
sibilitatea unui schimb 
de opinii 
rect și la obiect cu 
numeroși 
critici, gazetari, cadre 
didactice de la I.A.T.C.. 
slujitori ai 
bucureștene. 
altă parte, spectaco
lele colectivelor adu
se in turneu contribuie 
la ridicarea indicelui 
de noutate si diversi
tate al afișului teatral 
al Capitalei. Aceste 
turnee au impus nu o 
dată o observație ex
trem de importantă : 
aceea că intre teatrele 
din provincie si cele 
din Capitală nu există, 
în genere, deosebiri ca
litative. au demonstrat 
preocuparea teatrelor 
din Galați. Oradea. 
Ploiești. Tg. Mureș, de 
pildă, pentru promo
varea curajoasă si res-

vizita 
tară.

mai di-
specialiști :

scenelor 
Pe de

ponsabilă a dramatui" 
giei noastre

Tocmai in 
unor atari 
reciproce și 
atari concluzii, 
dițiile in care sînt or
ganizate turneele și in 
care se desfășoară ele 
au o deosebită impor
tanță. Ni s-a părut, de 
pildă, extrem de inte
resant să urmărim cu 
ceva vreme în urmă 
pe actorii teatrului 
„Bacovia" evoluind in 
climatul unor mai 
largi și semnificative 
„Prezente 
băcăuane 
resti". în 
fost incluse și mani
festări de muzică, artă 
plastică. Nu 
lucru se poate 
din păcate, 
alte turnee care 
impresia unor „depla
sări" improvizate. în- 
tr-o grabă care nu 
permite asigurarea, 
din timp, a unui pu
blic numeros si adec
vat conținutului spec
tacolului și nivelului 
lui artistic. Ceea ce. 
evident. impietează 
asupra condiției des
fășurării reprezenta
țiilor. asupra calității

originale, 
lumina 

avantaje 
a unor 

con-

culturale 
la Bucu- 

care au

același 
spune, 
despre 

lasă

lor si impresiilor pe 
câre îe lasă. Ce se 
poate spune despre
reprezentațiile de tur
neu care incen Cu în- 
tirziere. din cauză că 
decorurile nu au fost 
aduse la timp ? Ce se 
poate spune despre 
reprezentații la care 
nu ai de unde să afli 
nici mâcar distribuția 
pentru că programele 
au fost uitate acasă ? 
Ce se poate spune 
despre suprapunerea, 
in aceeași zi, a două 
turnee diferite 7 Așa, 
de pildă, in același in
terval In care secția 
română a ' teatrului 
din Sibiu prezenta 
trei spectacole 
tante. teatrul din 
stanța propunea 
atenției alte
titluri. „Propunea a- 
tentiei" este o expre
sie cu totul ne- 
adecvată.

Situații câre cer ca 
în organizarea si popu
larizarea turneelor sâ 
se impună o mai mare 
seriozitate și responsa
bilitate pentru ca ele 
să devină veritabile 
acte de cultură.

inci- 
Con- 
și el 
două

N. STANCU

„INEDIT",
A apărut, de curind, 

numărul 1 al periodi
cului „Inedit", publi
cație a cenaclurilor 
din Capitală editată 
de Centrul de îndru
mare a creației popu
lare și a mișcării ar
tistice de amatori a 
municipiului și de A-, 
sociația scriitorilor 
din București. Revista 
își propune să reflec-

o publicație a 
teze lunar în paginile 
sale cuprinzătoare;! 
activitate desfășurată 
în cenacluri, să publi
ce lucrări realizate de 
membrii acestora și 
să organizeze dezba
teri menite să lumi
neze multiplele as
pecte ale dezvoltării 
impetuoase a acestei 
forme superioare a 
creației artistice de

cenaclurilor
masă. O bună parte 
din spațiul tipografic 
al primului 
este rezervată 
cării unor 
aparținînd 
lor cenaclurilor bucu
reștene, texte alese cu 
grijă și probitate pro
fesională.

Consemnlnd apari
ția celui mal tînăr 
periodic literâf-artis-

număr 
publi- 

lucrări 
membri-

dar, 
/ De 
nostru 
ferice 

/ 
Spre mari izbînzi cu noi, 
cei multi mergînd !...". Vo
lumul adună în 140 de pa
gini imnurile a douăzeci și 
doi de poeți profesioniști, 
a treizeci și doi de poeți 
amatori — țărani coopera
tori, mineri, muncitori, fe
mei și bărbați — la care 
se alătură pionierii și șoi
mii patriei din Vaslui și 
Olt, absolut toti autorii 
dediclndu-și Imnurile ca 
exponenți al întregului po
por. „Slovele din inimă", 
așezate la începutul cărții, 
avertizează dealtfel pe ci
titor asupra conținutului, a 
marelui tezaur de dragoste 
pe care contemporanii i-o 
poartă „primei femei a tă
rii" și din care versurile 
publicate sînt doar pe
tale din marele buchet 
al inimilor tuturor : duio
șia mamelor, gingășia ce
lor mai mici cetățeni ai 
patriei, imnul făuritorilor 
de visuri șl de fapte epo
cale. ca și al stihuitorilor 
„cu slove din inimă por
nite". Flori alese ale ver
sului românesc contempo
ran sînt dăruite cu emo
ție, respect și profundă 
gratitudine celei a „cărei 
tinerețe a fost de luptă. / 
Spre-a izbîndi în tară li
bertatea, / cu El alături vre
me ne-ntroruptă / spre a-n- 

\ flori și a rodi dreptatea".

de prof. univ. 
dr. docent Emilia
Șt MILICESCU

tâtii personale, cu limbajul 
poetic 
„crud", 
tractor.
care o 
ce stimulează munca grea 
a minerului in subteran.

De mal multe ori revine 
expresia „la bine și la 
greu", atît In versurile pro
fesioniștilor, cit și în ale 
amatorilor : o trăsătură 
fundamentală a personali
tăților istorice strlns legate 
de popor, de națiunea că
reia îi aparțin, expresie 
înaltă a sentimentului 
solidaritate cu poporul 
mân. alături de ilustrul 
soț. sentiment resimțit 
ternic, zi de zi, de toți 
tățenii patriei noastre.

Trecerea în revistă a 
mijloacelor de expresie din 
acest volum credem că se 
poate constitui intr-o sin
teză a respectuoaselor și 
entuziastelor urări ce con
ține. Unuia dintre semna
tari, viata tovarășei Elena 
Ceaușescu ii apare ca o 
jerbă luminoasă a luptelor 
prin care a trecut birui
toare : viața sa — o făclie 
nestinsă a dragostei față de 
partid și popor, incit nimic 
mai firesc decît ca azi cînd 
„peste zări de tară ninge 
cu vise în superb alai", țara

evoluat «au mai 
închegat lingă 

lingă mașina pe 
mînuiesc, in gîndul

de 
ro- 
său 
pu- 
ce-

s-o înconjoare 
tărmurită iubire. Viața sa 
este o „eroică baladă a îm
plinirilor" proletare, a că
ror martoră, inspiratoare și 
înfăptuitoare neobosită a 
fost de-a lungul deceniilor.

Urîndu-i „împliniri înnoi
toare. /Un drum al biruin
țelor solare", poetul iden
tifică viața tovarășei Elena 
Ceaușescu cu însuși des
tinul luminos al patriei 
noastre ; ei îi dorește ca 
drumul în anii viitori să-i 
fie plin „De tot ce e, a 
fost și-o șă mai fie / în
totdeauna drept și româ
nesc". simțind că sufletul 
tovarășei Elena Ceaușescu 
nu e la nimic mai sensibil 
decît la esența spirituali
tății și a faptei colectivi
tății românești.

Poetul străbate istoria o- 
prindu-se la marile ei 
figuri feminine — întruchi
pări ale României însăși — 
spre a ajunge la ideea fe
ricită că marea omagiată 
este sinteza potențată a e- 
roinelor 
porului 
„buchet 
re“, de 
femeii 
demnitatea si devotamen
tul neclintit în lupta „spre 
culmile-nstelate" nu poate 
fi decît bucuria plenară a 
sufletului românesc, care 11 
va' purta cu nestinsă dra
goste în viitor strălucirea 
faptelor, exemplara muncă 
de savant preocupat de 
structurile moleculare. în 
căutare de noi soluții ști
ințifice pentru progresul 
material prin luminile spi
ritualității ale cărei trepte 
le urcă mereu. Concordanța 
sentimentelor omenești cu 
natura eminesciană, 
sibilă la faptele si feri
cirea oamenilor ce-șl duc 
de milenii viața pe acest 
inegalabil meleag, se con
cretizează in versuri deli
cate și mișcătoare. „Flori
le și munții", dar mal ales 
sufletul nostru i se dedică 
prin iubire și devotament, 
cu admirație și respect.

Multe din urările oma
giale semnate de neprofe- 
sioniști sînt impresionante

legendare ale po- 
român. A-l dăirul 
de purpură și soa- 
garoafe și cîntece 
care întrupează

inimă pornite
3

sen-

prin comunicarea directă a 
inimilor, ca într-o scrisoare 
intimă. Pentru a-si tăl
măci gîndul de slăvi
re, țăranca de Sebiș — 
Arad, face din Criș hîr- 
tie și din
(sau cerneală), plicul e Ză- 
randul Întreg ; iar glasul 
ei, solul ce din inimă își 
rostește cuvintele de laudă 
și de urare fericită, în timp 
ce însăși pădurea. Izvorul 
și stelele, cintecele toate 
și plinea cea bună 1 se a- 
lătură, înțelegîndu-se că 
oamenii și locurile, intr-o 
indisolubilă unitate. aduc 
omagiul lor personalității 
tovarășei Elena Ceaușescu. 
Simbol al sincerității și cu- 
răției inimilor, țara se-n- 
dreaptă spre marea sărbă
torită 
inimă". Din Vîlcea i 
rește tovarășei 
Ceaușescu un viitor 
ca izvorul luminii 
lui" din luna mai.

mare peniță

„cu flori de nea în 
se do- 
Elena 

„dulce 
soare- 

.. iar în 
legende chipul să-i fie din

de Gheorghe DUMITRESCU
ceasta. neoromanticul 
Gheorghe Dumitrescu, 
menținindu-șl anumite ca
racteristici ale melosului 
și armoniei, ne apare de 
un accentuat clasicism 
structural, valorificînd cu 
o apreciabilă economie de 
mijloace, nu atit „noul 
sonor", cit o înnoire a

expresiei sale. „Moartea 
iubitei lui Orfeu" — Eu
ristice — este intr-adevăr 
emoționantă prin fiorul 
poetic ce tainic se contu
rează, avînd parcă puri
tatea naturii veșnic fre
mătătoare din .regiunea 
natală a artistului, legen
dara ambiantă a Hure
zului... Opera nu se în
cheie sumbru. Dimpotri
vă. „întors
Orfeu cintă din liră la 
mormintul
Treptât, el se transformă 
in statuie, iar st i nea pe 
care era așezat, in- tem
plu. Lira din mina lui 
cintă Ia adierea vintului

pe D&mint,
Euridicei,

t

soare
țăr.- 
ioi
ac

raze de 
poetelor 
omagiul 
mei din
nește de 1; 
de un firic 
de la înv 
facția suf 
vingerea 
fapta lor 
nistă, ct 
aflați ! 
călăuz 
te ai 
mini 
cod 
iu!
te 
îr
r

t
în 
birii p 
porului.

tic cu o asemenea 
destinație ne mărturi
sim speranța și încre
derea că pe drumul 
început colectivul re
dacțional,, cei ce-1 în
drumă vor găsi moda
litățile corespunZa-

„Trecind prin fața 
Casei de cultură din 
Bacău, ne scrie Dran- 
ca Elvira, mi-a atras 
atenția un afiș mare, 
cu poze ale unor cîn- 
tăreti, din care cea a 
Margaretei Pîslaru se 
afla ih prim-plan. Era 
anunțat Un spectacol 
Cu formația „Savoy".

Am intrat la Casa de 
cultură, de unde am 
cumpărat două bilete 
a cite 20 lei fiecare. 
Pe 15 aprilie m-am 
dus la spectacolul 
ce a avut loc în „Sala 
sporturilor". Din con
certul orchestrei „Sa- 
voy", formată 
Cinci persoane, 
înțeles nimic, 
mă pricep la 
de 
lor de spectacol și nici 
la regie de sunet, dar, 
ca un om modest, am 
impresia

din 
n-am 

Eu nu 
tehnici 

construcție a săli-

că acestea

uscase bine 
paginii in 

tipărit arti- 
,Dansul notelor 

por- 
ușoa- 

aceeași zi 
televiziunea

Nu se 
cerneala 
care am 
colul ,„ 
mediocrității pe 
tativul muzicii 
re" că în 
(vineri) 
ne-a oferit un concert 
concludent pentru ca
litatea scăzută a unor 
partituri și texte de 
muzică ușoară. într-a
devăr: Cum să se pună

Imnul iubirii. Oamenii 
din toate, părțile lurtiii vin 
să i se Închine ca unui 
zeu al muzicii și ai 
birii".

Un mare număr de __ 
liști au interpretat, in ge
nerai vorbind, 
tor partitura : Gheorghe 
Lambrache,
Popa. Iulia Buciuceanu, 
Emil Pinghireac. Nicolae 
Sasu, Carol Herca. Adrian 
Șiefănescu și Pompei Hă- 
răsteanu. Desigur că la o 
reluare unele 
tiuni vor
Cele mai bine conturate 
secțiuni âu fost ale coru
lui — foarte tgne Îndru
mat de Aurel Grigoras — 
si ale orchestrei — con
dusă de Horia Andreescu, 
dirijor care s-a impus 
definitiv in contextul ge
nerației sale, atit prin 
măiestria dirijorală, cit si 
prin remarcabila sa pre
gătire profesională. Din- 
<olo de interpretarea lui 
Jfr> leriorizată, se relevă și 
un lirism asociat unei 
mișcătoare duioșii umane.

Doru POFOVICI

iu-
so-

convinxă-
Georgeta

imperfec- 
fi înlăturate.

DUMINICA, 27 APRILIE
PROGRAMUL 1

8,39 .Reportaj T. Ce înseamnă „tinere
tul iactor activ" ?

8.45 Tot înainte I
9,10 Șoimii patriei.
9,20 Film serial pentru copil
9.45 Viața satului

11.30 Box — aspecte din finalele turneu
lui internațional „Centura de aur".

12.30 De strajă patriei
13.00 Telex
13,05 Pe marginea Dunării... la Brăila 

— reportaje, interviuri, muzică
14,00 Woody, ciocănitoarea buclucașă — 

desene animate a Caleidoscop mu
zical o Muncitorești voințe 
te-htr-un 
zilei de 1

14,45 Călătorie
15,10 Șah
13.25 Telesport
16.55 Film serial : „Război șl pace".
18.W 1 Mal — zi a solidarității interna

ționale a celor ce muncesc 
Micul ecran pentru cei miel

urtl- 
gînd. Versuri dedicate 
Mal
prin tara mea.

18,40
19,W Telejurnal a 1 Mai — Zilei muncii 

— laptele de muncă ale țării
19,15 Cu răspundere, cu toate forțele la 

cea mai grabnică dintre lucrările 
acestei primăveri : semănatul

19.23 Antena „Cintâril României". Spec
tacol prezentat de județul Covasna. 

-----------  ■ ’ flintă".20,23 Film artistic : „Lancea 
Premieră pe țară.

21.35 Telejurnal
PROGRAMUL 2

10.00 Box — Finalele turneului 
țidnal „Centura de aur". 
Luminile rampei 
Box — Finalele turneului 
țional „Centura de aur". 
Bucureștlul ieri, azi. mîlne. 
Cdneert educativ.

Interna-

11.30
12.30

1100
13.20

interna*

toare pentru a pune 
cit mai bine în va
loare marele potențial 
artistic din cenacluri, 
pentru a organiza am
ple dezbateri teoreti
ce și 
despre rolul acestora, 
desțîre

metodologice

valoarea lu-

Afișul mincinos 
sint diferite la o sală 
de spectacole de tea
tru sau 
una de sport, 
rul 
sală, nu se auzea mu
zică ci zgomot infer
nal (cîți decibeli mai 
pot suporta si timpa
nele !). în care cuvin
tele nu puteau fi înțe
lese. Nu mică ne-a 
fost supărarea că Mar
gareta Pîslaru. cap de 
afiș, nu a mai venit la 
spectacol și. surpriză, 
nici Ion Dichiseanu, 
deși era si el pe afiș.

Consider că aseme
nea practici de indu
cere în eroare a pu
blicului. indiferent din 
vina cui. sînt inadmi
sibile. Iar modul în 
care s-a abordat pro
blema organizării si a 
condițiilor în care s-a 
desfășurat 
de către

muzică si la 
Adevă- 

este că. in acea

spectacolul 
responsabilii

Cîntați, cîntați...
stop „imaginației" u- 
nor textieri, cărora de . 
o viață li se repro
șează banalitatea și tot 
de o viață li se des
chid multiple „căi de 
afirmare" ? Cum să-i 
convingi pe unii com
pozitori (chiar și nume 
bine cunoscute) că nu 
tot ce aștern pe por
tativ înseamnă muzică 
de calitate, deci poate 
fi dat publicității, că.

cr arilor 
astfel ca 
să devină 
stimulativ 
cenaclurilor
prinderile și 
țiile Capitalei,

prezentate, 
publicația 

un factor 
în viata 
din intre- 

institu-
‘r

E. VASH.ESCU

culturii din Bacău este 
neserios".

Ne-am interesat la 
Bacău și am constatat 
că cititoarea noastră 
are. în mare măsură, 
dreptate. Respectivul 
spectacol a fost insă 
Organizat de Sportclub- 
Bacâu. Dacă această 
asociație nu este in 
stare să organizeze 
corect, cum se cuvine, 
un spectacol muzical, 
dacă nu are pricepe
rea de a asigura pre
zența „capetelor de a- 
fiș" anunțate este de 
dorit să-și concentreze 
atenția asupra... mani
festărilor sportive. Și 
ce-ar fi dacă, nefiind 
în stare să asigure 
prezenta celor ne care 
ii anunță publicului... 
„plătitor", ar fi obli
gată să plătească mă
car hîrtia consumată 
pentru afișul minci
nos ?!

înainte de a fi exigenți 
cu tinerele talente, se 
cuvine să fie exigenți 
cu propriile lucrări 1 
Cum să-i determini 
pe unii soliști, care 
n-au avansat pe tărî- 
mul artei. în zece ani. 
nici măcar un pas, să 
abandoneze cursa ? O 
cursă în care cad ! 
Era clar, o vechitură, 
un film prăfuit, scos 
de la mapa „rezerve-

14,20 Teatru TV : „Diana" de Lope de 
Vega.

16,15 Vldeoteoa muzicală
17,00 Fotbal : Chimia Tîrnăvenl — Rapid 

București.
18.45 Din cununa tării mele — melodii 

populare
19,00 Telejurnal a 1 Mal — Zilei muncii 

—faptele de muncă ale tării 
toate forțele, la 
dintre lucrările 
semănatul

19.13 Cu răspundere, cu 
cea mai grabnică 
acestei primăveri. :

H.23 Telerama
19.55 Seară de romanțe
20.25 Emisiune literară
20.55 Muzica în dialog. 
■21,38 Telejurnal

LUNI. 28 APRILIE
PROGRAMUL 1

16.00 Emisiune în limba maghiară. 
18,50 1001 de Sri-l.
19,00 Telejurnal n 1 Mal — Zilei mun

cii — faptele de muncă ale țării. 
Reportaj serial (t). 1 Mai — Tra
seele amintirii șl ale prezentului. 
Cu răspundere, cu toate forțele 
la cea mat grabnică dintre lucră
rile acestei primăveri: semănatul 
Tineretul, puternică forță socială, 
viitorul națiunii noastre.
Cîntece patriotice șl revoluționare. 
1 Mai — zi mondială a luptei 
clasei muncitoare, a popoarelor 
pentru libertate. Independență șl 
pace.

20,43 Roman-folleton: „La răscruce de 
vînturi". Episodul 4.
Teflejuma!.
PROGRAMUL 2
Cenacluri ale tineretului. 
Itinerare turistice...

19.29

19,40

19,55

20.10
20,25

21,35

10.00
16.50
17,33 De pretutindeni.
18.00 Comorile culturii muzicale.
18.50 1001 de seri.
13,00

20.20

21,35

Telejurnal a 1 Mal — Zilei mun
cii — laptele de muncă ale tării. 
Un fapt văzut de aproape. Repor
taj de 1. Mai.
Telejurnal.

lor", patru momente 
terne, lipsite de vlagă: 
o cortină de deschidere 
(aceeași sonoritate, de 
ani de zile propusă de 
Orchestra de estradă a 
Rădioteleviziunii). o 
melodie neinspirată 
pentru frumoasele ver
suri ale Anei Blan- 
dlana („Cindva arborii 
aveau ochi' ' 
Bogardo), 
în zadar 
Enache ; i . 
palide compoziții 
Adalbert Winkler, 
textele însăilate 
Angel Grigoriu și Ro
meo Iorgulescu : „Mii 
de voci" și „Cintă si 
tu cu noi". Pe cine

L“ de Florin 
frămintată 
de Stela 

apoi, două 
de 
pe 
de

Grupate în jurul u- 
neia dintre aripile cen
trale ale Politehnicii 
bucureștene, uri grup 
de statui agrementează 
de cițiva ani un spațiu 
care, fără ele, ar pu
tea să pară auster.

De cîteva luni, una 
din aceste statui, grav

pot emoționa, pe cine 
pot convinge textele 
in care simplismul se 
logodește generos cu 
banalitatea ? Cui 
jesc versificările 
rile, încărcate de 
găcii ? Dar mai 
să dăm cuvînt.ul „auto
rilor" : „De trandafiri 
nu fugi / Tu solitar să 
nu fii / Doar sărbătoa
re, doar zi cu soare / 
Să-ți faci din fiecare 
zi. / Vino cu noi dacă 

■ vrei / Pe-ale iubirii
alei / Cintă si tu cu 
noi / Iar cintecul vioi / 
Să-nconjoare lumea ca 
o stea. / Vino la mun
te, vino la mare / Soar
be tot farmecul lor".

slu- 
pue- 
stin- 
bine

etc. Sau mai exact În
cheiat : la, la. Ia, la, 
la...

Cu asemenea che
mări este greu de cre
zut, oricit de afectat 
ar rosti cintărețul ver
bul vino că-1 va urtna 
cineva. Ascultind ase
menea melodii și 
astfel de „versuri" cui 
îi mai arde de cîntat 
in afară de... cintăretil 
de muzică ușoară?! Și 
cînd te gîndești că ei 
mai sînt nevoiți să ne 
și invite să cîntăm 
(„Cintă și tu cu noi"!) 
„din mii de voci“!l Mai 
bine ne lipsim.

S. OȚEANU

Statuia avariată
mutilată, oferă o ima
gine jalnică.

Chiar dacă lucrarea 
a fost realizată, să 
spunem, de un student 
al Institutului de arte 
plastice (nu există 
nici cea mai mică in
dicație asupra autoru
lui), chiar dacă ea nu 
face parte din „patri
moniul național", ni se

pare de netolerat indi
ferența cu care este 
privită investiția, nu 
numai de muncă ci și 
de frămintare 
tică pe care 
prezintă.

Cine are, 
bine zis cine 
să aibă,
ceste statui ?

artis- 
ea o re-

sau mai 
ar trebui 

grijă de a-

Un zîmbet... in librării
Nu s-ar putea spune 

că ni se oferă prea 
des prilejul să cum
părăm cărți (fie și de 
foarte mici dimensi
uni) care să cuprindă 
desene satirice. Dim
potrivă.

$i totuși...
Absența cvasitotală 

a desenului umoristic 
din preocupările edi
turilor noastre face să 
ne apară și mai pre
țioasă inițiativa citor- 
va dintre cei mai cu- 
noscuți și apreciați 
caricaturiști de a pu-

blica, sub auspiciile 
U.A.P., minialbume 
cu desene din creația 
lor cea mai recentă. 
Matty, Nell Cobar, 
Fred Ghenădescu, Gh. 
Chiriac și Negrea- 
Gan sint, fiecare in 
parte, autorii acestor 
micropubiicații care 
au văzut de curind lu
mina tiparului in ex
celente condiții gra
fice.

Umorul, inventivi
tatea, finețea obser
vației, ingeniozitatea 
și verva cu care au-

toril știu să diversifi
ce tema, unică, pe 
care și-au propus-o 
pentru fiecare albu- 
maș. formatul ele
gant, ușor de minuit, 
Sînt tot atîtea premi
se ale 
care, pe 
aceste 
bucură.

Sînt, 
cîteva 
riale.

Sperăm să nu râ- 
mină singurele.

succesului de 
bună dreptate, 
publicații se

fără îndoială, 
reușite edito-

M. PREUTU

k 
cam 
ria 
ten 
la 
far 
leji 
de 
dac ..... s de Bu-
rebista. Au prezentat comuni
cări cadre didactice și cercetă
tori de la Centrul de științe so
ciale din Tg. Mureș, (pheorgha 
Giurgiu).

BOTOȘANI. © în holul 
cinematografului „Unirea". fi
liala din Botoșani a Uniunii 
arhitecților a deschis o expo
ziție de fotografii purtînd ge
nericul „Orașe noi din Marea 
Britanic". Expoziția iși propu
ne să prezinte publicului boto- 
șănean noi clemente urbanisti
ce de dincolo de Canalul Mi- 
necii. 9 în holul teatrului „Mi- 
hai Eminescu", comitetul ju
dețean <je cultură și educație 
socialistă a deschis o expoziție 
de pictură ale cărei lucrări sînt 
semnate de Paul Huzum. mem
bru al U.A.P. (Silvestri Aile- 
nei).

PITEȘTI. • în organizarea 
Consiliului educației politice șl al 
culturii socialiste Cimpulung, cea 
de-a 8-a ediție „Arminden 
mușcelean". ce se desfășoară 
aici între 24 aprilie și 4 mai 
a.c. șl-a dedicat programul de 
manifestări politico-educative 
șl cultural-artistlcc aniversării 
a 2 030 de ani de la formarea 
primului stat dac centralizat și 
independent condus de Bure- 
bista și a 650 de ani de la for
marea statului feudal indepen
dent Țara Româneasca. ® Pa
latul culturii din Pitești a găz
duit ieri simpozionul „Momen
te cruciale ale istoriei moderne 
și contemporane a României. 
Contribuții argeșene". Cadre da 
specialitate din Capitală și lo
cale au prezentat numeroase 
comunicări. (Gh. Cîrstea).

BRAȘOV. © La căminul cul
tural din comuna Cristian a 
avut loc o expunere însoțită de 
diapozitive pe tema: „Mărturii 
ale permanenței poporului ro
mân în spațiul carpato-dună- 
rean“. O prezentare pe o temă 
similară și anume „Pe urmele 
dacilor și romanilor în munici
piul și județul Brașov" a avut 
ioc la casa municipală de cul
tură din Brașov. ® La Casa o- 
rășenească de cultură din Co- 
dlea a avut loc o masă rotun
dă pe tema : „Din creația știin
țifică a tinerilor ingineri din u- 
nitătile economice ale orașului". 
(Nicolae Moca nu).

CRAIOVA. O în sala Filar
monicii „Oltenia", in cadrul Zi
lelor culturii R.F. Germania, 
organizate in Republica Socia
listă România, formația instru
mentală Happy free jazz" 
din Stuttgart a susținut un 
concert primit cu căldură da 
public. ® în cadrul festiva
lului „Primăvara studențească 
craioveană" au prezentat pînă 
acum o suită de spectacole de 
bună factură interpretativă 
studenți ai facultăților de agro
nomie. științe ale naturii și fi
lologie. Urmează tinerii de la 
facultățile de medicină, electro
tehnică, horticultura, mecanică, 
științe economice. Cu prilejul 
festivalului a fost vernisată ex
poziția de sculptură a studen
tului Constantin Obreja, lai 
reat al precedentei ediții a Fr 
tivalului național „Cînt 
României".
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Excelenței Sale
General de armată GNASSINGBE EYADEMA

Președintele Fondator al Uniunii Poporului Togolez, 
Președintele Republicii Togoleze

LOM®
Cea de-a 20-a aniversare a proclamării independentei de stat a Repu

blicii Togoleze imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate pentru 
poporul togolez prieten,

îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie șl cooperare dintre țările 
șl partidele noastre se vor dezvolta tot mai mult în folosul popoarelor român 
și togolez, al cauzei păcii, independentei naționale și securității In întreaga 
lume, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

A apărut în limbile maghiară și germană volumul:

DIN GÎNDIREA SOCIAL-POLITICĂ 
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, 

NICOLAE CEAUȘESCU
Democrația socialistă în România

Editura politică

LEGĂMlNTUL DE OSTAȘ
Noul contingent a depus ieri 

jurămintul militar

Tovarășului BABRAK KARMAE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președinte al Consiliului Revoluționar, 

Prim-ministru al Republicii Democratice Afganistan 
KABUL

Cu ocazia celei de-a II-a aniversări a Zilei revoluției Republicii Demo
cratice Afganistan, vă adresez sincere felicitări și urări de sănătate, Iar po
porului afgan prieten succes în dezvoltarea progresistă, democratică a țării.

îmi exprim convingerea că raporturile dintre Partidul Comunist Român 
șl Partidul Democratic al Poporului din Afganistan, dintre Republica Socia
listă România si Republica Democratică Afganistan se vor dezvolta în con
tinuare. In interesul popoarelor român șl afgan, al politicii de pace, destin
dere, independență șl progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

ÎN INTÎMPINAREA FORUMULUI 

TINEREI GENERAȚII
Plenarele Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din 

România și Consiliului Național al Organizației Pionierilor

Încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei 
interguvernamentale consultative româno-coreene

, La București s-au desfășurat, în 
perioada 23—26 aprilie a.c., lucrările 
celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei 
Interguvernamentale consultative în 
problemele relațiilor economice și 
tehnico-științifice dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană.

Delegațiile la lucrările sesiunii au 
fost conduse de tovarășii Paul Nicu- 
lescu, viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele părții române în co
misie, și Kon Gin The, vicepremier 
al Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, președintele părții coreene 
în comisie.

în spiritul înțelegerilor convenite 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen cu prilejul întîlnirilor și 
convorbirilor de la București și 
Phenian, comisia a analizat stadiul 
înfăptuirii obiectivelor stabilite. S-a 
remarcat cu satisfacție că în cursul 
anului care a trecut de la cea de-a 
VIII-a sesiune a comisiei s-au obți
nut rezultate deosebite în dezvoltarea 
colaborării româno-coreene : a intrat 
în funcțiune, în R.P.D. Coreeană, fa
brica de fibre poliacrilnitrinice, cu o 
capacitate de 10 000 tone pe an, rod 
al cooperării dintre cele două țări ; 
s-a desfășurat în mod pozitiv cola
borarea în domeniul livrărilor de uti
laj petrolier ; s-au dezvoltat în mod 
deosebit schimburile economice și co
merciale, colaborarea în domeniul 
cercetării tehnico-științifice ; s-au

înfăptuit alte obiective stabilite la 
cea de-a VIII-a sesiune.

Cele două părți au stabilit măsuri 
corespunzătoare pentru realizarea 
obiectivelor economice în curs în do
meniile construcției de mașini, ma
terialelor de construcții, industriei 
chimice, industriei lemnului. De ase
menea, au fost abordate noi sfere de 
colaborare româno-coreeană în sec
toarele industriei petrochimice, con
strucției de mașini, industriei extrac
tive, metalurgiei și al cooperării 
tehnico-științifice.

Comisia a analizat posibilitățile șl 
a stabilit măsuri corespunzătoare 
pentru extinderea relațiilor comercia
le, creșterea volumului schimburilor 
de mărfuri pe baze reciproc avanta
joase. S-a convenit modul de desfă
șurare a lucrărilor de pregătire pen
tru încheierea acordului de lungă 
durată privind schimburile comercia
le dintre România și R. P. D. Co
reeană pe perioada 1981—1985.

La încheierea lucrărilor sesiunii, 
desfășurate într-o atmosferă de lucru, 
prietenească, ce caracterizează rela
țiile de strînsă prietenie și rodnică 
colaborare dintre țările, partidele și 
popoarele noastre, au fost semnate 
Protocolul celei de-a IX-a sesiuni a 
Comisiei interguvernamentale. pre
cum și protocolul celei de-a VIII-a 
sesiuni a subcomisiei de colaborare 
tehnico-științifică dintre cele două 
țări.

Simbătă, 26 aprilie 1980, s-au des
fășurat plenarele Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România și 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, care au dezbătut șl 
aprobat documentele ce vor fi prezen
tate Congresului al Xl-lea al U.T.C., 
Conferinței a XII-a a U.A.S.C.R. șî 
celei de-a IV-a Conferințe Naționala 
a Organizației Pionierilor.

In cadrul lucrărilor plenarelor au 
fost aprobate rapoartele Comitetului 
Central al U.T.C., Consiliului 
U.A.S.C.R. și Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor privind acti
vitatea desfășurată de la congresul, 
respectiv conferințele precedente 
plnă tn prezent și sarcinile ce revin 
organizațiilor revoluționare de tine
ret, ștudențl și copii în vederea par
ticipării tinerei generații la realizarea

hotărârilor Congresului al XII-lea al 
P.C.R., a orientărilor și indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului.

Au fost dezbătute și aprobate, de 
asemenea, proiectele Programului 
unitar privind educarea comunistă, 
revoluționară, prin muncă și pentru 
muncă a tinerei generații, partici
parea tot mai activă a întregului ti
neret la înfăptuirea mărețelor obiec
tive ale Programului P.C.R. de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism și Programului pri
vind participarea tinerei generații la 
realizarea obiectivelor de dezvoltare 
economico-soeială a țării, de cerce
tare și creație științifică, de introdu
cere a progresului tehnic în perioada 
1981—1985.

(Agerpres)

Manif estar
între 14 și 26 aprilie, tn Capitală 

s-a desfășurat cursul cu tema „Re
cuperarea copiilor handicapați", ma
nifestare științifică- organizată sub 
auspiciile Organizației Mondiale a 
Sănătății, In cadrul Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Cursul, condus de dr. Hector Fow- 
ley, directorul Spitalului „Regal Liff" 
din orașul scoțian Dundee, și dr. 
Constantin Oancea, șef de secție la

științifică
Spitalul „Dr. Gheorghe Marinescu" 
din București, a prilejuit un larg 
schimb de opinii între specialiștii ro
mâni și cei de peste hotare. în sco
pul îmbunătățirii asistentei complexe 
ce se acordă acestor copii.

La Încheierea cursului, particlpanții 
au prezentat proiecte de program 
pentru stațiile-pilot ce vor fi orga
nizate la București și Iași.

(Agerpres)

X/

Cînd citiți aceste rînduri...
...azi, pe șantierul noii policlinici 

„Dr. I. Cantacuzino" (lîngă Spitalul 
Colentina), care va fi inaugurată 
zilele acestea, zeci de oameni ai 
muncii din sectorul 2 al Capitalei, 
împreună cu personalul sanitar, * 
participă la muncă voluntară pentru 
executarea ultimelor lucrări de fi
nisare. Despre acest modern edi
ficiu de sănătate ne-a vorbit tova
rășa dr. Mioara Mincu, directorul 
Spitalului „Dr. I. Cantacuzino", me
dic șef al sectorului 2: „Noua poli
clinică dispune de 21 de servicii de 
specialitate. între care radiologie, fi
zioterapie, hidroterapie. gimnastică 
medicală și alte servicii recupera

torii. De asemenea, aici va funcțio
na un serviciu de stomatologie cu 
mai multe cabinete, sală de ope
rații. laborator de tehnică dentară, 
în noul local își vor desfășura ac
tivitatea âproape 200 cadre medi
cale cu pregătire superioară și 
medie. Printre noutățile pe care le 
aduce acest important obiectiv sa
nitar sînt de semnalat serviciul de 
recuperare a suferinzilor care pre
zintă unele sechele și infirmități, 
laboratorul de educație sanitară a 
populației, un centru de donare a 
sîngelui, o bază de cercetare în 
domeniul neurologiei. (Gabriela 
Bondoc).

„Jur credință ne
strămutată poporului 
român și patriei mele 
socialiste... să execut 
întocmai ordinele co
mandantului suprem".

Am citat din legă
mântul pe care în di
mineața zilei de ieri 
l-au rostit in fata dra
pelelor de luptă ale u- 
nităților ostașii noului 
contingent. Unii dintre 
cei mai tineri soldați 
ai tării au depus ju
rămintul in' piețe pu
blice, lingă monumen
te ce evocă minuna
tele tradiții de luptă 
ale poporului nostru, 
alții pe platourile de 
adunare împodobite 
sărbătorește. toți — 
in prezenta unor re
prezentanți ai organe
lor locale de partid, ai 
oamenilor muncii, ve
teranilor din războiul 
antihitlerist, gărzilor 
patriotice, organizații
lor de tineret. Această 
ambiantă in care s-a 
desfășurat înaltul act 
ostășesc simbolizează 
nobila idee si realita
te a unității indestruc
tibile a națiunii; și 
semnifică însăși doc
trina noastră milita
ră fundamentată de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : apărarea 
patriei — cauză și o- 
peră a întregului po
por.

In pragul depunerii 
jurămintului militar; 
multi tineri ostași 
— cuprinși de emoție, 
de calde sentimente in 
fata clipei solemne^ a 
asumării marilor răs
punderi patriotice pe 
care le cuprinde vi
brantul cuvint de onoa
re ..Jur!" — și-au îm
părtășit gindurile lor. 
„Nu voi uita niciodată 
că am depus jură- 
mîntul militar în anul 
in care s-au împlinit 
15 ani de eînej tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se 
află la conducerea 
partidului si statului, 
perioada cea mai boga
tă în împliniri din is
toria tării", a mărturi
sit soldatul Vasile Da
rie. Soldatul Radu 
Voicu își exprimă ast
fel convingerile: „Voi 
fi patriei un devotat 
apărător și construc
tor".
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Ce/ 11 ciștigători ai
Aproape 10 000 de spectatori au ur

mărit, sîmbătă seara, finalele celei 
de-a IX-a ediții a competiției interna
ționale de box „Centura de aur". Fi
nalele au fost dominate de pugilistii 
români, . care au cucerit cele mai 
multe victorii. în cadrul cat. semi- 
muscă, Dumitru Șchiopu a obținut 
verdictul cu 3—2 în fața lui Dji Jong 
Ciol (R.P.D. Coreeană). Cu mare in
teres a fost așteptată partida 
„muștelor", în care deținătorul cen
turii de anul trecut, cubanezul Omar 
Santiesteban, a primit asaltul lui Jo 
Riong Sik (R.P.D. Coreeană), care a 
repurtat un surprinzător, dar meritat 
succes, cu 3—2. La cat. „cocoș", fran
cezul Aii Behmaghenia a primit de
cizia cu 3—2, într-o partidă egală, în 
care tot atît de bine putea fi declarat 
învingător și Voinescu. Un meci de 
mare atracție au furnizat la cat pană 
Tlti Cercel și Ciu En Zo (R.P.D. Co-

„centurilor de aur"
reeană), care a cîștigat la puncte 
(3—2). în cadrul cat. semiușoare. Flo
rian Livadaru l-a învins la puncte 
(5—0) pe nigerianul Christophor 
Ossai. Din nou „centura de aur" la 
cat. ușoară a revenit pugilistului ro
mân Simion Cuțov. Dinamovistul a 
cîștigat la puncte (5—0) întîlnirea cu 
Friedrich Uwe (R.D. Germană). In 
partida dintre „semimijlociii" Ionel 
Budușan și Mihai Ciubotaru, primul 
a obținut decizia. La „mijlocie-mică", 
Vasile Gîrgavu l-a făcut KO în re
priza a II-a pe Nicolaie Chioveanu.

O victorie înainte de limită a re
purtat și mijlociul V. Silaghi, prin 
KO, în repriza a II-a, la nigerianul 
John Martins, iar la cat. semigrea 
G. Donici a cîștigat la puncte meciul 
cu tunisianul Taoofix Balbouli. La 
cat. grea, cubanezul Angel Milian l-a 
învins Ia puncte pe Nicolae Grigore.

FOTBAL : Universitatea Craiova continuă să conducă 
în clasament, urmată de Steaua și F. C. Argeș

Campionatele balcanice de caiac-canoe
SPORTIVII ROMANI AU CÎȘTIGAT ÎO 

DIN CELE 13 PROBE DISPUTATE

Etapa a XXX-a a campionatului di
viziei A la fotbal a fost favorabilă 
echipelor-gazdă. care au terminat în
vingătoare in șapte dintre cele nouă 
partide disputate.

Singura victorie a oaspeților a fost 
realizată de echipa Steaua, care a 
cîștigat cu scorul de 2—1 (1—1) jocul 
susținut la Cluj-Napoca în compa
nia formației locale Universitatea. 
Punctele echipei bucureștene au fost 
înscrise de M. Răducanu si Iordănes- 
cu, iar golul gazdelor a fost marcat 
de Cîmpeanu II. din lovitură de la 
11 m.

La Petroșani, lidera clasamentului. 
Universitatea Craiova, a obținut un 
punct prețios, terminind la egalitate, 
0—0, cu formația Jiul.

In derbiul etapei, desfășurat pe 
stadionul „Steaua" din Capitală. 
Sportul studențesc a obtinut o victo
rie meritată, cu scorul de 3—1 (2—1), 
în fața echipei F. C. Baia Mare, prin 
golurile realizate de Chihaia (2), unul 
din lovitură de la 11 m. și Stroe. 
Punctul oaspeților a fost marcat de 
Clohan.

Iată celelalte rezultate : C. S. Tlr- 
goviște — A.S.A. Tg. Mureș 4—0

(3—0) ; golurile au fost marcate de 
Marinescu. Isaia, Greaca și Filipescu 
(din lovitură de la 11 m) ; F.C. Olt — 
Gloria Buzău 2—1 (2—0) ; au marcat: 
Prepeliță si Ciobanu. respectiv Stoi
ca : F.C.M. Galați — Dinamo 2—0 
(2—0) ; golurile au fost realizate de 
Balaban (din lovitură de la 11 m) și 
Constantinescu: Olimpia Satu Mare — 
Chimia Rm. Vîlcea 2—0 (2—0) ; au
torii golurilor — Bolba și Hațieganu; 
S.C. Bacău — Politehnica Iași 5—2 
(0—1) ; punctele gazdelor au fost 
marcate de Botez (2), Cărpuci, An- 
tohi și Vamanu (din lovitură de la 
11 m), ambele goluri ale oaspeților 
fiind înscrise de Simionaș ; F.C. Ar
geș Pitești — Politehnica Timișoara 
2—0 (0—0) ; ambele goluri au fost 
marcate de Doru Nicolae.

în clasament continuă să conducă 
echipa Universitatea Craiova, cu 40 
de puncte, urmată de formațiile 
Steaua — 38 puncte, F.C. Argeș Pi
tești — 37 puncte, F.C. Baia Mare — 
35 puncte si Sportul studențesc — 
33 puncte.

Viitoarea etapă se va disputa du
minică, 4 mai.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Cea de-a 5-a ediție a Campionate

lor balcanice de caiac-canoe s-a în
cheiat la Snagov cu un remarcabil 
succes al sportivilor români, care. în 
cele două zile de concurs, au cîștigat 
10 dintre cele 13 probe disputate. In 
celelalte 3 probe, victoria a revenit 
concurenților bulgari.

în clasamentul general pe echipe, 
pe primul loc s-a situat România, cu 
46 puncte, urmată de Bulgaria — 
30 puncte și Iugoslavia — 15 puncte.

Iată rezultatele înregistrate sîm

bătă, tn ultima zi de întreceri : mas
culin : caiac 1—1 000 m : Ion Bîrlă- 
deanu (România) — 3’50”3/10 (pe lo
cul secund s-a clasat iugoslavul Mi
lan Janici — 3’53”l/10) ; canoe
1—1 000 m : Dobre Nenciu (România) 
— 4’08”31/100 ; caiac 2—1 000 m : 
România (Milașcu, Timofte) — 3’33” ; 
canoe 2—1 000 m : România (Patzal- 
chin, Capusta) — 3’44”2/10 ; caiac 
4—1 000 ,m : România — 3’13” ; femi
nin : caiac 4—300 m : Bulgaria — 
l’42”01/100.

CICLISM : „Turul regiunilor"
Competiția eiclistă internațională 

pentru amatori „Turul regiunilor" a 
început, sîmbătă. la Rieti, cu desfă
șurarea unei etape care a măsurat 
38 km. Victoria a revenit italianului 
Walter Delle Cane, cronometrat cu 
timpul de 55’19”. Pe locurile urmă
toare s-au clasat, în ordine. Anatolle

Jarkin (U.R.S.S.) la 6” șl Nicolae 
Savu (România), același timp. Un alt 
ciclist român, Teodor Vasile. s-a cla
sat pe locul 5, în același timp cu Ni
colae Savu. „Turul regiunilor", care 
se desfășoară pe etape, măsoară în 
total 1 000 km.

• Sîmbătă seara, la Previdza, tn 
penultima zi a campionatelor euro
pene de lupte libere, s-au decernat 
titlurile la 5 categorii. în cadrul ca
tegoriei 57 kg. sportivul român Aurel 
Neagu a cucerit medalia de bronz.
• Raliul automobilistic al orașului 

Deva, contînd pentru campionatul 
național, a fost cîștigat de echipajul 
Ilie Olteanu — Petre Vezeanu (Da
cia). Locul întîi pe echipe a revenit 
I.A.P.

O La Budapesta au continuat me
ciurile turneului internațional de 
polo pe apă pentru „Cupa Tungs
ram". Rezultate tehnice : Ungaria — 
România 12—6 (3—0, 2—2, 3—2, 4—2); 
Iugoslavia — Italia 5—4 (0—2, 2—1, 
2—1, 1—0) ; S.U.A. — R. F. Germania 
9—6 (1—1, 2—1, 2—2, 4—2).
• In sferturile de finală ale tur

neului internațional de tenis de Ia

Las Vegas, Harold Solomon (S.U.A.) 
l-a eliminat cu 6—4, 6—1 pe unul din 
principalii favoriți, John McEnroe 
(S.U.A.). Alte rezultate : Borg (Sue
dia) — Amaya (S.U.A.) 6—1, 6—1 ; 
Gerulaitis (S.U.A.) — Ramirez (Me
xic) 6—4, 4—6, 6—3 ; Lendl (Ceho
slovacia) — Teacher (S.U.A.) 6—2,
6—1. In semifinale se vor juca ur
mătoarele partide : Borg — Geru
laitis și Lendl — Solomon.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 38, 

29 și 30 aprilie : tn țară : Vreme răco
roasă la Început, apoi în curs de încăl
zire ușoară. Cerul va fi temporar noros. 
In primele zile vor cădea ploi locale 
care vor avea șl caracter de averse în
soțite de descărcări electrice, mai frec
vente în vestul șl sudul tării. Apoi 
aversele vor deveni izolate, semnalîn-

• MATERIE ORGANI
CĂ SUPERCONDUCTI- 
BILĂ. Un grup de fizicieni fran
cezi și danezi a reușit, pentru 
prima oară, să obțină o sub
stanță organică solidă prin care 
curentul electric poate trece fără 
pierderi. înainte se considera că 
fenomenul superconductibilității 
se produce doar în anumite 
condiții, in cazul unor metale 
cum sînt cuprul și aluminiul. 
Experiența cu substanța organi
că. a cărei compoziție include 
oxigen, hidrogen, seleniu și 
fosfor, a avut loc la o tempera
tură apropiată de zero absolut 
(—273 grade) șî presiune de 12 
mii de ori mai mare decît pre
siunea atmosferică normală la 
nivelul mării. După părerea oa

menilor de știință, reușita aces
tei experiențe deschide largi 
perspective în domeniul trans
portului de energie electrică.
• ELECTRONICA ÎM

POTRIVA LĂCUSTELOR. 
In pofida tuturor eforturilor, 
oamenii de știință n-au reușit 
să elaboreze pină In prezent 
măsuri adecvate pentru apărarea 
culturilor de invaziile pustiitoa
re ale lăcustelor. Principalul 
impediment constă în faptul că 
acești lacomi dăunători zboară 
dintr-un loc in altul in timpul 
nopții, cînd e greu de stabilit 
unde anume se vor așeza din 
nou. Un mijloc eficient de luptă 
Împotriva lăcustelor va deveni 
acum radiolocatorul special, 
construit recent la Centrul de 
cercetări științifice din Londra.

Aparatul este atît de sensibil 
incit pe ecranul său poate ti 
văzută pină și o lăcustă singu
ratică de la o distantă de o milă 
și jumătate. Asemenea radaruri 
vor permite detectarea din timp 
a concentrărilor de insecte și 
distrugerea lor înainte de a 
porni la atacarea unor noi re
giuni.

• SLUJBAȘII... PA
TRUPEZI. „Pirateria aeriană" 
este una dintre cele mal com
plicate probleme de care se iz
besc companiile aeriene interna
ționale. Nu întîmplător. organe
le de control din diferite țări 
recurg la cele mai variate mij
loace pentru identificarea even
tualilor „pirați". în acest scop, 
arsenalele avute la dispoziție 
s-au Întregit mereu, cuprinzind

Jurînd să apere pă- 
mintul strămoșesc, in
dependenta si suvera
nitatea patriei, cuceri
rile revoluționare ale 
poporului, soldatul con
densează firesc și ar
monios în conștiința 
sa mindria pentru bu
nii și străbunii săi eroi, 
care. în numele iubi
rii de tară, au știut să 
înfrunte toate furtuni
le istoriei, împletin
d-o cu neclintita hotă- 
rîre de a sta de strajă 
României de astăzi, 
socialistei I-a răscolit
profund si pe soldatii 
primăverii lui 1980 gra
vitatea solemnă a le-
gămîntului rostit sub 
drapel: „Să nu-mi pre
cupețesc sîngele si via
ta..." 
multi 
și-au 
de-a 
și-au

Multi. foarte 
oșteni români 
vărsat sîngele 
lungul istoriei, 
dăruit si via

ta. visînd ca tara să fie
liberă, prosperă. As
tăzi, cînd intr-ade
văr este asa. liberă.
stăpină pe soarta ei. si 
este grădină in floare, 
cum să nu fii gata de 
orice sacrificiu pentru 
apărarea ei? Conti- 
nuind șirul genera
țiilor de luptători care
au stat de strajă, șir
ale cărui începuturi
se pierd în depărtările

libretelor de economii cu cîștiguri 
în materiale de construcții 

Ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 
pentru trimestrul 1/1980

Nr 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
cistigului

1. 904-803-25 20 000
2. 906-147-184 5 000
3. 935-220-1 5 000
4. 914-124-19 5 000

4 cîștiguri in valoare
totală de lei 35 000

Titularii libretelor de economii cîș- 
tigătoare trebuie să se prezinte in 
cel mult 30 de zile de la data tra
gerii la sorti la sucursalele si filia
lele C.E.C. pentru a li se elibera ade
verințele necesare procurării materia
lelor de construcție.

LISTA
libretelor de economii 

pentru construirea de locuințe 
Ieșite ciștigătoare Ia tragerea la sorti 

pentru trimestrul 1/1980

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
cistigului

1. 843-1-989 30 000
2. 816-1-1896 15 000
3. 809-1-1264 15 000
4. 865-1-967 15 000

4 câștiguri in valoare
totală de lei 75 000

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigătoa- 
re pot folosi ciștigurile obținute 
pentru a contracta. în condițiile Legii 
nr. 4/1973, prin unitățile unde își au 
locul de muncă, construirea de lo
cuințe proprietate personală.

du-se îndeosebi după-amlaza. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări de scurtă 
durată în sudul țării și in zonele de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 2 și 12 grade, izolat mal 
eoborfte în nbrdul țării, cele maxime 
Intre 12 și 22, local mai ridicate. Pe 
alocuri. în regiunile nordice, condiții 
de brumă. în București : Vreme răco
roasă la început, apoi in curs de în
călzire ușoară. Cerul va fi schimbător, 
favorabil averselor de ploaie îndeosebi 
după-amiaza. (Ileana Mihâilă, meteoro
log de serviciu).

Instalații Roentgen, detectoare 
de gaze, clini special dresați... 
Dar iată că specialiștii ameri
cani In securitatea aeroporturi
lor au ajuns la concluzia, după 
îndelungate experiențe de labo-, 
rator, că cei mai buni detectori 
de materiale explozive sînt un 
soi de șoareci cu labele albe. 
Este suficient ca șoarecii respec
tivi să simtă prezenta în aer 
pină și a celui mai slab miros 
de exploziv pentru a fi cuprinși 
de o frenetică agitație. Este in
teresant faptul — încă neexpli
cat științific — că nici un fel de 
alte mirosuri nu acționează tn 
asemenea măsură asupra șoa
recilor.

• CURIOZITATE AR
HITECTONICĂ. In satul 
vest-german Batweld. situat nu 
departe de Hanovra. există un 

\ edificiu unic in felul său. 
' De-a lungul vremii, prin aces
te locuri s-au ciocnit diver
se armate, distrugind de fiecare 
dată localitatea, inclusiv edifi
ciul amintit. Locuitorii au hotă
rât la un moment dat să toarne 
blocuri de fier de mărimea celor 
de piatră, construind din ele 
acest lăcaș, tn aceste condiții, 
edificiul a supraviețuit nu numai 
invaziilor armate, dar si timpu
lui, fără a necesita, mal multe

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-minis

tru al guvernului, a primit o telegra
mă din partea președintelui Consi
liului de Miniștri al Italiei. Francesco 
Cossiga, prin care ii mulțumește pen
tru mesajul transmis cu prilejul re
alegerii sale In funcție, exprimîndu-și 
totodată convingerea unei colaborări 
tot mai avantajoase între țările 
noastre.

vremii, cel mai tînăr 
contingent a intrat in 
posturi, pentru a-și 
face cu cinste datoria.

...Am fost zilele tre
cute intr-o unitate mi
litară centenară. Con
tingentele înaintașe 
ale regimentului fuse
seră călărași la Oi- 
tuz, cavaleriști in Au
gust ’44. și in războiul 
antihitlerist: acum sint 
tanchiști. La muzeul 
unității am intîlnit un 
nume — Popa Crăciun 
— apoi l-am cunoscut 
pe purtătorul lui. A 
pornit copil de trupă 
și apoi a slujit 36 de 
ani in acest glorios 
regiment. Mi-a spus: 
„Sînt veteran, locote- 
nent-colonel în rezer
vă. Nu lipsesc nicioda
tă cind soldatii depun 
jurămintul. soldatii de 
azi. acești oameni noi. 
care minuiesc o teh
nică nouă, modernă". 
Si a adăugat: „Odată 
cu ei. rostesc in gind 
cuvintele legămintului 
de soldat".

Împreună cu cei mai 
tineri soldați: care au 
depus ieri jurămintul, 
noi toți — cei din oști
rea tării, indiferent de 
grade și vîrste — ne 
reînnoim sacrul legă- 
mint cu Patria.

Col. L. TARCO

Cronica zilei
In unitățile Ministerului Apărării 

Naționale si ale Ministerului de In
terne a avut loc simbătă depunerea 
jurămîntului militar de către tinerii 
contingentului recent încornorat.

La solemnitate au participat gene- 
ral-maior Constantin Olteanu. minis
trul apărării nationale. George Ho- 
moștean. ministrul de interne, mem
bri ai consiliilor de conducere ale 
celor două ministere, generali si ofi
țeri superiori, activiști de partid și 
de stat, veterani din războiul antifas
cist. membri ai gărzilor patriotice si 
ai formațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, pio
nieri. părinți ai ostașilor.

Eveniment cu profunde semnifica
ții patriotice și ostășești. încadrat în 
atmosfera puternicei efervescente 
creatoare cu care întregul nostru po
por înfăptuiește istoricele hotărîrî 
ale Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român, actul solemn 
al depunerii jurămîntului s-a trans
format într-o vibrantă manifestare a 
dragostei fierbinți și devotamentului 
nemărginit ale tuturor militarilor 
fată de patrie, popor si partid, fată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii, 
comandantul suprem al forțelor 
noastre armate. Tinerii ostasi s-au 
angajat ca. la școala de educație po
litică. patriotică si revoluționară a 
armatei, să se formeze ca luptători 
iscusiți, cu o înaltă conștiință socia
listă, gata în orice moment să apere 
cu fermitate. împreună cu toti mili
tarii tării, cu întregul ponor, cuceri
rile revoluționare, independenta, su
veranitatea și integritatea României 
socialiste.

★
în zilele, de 24—26 aprilie a.c., la 

Academia de științe sociale și poli
tice s-au desfășurat lucrările sesiunii 
științifice anuale a Institutului de fi
lozofie, cu tema : „Filozofie, știintă 
societate".

Participantil au abordat aspecte ac
tuale ale activității ideologice și de 
educație din tara noastră, modalitățile 
de sporire a participării filozofiei ro
mânești la acțiunea socială, la afir
marea tot mai puternică a modulul 
socialist de viață, precum și la dialo
gul de idei din lumea contemporană. 
O atenție deosebită s-a acordat apro
fundării direcțiilor de cercetare în 
domeniul materialismului dialectic și 
istoric, prevăzute în documentele 
Congresului al XII-lea al P.C.R.. sar
cinilor actuale ale frontului nostru fi
lozofic.

(Agerpres)

LISTA
libretelor de economii pentru turism ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul 1/1980

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii Ciștigurile obținute Valoarea cistigului

1. 423-1-151 U.R.S.S. 7 6002. 441-201-91 7 6003. 464-206-266 7 6004. 460-209-401 7 6005. 461-201-376 7 6006. 411-506-17. 443-1-661 7 6008. 428-201-81 7 6009. 452-201-81 7 60010. 460-201-588 7 60011. 450-1-311 •e 7 600
12. 460-202-681 » U.R.S.S. 7 10013. 438-102-208 7 10014. 455-1-83 7 10015. 462-1-412 7 10016. 459-1-1691 7 10017. 421-1-148 7 10018. 441-212-172 7 10019. 410-805-17 7 10020. 409-1-887 7 10021. 428-203-20 7 10022. 460-1-1577 7 10023. 448-1-365 7 10024. 462-1-698 - 7 100
25. 403-201-33 R. S. Cehoslovacă 6 00026. 424-104-634 6 00027. 418-1-138 M 6 00028. 413-102-34 6 00029. 427-204-56 M 6 00030. 436-1-663 M 6 00031. 445-2-227 •• 6 00032. 457-1-27 6 00033. 460-201-564 •• 6 00034. 465-1-487 6 00035. 466-1-317 •e 6 00036. 464-1-539 6 00037. 459-1-4505 •4 6 00038. 460-1-1613 6 00039. 465-1-269 W 6 000
40. 403-1-423 R. S. Cehoslovacă — 6 000
41. 424-102-63 R. D. Germană 6 000
42. 415-1-1301 6 000
43. 417-1-612 6 000
44. 427-1-889 M 6 000
45. 446-1-136 6 000
46. 443-1-1100 6 000

' 47. 452-234-1 M 6 000
48. 431-112-20 6 000
49. 461-208-1932 6 000
50. 462-210-54 6 000
51. 463-201-259 *e 6 000
52. 459-1-4062 6 000
53. 460-1-640 6 000
54. 415-1-900 - 6 000

Total 54 cîștiguri în valoare de lei 355 900

Câștigătorii au obligația să se pre
zinte in cel mult 30 de zile de la data 
tragerii la sorți la sucursalele și fi
lialele C.E.C. pentru a li se elibera 
adeverința necesară îndeplinirii for

malităților în legătură cu efectuarea 
excursiei.

In cazul neprezentării tn termen sau 
al necfectuării excursiei, ciștigurile se 
plătesc in numerar.

veacuri, reparații importante. 
Specialiștii au calculat că aceas
tă clădire-unicat are o greutate 
de două mii de tone.

• „EPIDEMIA" SE
COLULUI. După calcule în
delungate, un grup de statisti
cieni din Elveția a ajuns la 
constatarea că, din momentul 
inventării automobilului si pină 
la mijlocul anului 1979. in în
treaga lume au murit tn acci
dente de circulație pe șosele 
peste 20 milioane de oameni ! 
Cu alte cuvinte, circa 250 000 pe 
an. La numărul victimelor uma
ne se adaugă, firește, Imensele 
pierderi materiale pe care le 
provoacă accidentele da auto
mobil.

• RECORD DE... VI
TEZĂ POȘTALĂ. Hazardul a 
făcut ca multe scrisori, expe
diate uneori chiar către o loca
litate foarte apropiată, să ajun
gă cu mari întîrzieri la destina
ție. Dar scrisoarea adresată de 
un suedez, aflat în Turcia, su
rorii sale pare să bată toate re
cordurile prin peripețiile ei. Ea 
s-a aflat pe drum nu mai puțin 
de... 269 de ani. Expediată la 1 
noiembrie 1711 de E. Damin, un 
soldat din armata lui Carol al 
XII-lea. surorii sale din locali
tatea suedeză Maersta. ea a a- 
juns tn Danemarca, unde a fost 
reținută pentru că tara se afla 
pe atunci in război cu Suedia. 
Un cercetător danez a descope
rit-o într-o arhivă și a expe- 
diat-o la Maersta. Neizbutind să

găsească nici un descendent al 
destinatarei, poștașul a depus 
scrisoarea recordmenâ la muzeul 
comunal.

• „GUERNICA" LUI 
PICASSO REVINE ÎN 
SPANIA. Celebra lucrare a 
lui Pablo Picasso — „Guer
nica" — se va putea în
toarce în Spania în octombrie 
anul acesta. împreună cu ea vor 
reveni în Spania 57 de schițe și 
două lucrări în ulei ale pictoru
lui spaniol. Ministrul culturii al 
Spaniei a declarat că ..Guerni
ca". pictată de Picasso în 1937 
șl dedicată victimelor fascismu
lui. va fi probabil expusă pu
blicului cu prilejul centenarului 
nașterii lui Picasso.



Sesiunea Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa

O etapă utilă în pregătirea 
reuniunii de la Madrid 

„Prezența României la conducerea lucrărilor 
a reușit să asigure dezbaterilor un caracter fructuos"

In sprijinul accelerării dezvoltării 
economico-sociale a țărilor rămase în urmă

Vineri noaptea, la Palatul Națiuni
lor din Geneva s-au încheiat — după 
o ultimă ședință maraton — lucrările 
celei de-a 35-a sesiuni anuale a Co
misiei Economice O.N.U. pentru Eu
ropa (C.E.E./O.N.U.). Bilanțul pozitiv 
al celor zece zile de dezbateri eviden
țiază. potrivit aprecierii generale a 
observatorilor si corespondenților de 
presă prezenti aici, manifestarea con
cretă a voinței politice a statelor 
membre in favoarea colaborării si 
cooperării economice în folosul des
tinderii și înțelegerii internaționale. 
Caracterul rodnic de lucru al sesiunii 
este demonstrat de ansamblul rezolu
țiilor si documentelor adoptate. în 
scopul dezvoltării unui comerț amplu, 
fără bariere și restricții, extinderii și 
diversificării cooperării industriale si 
tehnico-știintifice intre statele conti
nentului in domenii de majoră impor
tantă. cum ar fi energia, transportu
rile. mediul înconjurător, sprijinirea 
țărilor în curs de dezvoltare.

Rezultatele forumului economic 
european de la 
Geneva trebuie cu 
atît mai mult 
subliniate în con
textul actualei si
tuații politice in
ternaționale, deo
sebit de complexă. Iată ce scrie 
in acest sens „JOURNAL DE GE
NEVE'* intr-un articol publicat zilele 
trecute și al cărui titlu „In Comisia 
Economică O.N.U. pentru Europa : 
nou impuls cooperării Est—Vest" 
sintetizează înseși obiectivele funda
mentale ale sesiunii : „Fascinantă 
această sesiune — datorită conjunctu
rii economice si politice in care are 
loc. In rapoartele aflate pe masa de 
lucru sint înfățișate dificultăți grave 
pentru economia țărilor europene, iar 
atmosfera politică internațională este 
caracterizată prin tensiunea pe planul 
relațiilor Est—Vest. Totuși se poate 
spune că momentul politic actual nu 
s-a resimțit in sala de ședințe. De 
fapt, comisia a depășit întotdeauna 
impasul situației politice".

Este cert că rezultatele obținute în 
cadrul sesiunii actuale pe linia dez
voltării comerțului și cooperării euro
pene pot fi apreciate numai avîndu-se 
în vedere modul în care își vor găsi 
transpunere în viață. Pentru că nu se 
poate face abstracție de faptul că sta
te ai căror reprezentanți s-au situat 
aci pe poziții constructive si au sub
scris la idei pozitive sint. în a- 
celași timp, promotoare ale menți
nerii unor bariere artificiale, schim
burilor neechitabile etc.

Cu toate acestea se poate spune că. 
în perspectiva reuniunii general euro
pene pentru securitate și cooperare 
care urmează să se desfășoare in no
iembrie anul acesta la Madrid, sesiu
nea C.E.E./O.N.U. a constituit o etapă 
semnificativă in procesul de pregă
tire a acestui important forum politic. 
In convorbirile avute aici cu repre
zentanți ai diferitelor tari participan
te. aceștia au atribuit intr-o anumită 
măsură actualei sesiuni de Ia Geneva

corespondenta 
DIN GENEVA

Adunare festiva la Brno
Recunoștință pentru contribuția adusă de armata româna 

la eliberarea orașului de sub fascism
PRAGA 26 (Agerpres). — La Brno 

a fost sărbătorită împlinirea a 35 de 
ani de la eliberarea orașului de sub 
fascism.

La Monumentul eroilor români că
luți in luptele pentru eliberarea ora
șului au fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetului orășenesc de 
partid ți a Consiliului Național oră
șenesc. A depus, de asemenea, o co
roană de flori, ambasadorul Româ
niei in Cehoslovacia. Ionel Diaco- 
nescu. 

rolul unui „barometru" al climatului 
continentului înainte de Madrid și 
și-au exprimat, totodată, speranța că 
rezultatele lucrărilor sale vor aduce 
unele auspicii favorabile dialogului 
general european.

Actuala sesiune a acestui organism 
regional al O.N.U. a avut, după cum 
se știe, o semnificație deosebită pe 
planul activității desfășurate de țara 
noastră în cadrul C.E.E./O.N.U. în ul
timele două decenii. României i s-a 
încredințat în acest an președinția 
comisiei, ca o ilustrare grăitoare a 
înaltei aprecieri si prețuiri de care se 
bucură politica internațională a 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, de promovare fermă și 
consecventă a colaborării între toate 
statele, de continuare a procesului de 
destindere în Europa și in lume și 
făurire a unei noi ordini economice 
internaționale. în concordantă cu a- 
ceastă politică, România a acționat cu 
spirit de inițiativă și fermitate pen
tru ca lucrările sesiunii să se finali

zeze prin adopta
rea de măsuri cît 
mai eficiente pen
tru impulsionarea 
colaborării euro
pene și să se 
înscrie ca o con

tribuție constructivă în cadrul dialo
gului internațional premergător reu
niunii de la Madrid.

Tara noastră a adus o contribuție 
importantă la desfășurarea sub aus
picii favorabile. într-o manieră con
structivă a sesiunii, numeroase pro
puneri și acțiuni cu finalitate practi
că preoconizate de țara noastră re- 
găsindu-se în documentele adoptate 
la încheierea dezbaterilor. Este re
marcabil că una dintre principalele 
rezoluții — aceea referitoare la dez
voltarea cooperării in domeniul știin
ței și tehnologiei — a fost inițiată de 
România, căreia i s-au asociat in 
calitate de coautoare Austria, Ceho
slovacia. Iugoslavia și Spania. De 
asemenea. România este coautoare Ia 
rezoluția privind cooperarea econo
mică in zona Mediteranei, în lumina 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate si cooperare europeană.

Așa cum ne declara la încheierea 
sesiunii de la Geneva secretarul exe
cutiv al C.E.E./O.N.U.. Janes Stanov- 
nik. România s-a dovedit și de aceas
tă dată una dintre țările membre 
care s-au remarcat printr-un aport 
dintre cele mai substanțiale la buna 
desfășurare și finalizare a lucrărilor. 
„Prezența României la conducerea lu
crărilor — ne-a declarat secretarul 
executiv — s-a manifestat în mod 
concret cu efecte practice deosebit de 
utile, reușind să imprime dezbateri
lor un curs cît mai favorabil și un 
caracter cit mai fructuos. Adresăm 
mulțumirile noastre României pentru 
eforturile sale neobosite in direcția 
promovării colaborării economice, 
destinderii și securității în Europa și 
în lume".

Viorel POPESCU

In sala Teatrului Mare din Brno 
a avut loc o adunare festivă, la care 
a fost prezentă o delegație a C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, condusă de 
Josef Korcak, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al Guvernului ceho
slovac. președintele Guvernului R.S. 
Cehe. In cuvintarea rostită cu acest 
prilej a fost exprimată recunoștința 
poporului cehoslovac pentru contri
buția adusă de armata română la eli
berarea regiunii Moravia de Sud.

Un document al „Grupului celor 77" prezentat în cadrul 
Comitetului O.N.U. pentru elaborarea strategiei 

treilea Deceniu al dezvoltăriiinternaționale pentru cel de-al
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

La New York s-au încheiat lucrările 
celei de-a V-a sesiuni a Comitetului 
O.N.U. pentru elaborarea strategiei 
internaționale pentru cel de-al trei
lea Deceniu al dezvoltării (1980— 
1990), care urmează să fie adoptată 
de sesiunea specială a Adunării Ge
nerale din august-septembrie a.c. La 
baza discuțiilor din comitet au stat 
propunerile prezentate de „Grupul 
celor 77", la a căror elaborare Româ
nia și-a adus o importantă contri
buție.

Fiind pe deplin convinse de im
portanta eforturilor proprii, ca fac
tor determinant al progresului lor 
economic și social, țările in curs de 
dezvoltare — se arată în documentul 
„Grupului celor 77“ — vor adopta 
măsuri energice in scopul mobili
zării plenare a întregului lor poten
țial de resurse materiale, financiare 
și umane, în vederea industrializării 
lor rapide, a creșterii producției agro- 
alimentare, a participării lor active 
la schimbul economic internațional. 
a întăririi capacităților lor tehnico- 
științifice. a dezvoltării rețelei lor de 
transporturi și telecomunicații, a era
dicării foametei și analfabetismului, 
a asigurării unor condiții demne dr 
viață și muncă pentru întreaga lor 
populație.

Considerîndu-se, totodată, că efor
turile țărilor în curs de dezvoltare 
trebuie substanțial sprijinite de în
treaga comunitate internațională, pro
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ȘEDINȚA LA MOSCOVA. In capitala U.R.S.S. a avut loc ședința a 
21-a a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare tehnico-știintifică. Pre
ședinte al comitetului a fost ales tovarășul Ion Ursu, reprezentantul 
României în acest comitet. In cadrul ședinței a fost marcată aniversarea 
a 110 ani de la nașterea lui V.I. Lenin.

Comitetul a analizat rezultatele colaborării în problemele privind 
crearea de centrale electrice cu generatoare magnetohidrodinamice și ela
borarea de noi și eficiente metode de transformare a energiei solare, chi
mice, eoliene și geotermale în energie electrică, aprobînd programul de 
soluționare â acestor probleme pînă in anul 1990.

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ IN 
DOMENIUL GOSPODĂRIRII APE- 

| LOR. Tovarășul Ion Iliescu, pre
ședintele Consiliului National al 

I Apelor, a avut convorbiri, in peri
oada 20—26 aprilie, cu N. F. Vasi- 

I lieu, ministrul ameliorațiilor și gos- 
I podăririi apelor al U.R.S.S., și I. A. 

Izrael, președintele Comitetului de 
I Stat pentru Hldrometeorologie și 

Controlul Mediului Înconjurător al 
' U.R.S.S. A fost efectuat un schimb 

de experiență și s-au examinat 
I căile de dezvoltare in continuare a 
I colaborării româno-sovletice in do

meniul gospodăririi apelor și hidro- 
| meteorologiei.

REUNIUNE LA PHENIAN. Auto
ritățile americane trebuie să re- 

I nuilte la vechea politică de forță, să 
I înceteze manevrele militare de 

răzt>oi și să se retragă fără intir- 
| ziere din Coreea de Sud — a decla- 
I rat O Gik Riăl, membru supleant 

al Comitetului Politic al C.C. al 
| Partidului Muncii din Coreea, șef 
| al Marelui Stat Major al Armatei 

Populare Coreene, la o reuniune 
AUSTRIA SE PRONUNȚA PENTRU COEXISTENTA PAȘNICA.

Intr-o declarație făcută la Viena, președintele Austriei. Rudolf Kirchschlă-
I ger. a reliefat necesitatea de a se depune toate eforturile pentru menți- .

nerea și consolidarea păcii. Austria va face tot posibilul pentru triumful 
I principiilor coexistenței pașnice. Rudolf Kîrchschlăger a relevat însem- I 

nătatea pentru Austria a dezvoltării bunelor relații cu țările vecine, indi- 
I ferent de orînduirea lor socială.

punerile prezentate de „Grupul celor 
77“ prevăd o serie de măsuri ce ar 
urma să fie luate pe plan interna
țional. pentru așezarea relațiilor co
merciale dintre state pe noi baze de 
deplină egalitate și echitate, pentru 
restructurarea fundamentală a econo
miei mondiale, fără de care nu pot 
fi realizate obiectivele de industria
lizare ale țărilor în curs de dezvol
tare.

Promovind activ concepția tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu privire la 
noua ordine economică internațio
nală și căile de lichidare a subdez
voltării. delegația română a parti
cipat direct, aducînd o contribuție 
concretă la elaborarea propunerilor 
prezentate de „Grupul celor 77“.

Convingerea țărilor in curs de dez
voltare. deseori exprimată pe par
cursul sesiunii, este că dacă se vrea 
ca noua strategie să favorizeze și să 
faciliteze accelerarea dezvoltării țări
lor rămase în urmă, să asigure con
diții pentru dezvoltarea echilibrată și 
stabilă a economiei mondiale în an
samblul său, este necesar ca țările 
dezvoltate să adopte o atitudine rea
listă și constructivă, să manifeste 
voința politică necesară pentru con
venirea și transpunerea în practică, 
pe durata deceniului, a unor măsuri 
a căror aplicare va fi, în ultimă in
stanță, și in beneficiul statelor avan
sate, avind în vedere procesul adîn- 
cirii interdependențelor pe plan in
ternațional.

desfășurată la Phenian cu ocazia | 
celei de-a 48-a aniversări a creării 
Armatei Populare Coreene. i

CONVORBIRI IN CAPITALA I 
R.D.G. La Berlin au avut Ioc con
vorbiri între Erich Honecker, secre- I 
tar general al C.C. al P.S.U.G., și | 
Georges Marchais, secretar general 
al P.C. Francez, aflat într-o vizită . 
in R.D.G. Agenția A.D.N. informea
ză că au fost examinate probleme I 
privind relațiile dintre cele două 
partide și aspecte ale situației in- I 
ternaționale.

INTRODUCEREA LEGII MAR- , 
ȚIALE ÎN LIBERIA. Postul de ra
dio Monrovia, citat de agențiile | 
Reuțer și United Press Internatio
nal, a difuzat un decret al Consiliu- | 
lui Popular de Salvare al forțelor | 
armate din Liberia, prin care „se 
hotărăște suspendarea Constituției i 
și introducerea legii marțiale pe în
tregul teritoriu al țării**. Totodată, I 
se precizează că „toate atribuțiile 
guvernului — legislative și execu- I 
tive — sint preluate de Consiliul | 
Popular de Salvare".

UN IMPERATIV PRIMORDIAL AL ZILELOR NOASTRE

EUROPA
„continentul supraînarmărilor" 
să devină continent al păcii

Realități de neignorat pentru orice european
• Din totalul fondurilor da peste 480 miliarde de dolari, alocați 

astăzi scopurilor militare pe plan mondial, 80 la sută revin statelor sem
natare ale Actului final de la Helsinki;

• Profesorul american JJ. Coffey apreciază că puterea arsenalului 
nuclear, destinat „teatrului de operații" european, s-ar cifra la 2 161 me- 
gatone. Spre comparație trebuie reamintit că bomba de la Hiroșima avea 
20 de kilotone. Cu alte cuvinte, potențialul exploziv de pe continent întrece 
de o sută de mii de ori puterea bombei de la Hiroșima.

Manifestări, demonstrații, mitinguri în sprijinul 
dezarmării nucleare

9 „Geen nieuwe kernwapens !“ : „Nu avem nevoie de noi arme nu
cleare". Sub această lozincă s-a desfășurat recent la Utrecbt o impună
toare demonstrație, la care au participat peste 40 000 de persoane. „Să 
izbăvim .lumea de pericolul armei nucleare", această lozincă, scria săptă- 
minalul „Time", devine tot mai populară in întreaga Olandă.

© 200 de oameni de știință șl lideri religioși din Statele Unite și 
Europa occidentală au semnat un „Apel pentru împiedicarea amplasării de 
noi arme nucleare în Europa". ' !

© „Școli în loc de rachete" — iată ce se putea cîti pe pancartele pur
tate de miile de cetățeni care au demonstrat pe străzile Romei pentru de
zarmare și pace in Europa.

0 cauză comună pentru 
comuniști, socialiști, 

catolici
„Există prea multe arme în Euro

pa ți, dacă nu va fi oprită cursa 
înarmărilor, riscul unui conflict ato
mic poate, deveni real, lată de Ce 
trebuie să facem totul pentru a-l 
preveni. Noi, comuniștii italieni, ne 
propunem să menținem vie mișcarea 
împotriva înarmărilor și să atragem 
și alte forțe, de exemplu, pe cele 
catolice ; de curind, biserica catoli
că s-a pronunțat, cu simț de răs
pundere, asupra acestei probleme, 
ca să nu mai vorbesc de tovarășii 
socialiști, de alte forțe democra
tice". (Adalberto Minuccl, membru 
al Direcțiunii și secretar al C.C. al 
P.C. Italian).

Un arsenal gigantic
O In Europa, supranumită „conti

nentul supraînarmărilor", există la 
ora actuală :
• 11 090 focoase nucleare tactice.
0 72 003 de tancuri, 23 000 de a- 

vioane și 4 500 de nave de luptă, 
adică două treimi din totalul mij
loacelor de luptă existente în în
treaga lume.
• Aproape 11 milioane de oameni 

se află sub arme — ceea ce repre
zintă peste jumătate din totalul 
efectivelor militare pe plan mon
dial.

0 în țările europene se găsesc 
703 de baze și instalații militare 
străine.

O Pe teritoriul a 18 state stațio
nează peste un milion de militari 
străini.

© „Densitatea" militarilor pe mia 
de kilometru pătrat este de 5 ori 
mai mare comparativ cu Asia, dc 20 
de ori mai mare față de America 
Latină și de 30 dc ori mai mare 
decit in Africa.

' Pe prim plan — 
eliminarea bazelor 

de rachete
Relevînd importanța imperativului 

dezangajării militare și dezarmării 
in Europa, publicistul E. P. Thomp
son scria recent intr-un articol 
apărut in ziarul britanic „THE 
GUARDIAN** : „Trebuie să ducem 
o campanie pentru a -detașa- tot 
mai multe națiuni europene de stra
tegia nucleară. Scopul nostru tre
buie să fie acela de a crea în Europa 
o zonă extinsă fără arme nucleare. 
Campania, trebuie desfășurată in 
toate țările și la toate nivelurile : 
partide, sindicate, intelectuali, miș
care sportivă, biserică și trebuie să 
includă cele mai largi mase popu
lare. Eliminarea bazelor de rachete 
nucleare de pe teritoriul propriu 
trebuie să constituie un obiectiv de 
prim ordin al mișcării populare".

Aidoma acestei demonstrații din Utrecht, tot mai mulți locuitori al 
continentului se pronunță împotriva amplasării de noi arme racheto- 

nucleare în Europa

(Urmare dîn pag. I)
Armele sint, așa cum se știe, prin

cipalele instrumente ale politicii de 
forță și dictat,.. cursa înarmărilor 
fiind, implicit, un factor de viciere 
a principiilor noi de relații inter
statale, creind amenințări și peri
cole la adresa independentei și su
veranității altor țări, reprezentind un 
obstacol principal in calea instau
rării unui climat internațional de- 
încredere și colaborare.

Cursa înarmărilor trebuie oprită, 
căci ea subminează eforturile peutru 
edificarea unei securități reale și 
trainice. Nimeni nu se poate con
sidera în siguranță atunci cind stă 
pe un „butoi cu pulbere" — și încă 
„pulbere" radioactivă. în ceea ce pri
vește Europa, nu poate fi vorba de o 
securitate adevărată in condițiile 
cind două treimi din armamentele 
lumii se află pe continentul euro
pean ; cînd aici se găsesc sute de 
baze și instalații militare, cînd con
tinentul continuă să fie divizat in 
blocuri militare opuse. Fără mă
suri concrete de dezangajare militară 
și dezarmare nu poate fi concepută 
o securitate europeană reală și toc
mai de aceea România insistă ca 
adoptarea unor asemenea măsuri să 
stea in centrul atenției reuniunii de 
la Madrid.

Cursa înarmărilor trebuie oprită, 
căci ea aruncă poveri de nesuportat

pe umerii tuturor popoarelor. To
talul cheltuielilor militare in buge
tele statelor s-a ridicat de la 200 
miliarde de dolari în 1970 la circa 
480 miliarde în prezent, deci a sporit 
aproape de două ori și jumătate in
tr-un deceniu. Această spirală con
tinuu ascendentă ridică întrebarea : 
unde se va ajunge ? La sărăcirea ge
nerală a planetei ? Pentru orice țară, 
indiferent de mărime, grad de dez
voltare sau de natura orînduiril sale

mului dialectic șl istoric cu privire 
la rolul maselor în făurirea istoriei, 
partidul nostru a susținut cu consec
ventă că popoarele, tocmai fiindcă 
în joc sint viata lor și viitorul ome
nirii, trebuie să intervină activ in 
vederea opririi cursei fatale a înar
mărilor. Mai ales acum, cînd situația 
s-a complicat, este mai necesar ca 
oricînd ca forțele progresiste, opinia 
publică, popoarele să se mobilizeze, 
să spună un „NU!“ hotărit cursei

gramul de dezarmare prezentat de 
țara noastră îA forurile internaționa
le constituie o* platformă amplă, cu
prinzătoare. permitînd ralierea celor 
mai largi forte politico-sociale în a- 
ceastă luptă.

O astfel de platformă In vederea 
unor noi eforturi ale statelor și po
poarelor a constituit-o programul cu
prinzător de acțiune de dezarmare 
elaborat de Congresul al XI-lea al 
P.C.R., în care se definesc cu cla

MOBILIZAREA CELOR MAI AMPLE FORTE SOCIALE, 
A POPOARELOR LOMII IN LOPTA PENTRU INFAPTOIREA 

DEZIDERATOLOI VITAL: DEZARMAREA
sociale, fondurile cheltuite pentru 
înarmări reprezintă o diminuare a 
posibilităților de dezvoltare, înseam
nă resurse mai puține pentru lo
cuințe, școlarizare, sănătate.

• Un avion de luptă ultramodern echivalează cu costul a 1 003 000 tone 
de porumb sau al 100 de spitale.

O Aceste cheltuieli se fac într-o lume in care peste 25 milioane de 
oameni mor anual din cauza foametei ; 5 milioane de copii suferă șl 
mor de pe urma unor boli contagioase ; peste 700 milioane de ființe 
umane sint neștiutoare de carte.

Dezvoltarea economică a statelor 
e;te frinată șl de faptul că înarmă
rile determină scoaterea din circuitul 
productiv a unor imense mijloace și 
resurse materiale, contribuie consi
derabil la restringerea activității 
productive in sectoarele civile, la 
crederea șomajului, la accelerarea 
inflației, la dezechilibrarea balanțe
lor de plăți, la agravarea crizei 
economice.

Cursa înarmărilor se cere curmată, 
deoarece ea constituie unul din 
principalii factori de menținere a 
subdezvoltării, de agravare a decala
jelor economice. încetarea cursei 
înarmărilor ar crea condiții ca din 
resursele economisite să se consti
tuie — așa cum a propus țara noas
tră — un fond Ia dispoziția O.N.U., 
care să servească la înfăptuirea unor 
programe de dezvoltare a țărilor 
rămase in urmă. înseși aceste țări 
și-ar putea folosi integral resursele

economice in scopul progresului eco
nomic.

Se poate spune cu deplin temei că 
toate statele — fie ele mari sau mici, 
bogate sau sărace, capitaliste sau 
socialiste — toate categoriile sociale 
— muncitori, țărani, intelectuali — 
toate partidele politice — comuniste, 
socialiste și social-democrate, alte 
organizații politice progresiste, mișcă
rile pacifiste, toate națiunile, toți 
oamenii sint Interesați profund, vi
tal. în oprirea cursei înarmărilor, in 
realizarea dezarmării!

Șl tocmai pentru că există acest 
interes comun, tocmai pentru că el 
prevalează asupra oricăror altor con
siderente și deosebiri, este posibil șl 
imperios necesar ca toate aceste forte 
să participe activ, să conlucreze, să 
dezvolte intre ele o strinsă solidari
tate in vederea promovării marii șl 
nobilei cauze a dezarmării.

In concordantă cu teza materialis

înarmărilor, să acționeze pentru a de
termina măsuri practice, efective, in 
direcția dezarmării.

Acesta este si sensul scrisorii Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român adresată Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, care, exprimînd Îngri
jorarea fată de evoluția vieții inter
naționale, subliniază necesitatea u- 
nei ample și active mobilizări a 
celor mai largi forte politice si so
ciale, cerință imperioasă a întăririi 
conlucrării și solidarității lor în e- 
forturile pentru dezarmare, securita
te. independentă, pace.

însăși viata a deschis în fata parti
delor comuniste, ca forte politice 
înaintate, terenul unei vaste con
lucrări cu celelalte forte sociale, pen
tru ca împreună, umăr la umăr, să 
contribuie la mobilizarea maselor, să 
le facă să înțeleagă primejdiile exis
tente. să le determine să acționeze 
hotărit și energic, în deplină cunoș
tință de cauză, împotriva flagelului 
înarmărilor, pentru dezarmare.

Partidul Comunist Român, mani- 
festîndu-se ca un factor deosebit de 
activ în lupta pentru înfăptuirea dez
armării — cauză care are in secre
tarul general âl partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. un promotor ne
obosit — acționează cu neabătută con
secvență pentru unirea eforturilor 
tuturor tortelor progresiste, ale po
poarelor în lupta pentru înfăptuirea 
acestui deziderat istoric. însuși pro

ritate atît obiectivul fundamental — 
dezarmarea generală și nucleară — 
cit și măsurile parțiale in stare să 
ducă treptat ia această finalitate. 
Acest program și-a găsit materiali
zare în documentul „Poziția Româ
niei in problemele dezarmării, în 
primul rind ale dezarmării nucleare, 
și în instaurarea unei păci trainice 
in lume", prezentat la O.N.U. în 
1975. în acest context a fost făcută 
pentru prima oară propunerea pri
vind convocarea unei sesiuni speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrată exclusiv dezarmării. Pe baza 
„Hotărîrii Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român privind 
poziția României in problemele dezar
mării și în primul rind ale dezarmă
rii nucleare". România a prezentat 
sesiunii speciale un program coerent 
și unitar de propuneri care. într-un 
spirit realist, a preconizat un an
samblu de măsuri cu aplicabilitate 
imediată și cu caracter tranzitoriu de 
natură să genereze și să dezvolte 
procesul de reducere a cursei înar
mărilor și a cheltuielilor militare, 
să stimuleze încrederea si îmbunătă
țirea climatului international, să 
creeze condiții pentru înaintarea 
treptată spre telul dezarmării gene
rale. Numeroase idei și propuneri din 
acest document au fost reținute si 
înscrise în documentul concluziv al 
sesiunii speciale.

Acest program, căruia timpul i-a 
confirmat validitatea și actualitatea.

include măsuri privind: „înghețarea" 
și reducerea treptată a cheltuielilor 
militare, a efectivelor armate și ar
mamentelor ; retragerea trupelor 
străine in granițele naționale ; lichi
darea bazelor militare : începerea de 
negocieri pentru desființarea conco
mitentă a N.A.T.O. și Tratatului de Ia 
Varșovia ; crearea de zone denuclea- 
rizate in Balcani și in alte regiuni, 
precum și alte măsuri de natură să 
favorizeze realizarea dezarmării nu
cleare.

Inițiativele României privind elabo
rarea unor rapoarte care să consem
neze „Consecințele economice și so
ciale ale cursei înarmărilor și ale 
cheltuielilor militare" au contribuit 
considerabil la avertizarea opiniei 
publice asupra primejdiei politicii de 
înarmări.

în întreaga sa activitate pe linia 
dezarmării. România pornește de la 
considerentul că toate statele sint 
îndreptățite să vegheze Ia garantarea 
securității lor. dar echilibrul militar 
necesar trebuie și poate fi realizat 
nu prin amplificarea înarmărilor, ci 
prin reducerea acestora în cadrul 
unor măsuri efective de dezarmare. 
Pe această linie, unind vorba cu 
fapta, țara noastră a redus cheltuie
lile militare din bugetele anilor 1979 
și 1980 in vederea sporirii alocațiilor 
pentru copii.

Ca o sinteză a orientărilor promo
vate de-a lungul anilor. Congresul al 
XII-lca al P.C.R. a confirmat prin
cipalele propuneri din programul ro
mânesc de dezarmare, a făcut pro
punerea de » se reduce cheltuielile 
militare cu cel puțin 10 Ia sută pînă 
In 1985, preconizînd ca din sumele 
astfel economisite 50 la sută să fie 
alocate pentru satisfacerea nevoilor 
sociaie din fiecare țară, iar 50 la 
sută pentru sprijinirea statelor în 
curs de dezvoltare. In spiritul hotă- 
rîrilor congresului, România a parti
cipat activ la elaborarea unui mare 
număr de rezoluții consacrate dezar
mării la ultima sesiune a O.N.U., in
tre care și rezoluția prin care peri
oada 1980—1990 este proclamată drept 
cel de-al doilea deceniu al dezar
mării. Se cuvine subliniat că orien
tările de principiu, inițiativele, pro
punerile României in domeniul dezar
mării au avut un puternic ecou atît 
în forurile internaționale, cit și în 
opinia publică.

Așa cum se arată în documentele 
programatice ale P.C.R., cum sub
liniază constant tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. partidul nostru va face si 
de aici înainte totul pentru a-șl spori 
necontenit contribuția la succesul 
luptei pentru făurirea unei lumi fără 
arme și fără războaie, a păcii și co
laborării între toate popoarele.

I. FINTÎNARU
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De-a v-ați ascunselea...
Deși este o vietate eminamente socială, omului ii place deseori 
ascundă. Începe de mic, cu

să
„de-a v-ați ascupselea" sau „babale

oarba" și continuă apoi ascunzîndu-se după garduri, perdele, pretexte, 
hirtii și vorbe. Se ascundeau in trecut, bieții oameni, după scuturi să 
nu-i pleznească săbiile sau sulițele ; se furișau după crenelurile cetă
ților să nu-i vadă archebuzele ; se chirceau in tranșee să nu-i ghicească 
puștile ; în zilele noastre, cind sunau sirenele, se cuibăreau în pivnițe 
să nu-i găsească bombardierele. S-ar putea, aproape, spune că istoria 
omenirii este o istorie a evoluției jocului de-a v-ați ascunselea.

Dar omenirea progresează, devine mereu mai matură și mai înțe- 
leqptă, mai serioasă și mai sobră. Așa că marile mijloace, puterile 
divino-demonice ale științei și tehnicii s-au mobilizat pentru a lichida 
infantilul joc de-a ascunzișul.

...Dacă vor continua să se dispute cu regularitate etapele marelui 
campionat mondial al inarmărilor, în curind își va face apariția noua 
generație de arme, intitulate „armele de care nu te poți ascunde". 
Proiectele noilor tipuri de arme prevăd dotarea acestora cu sensori 
care pot identifica și găsi, la orice distanțe și in orice medii, obiec
tivele stabilite ; inserția pe proiectile a fiselor de microcomputer de 
mărimea unși unghii și conținînd un milion de elemente active va 
permite respectivelor bombe să-și caute cu o precizie fără greș clienții.

De pildă, proiectilul de artilerie cu focos de cupru, proiectil care, 
în plină traiectorie își deschide brusc aripi zburind după tancurile în 
mișcare, este ghidat prin laser, dotat cu aparatură pe bază de micro
unde, cu sensori și bandă de memorizare pentru comparații automate, 
plus un micro-computer pentru efectuarea instantanee a calculelor 
necesare corectării traseului. Să se mai ascundă cine poate de un 
asemenea obuz, mai inteligent decit un areopag de savanți I

Dar cei care se ascundeau sub capacul gros al apelor, în adîncul 
mărilor ? O copilărie : tipurile noi de sensori subacvatici permit iden
tificarea și localizarea submarinelor incă de la 200 de kilometri dis
tanță, transmițind apoi toate datele necesare centrului de comandă 
computerizat. Pentru sateliți se prevăd sisteme care le permit ca, din 
înălțimile invizibile ale cosmosului, să identifice cu precizie ținte de 
pe sol in mărime de trei metri. Și se promit constelații ample, de sateliți 
grupați, echipați cu laseri sau cu raze de particule de mare energie.

E adevărat, costă bani - numai tipul respectiv de laser este estimat 
la un sfert de miliard de dolari - dar, în schimb, adio loviturilor ra
tate, adio bombelor imprecise.

O personalitate marcantă între planificatorii militari aprecia cu 
emoție, mîndru și entuziast : „deceniul ’80 este deceniul în care nimeni 
nu se va mai putea ascunde, nici sub apă, nici în văzduh, nici pe 
cimpurile de luptă"

...După cum susțin zoologii, ar fi doar o anecdotă că struțul, la 
primejdie, își ascunde capul în nisip ; în realitate, cînd simte pericolul, 
face și el ce poale. Adică fuge.

Ceea ce reprezintă un exemplu pentru mulți. chiar pentru incă 
foarte mulți oameni. Care, in fața pericolului, își mai țin capul in nisip. 
Uitind că nu vor avea unde să se ascundă - și că nu vor putea să fugă 
de pe planetă.

Dar și cind va veni ziua aceea - a înțelegerii, unirii șl acțiunii 
oamenilor - și ea va veni negreșit, să vedem dacă vor mai putea el, 
planificatorii militari, să se joace de-a v-ați ascunselea.

N. CORBU
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