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IMEDIAT CUPĂ RECOLTAREA LEGUMELOR TIMPURII, A ORZULUI Șl ALTOR CEREALE PĂIOASE
Legume-în culturi succesive— 
pe toate suprafețele prevăzute!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe președintele Adunării Naționale a Republicii Liban

Pentru buna aprovizionare a popu
lației cu legume, la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din luna 
mai a fost subliniată cu putere ne
cesitatea realizării riguroase a pla
nului în legumicultura. Cu acest 
prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut comitetelor județene de 
partid să verifice modul în care s-a 
realizat sarcina de a se însămînța 
toate suprafețele și să ia măsuri de 
a avea chiar un plus de suprafață 
însămînțată cu legume. „Avem încă 
timp ; chiar după ce stringent orzul, 
să punem legume de toamnă și să 
asigurăm o recoltă suplimentară de 
legume — arăta secretarul general al 
partidului. Este necesar să facem 
acest lucru atit pentru a asigura 
buna aprovizionare a populației, cit 
si pentru producția de conserve, 
pentru industrie și alte nevoi".

In lumina acestor indicații, orga
nele județene de partid, direcțiile a- 
gricole și alte organe de specialitate 
au acționat și acționează, in conti
nuare, în vederea însămînțării inte
grale a suprafețelor prevăzute a se 
cultiva cu legume, astfel încît fie
care județ să asigure cantitățile ne
cesare atît pentru fondul central, cît 
ți pentru consumul propriu și chiar 
să realizeze o producție suplimenta
ră. Din datele furnizate de Direcția 
generală economică a horticulturii 
din Ministerul Agriculturii rezultă 
că. pînă la 6 iunie, au fost însămin- 
țate 285 000 hectare cu legume, ma
joritatea județelor cultivînd integral 
suprafețele prevăzute. Au mai ră
mas de Insămințat cu legume în 
ogor propriu unele suprafețe în ju
dețele Argeș, Bacău, Brașov. Caraș- 
Severin, Gorj, Maramureș, Neamț și 
Sălaj. Desigur, condițiile climatice 
din această primăvară au fost mai 
dificile, dar ele nu pot justifica a- 
ceastă Intirziere. Organele de partid 
și agricole, consiliile populare din 
județele respective nu trebuie să pri
vească pasiv această situație. Pla
nul în legumicultura trebuie îndepli
nit exemplar la fiecare cultură în 
parte.

Z75 ANI DE 1Ă CONGRESUL ĂL IxÂEĂ ĂL PARTIDULUI '■ 
I a/M de istorie nouă, revoluționară a patriei, 
\ de puternic avînt creator in construcția socialiști^

JUDEȚUL ARAD 0 pagină de aur 

în care se regăsesc 

eforturile, bucuriile 

și împlinirile noastre
— Ce-au însemnat cei 15 ani tn 

viata economică, politică si spiri
tuală a județului Arad 7

— Perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român — ale cărui hotă- 
riri poartă din plin pecetea per
sonalității politice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a gîndirii sale 
novatoare si înaltei răspunderi pen
tru prezentul si viitorul patriei — 
a adus un spirit profund creator tn 
toate sectoarele construcției socia
liste, determinind prefaceri revo
luționare in întreaga societate ro
mânească contemporană. Sub im
pulsul unor asemenea orientări, ex- 
primînd cerințele obiective ale dez
voltării tării, aspirațiile și năzuin
țele oamenilor muncii, hotăririle 
Congresului al IX-lea au deschis o 
adevărată cotitură în abordarea in
tr-un spirit nou a problemelor dez
voltării economico-sociale a tării, 
un spirit dinamic, profund creator, 
care rf pus in valoare în chip stră
lucit uriașele energii ale poporului 
si a înscris întreaga operă de con
strucție socialistă intr-o etapă isto
rică nouă.

în contextul vastei activități des
fășurate de secretarul nostru ge
neral, al spiritului promovat in 
întreaga viată social-politică a tării 
— afirmat si reconfirmat cu atîta 
strălucire la congresele următoare 
și la conferințele naționale ale 
partidului — constituirea județelor, 
în martie 1968. a deschis noi si am
ple posibilități de dezvoltare echi
librată si dinamică a forțelor de 
producție, de perfecționare a rela
țiilor de producție, de activizare 
și afirmare a creației si inițiativei 
maselor intr-un nou cadru social 
de largă democrație, de făurire li
beră și independentă a propriului 
lor destin. Cei 15 ani care au trecut 
de la Congresul al IX-lea sînt măr
eați. ca un fir roșu, de ampla acti
vitate si gindire creatoare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. ceea ce a

Cultivarea terenurilor ce se elibe
rează de culturile timpurii constitu
ie o modalitate sigură de a se ob
ține cantități suplimentare de legu
me. La indicația conducerii partidu
lui, organele de specialitate au în
tocmit un program special privind 

> extinderea culturilor succesive și du
ble de legume, au stabilit tehnolo
giile adecvate prin a căror aplicare 
să se realizeze pînă la toamnă o 
mare cantitate de legume destinată 
atît consumului în stare proaspătă, 
cît și industrializării. Potrivit aces

Condițiile din acest an permit să se obțină 
producții sporite și, de aceea, în fiecare ju
deț trebuie să se respecte întocmai progra

mele stabilite

tui program, urmează să se planteze 
in cultură succesivă sau dublă 106 000 
hectare cu legume. Jumătate din a- 
ceastă suprafață se va cultiva pe te
renurile care se eliberează acum de 
legumele timpurii, cum sint mazăre, 
verdețuri, cartofi și altele, iar cea
laltă — pe terenurile de pe care se 
va strînge recolta de orz și alte plan
te agricole timpurii amplasate în sis
temele de irigații. în acest mod. ur
mează să se cultive suplimentar 
11 000 hectare cu rădăcinoase, 16 700 
hectare cu varză, 21 500 hectare cu fa
sole, 6 000 hectare cu mazăre. 10 000 
hectare cu verdețuri și alte sortimen
te de legume.

Culturile succesive de legume s-au 
dovedit o modalitate certă de sporire 
substanțială a producției și de creș
tere a veniturilor și a rentabilității 
in acest sector. întotdeauna, grădina
rii harnici și pricepuți au obținut și 
obțin cite două și chiar mai multe 
recolte de pe aceeași suprafață de 
teren. Această practică este foarte

Convorbire cu tovarășul Pavel ARON, 
prim-secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R.

determinat importante mutații tn 
conștiință oamenilor, in participa
rea responsabilă a acestora la 
făurirea noii orînduiri, in creș
terea rolului conducător al parti
dului în practica revoluționară, 
în întreaga viată socială prin asi
gurarea unei tot mai strinse legă
turi cu masele de oameni ai mun
cii. printr-un stil de muncă nou. (Continuare in pag. a Il-a)

In 1980, industria județului Arad realizează in numai 75 de zile producția anului 1965 și în 12 zile producția 
anului 1938

avantajoasă. După cum se știe, mor
covii din cultura a doua se pretează 
cel mai bine pentru păstrarea peste 
iarnă, iar mazărea, fasolea păstăi, 
castraveții constituie materii prime 
valoroase pentru industria de con
serve. în acest an există condiții na
turale favorabile pentru ca la cultu
rile succesive și duble de legume să 
se obțină producții mari. Ploile din 
ultima vreme au asigurat o. mare 
rezervă de apă în sol. de care legu
mele respective vor beneficia din 
plin. De asemenea, trebuie avut în

vedere că aceste culturi se amplasea
ză pe suprafețele amenajate pentru 
irigații, ceea ce permite ca, indife
rent de evoluția vremii, plantele să 
se dezvolte normal și să se obțină 
recoltele prevăzute.

însămînțarea cît mal devreme » 
culturilor succesive și duble de le
gume constituie prima condiție de 
care depinde obținerea producțiilor 
stabijite. în funcție de necesitatea de 
a se asigura fondul de marfă la le
gume și de condițiile locale de climă 
și sol, Direcția generală economică a 
horticulturii a repartizat pe județe 
suprafețele destinate celei de-a doua 
culturi. în consiliile agroindustriale 
au avut șl continuă să aibă loc toc
mai în aceste zile ședințe de lucru, 
în care se analizează modul de am
plasare a legumelor, tinindu-se seama 
de timpul cind se eliberează terenul 
de culturile premergătoare și sorti
mentele ce urmează să fie cultivate. 
Important este ca, de îndată ce aces
te elemente se cunosc, să se treacă 

dinamic, conferind partidului locul 
binemeritat de centru vital al în
tregii noastre națiuni.

Asemenea întregii țări. comuniș
tii. toți oamenii muncii din județul 
Arad au simțit din plin roadele 
acestor 15 ani. prin rezultatele fără 
precedent obținute în toate dome
niile vieții economico-sociale si spi
rituale. Am beneficiat din plin in 

fără Intirziere la plantat și semănat. 
Nici o zi nu trebuie să se piardă 
între recoltarea culturilor timpurii și 
plantarea sau însămînțarea culturilor 
succesive de legume. Aceasta impune 
ca specialiștii din sectoarele unice 
horticole din cadrul consiliilor agro
industriale să rezolve din timp și cu 
răspundere toate problemele de apro
vizionare cu semințe, răsaduri și di
ferite materiale. Pînă acum a fost 
strânsă recolta de varză de pe mari 
suprafețe, iar din această săptămână, 
în județele Dolj, Teleorman, Timiș, 
Constanta și Ialomița a început recol
tarea mazărli. Pe măsură ce se eli
berează de aceste culturi și de altele 
care în curind vor fi recoltate, tere
nurile respective trebuie pregătite și 
însămințate imediat, chiar a doua zi, 
respectindu-se întocmai tehnologiile 
stabilite.

Culturile succesive și duble de le
gume constituie nu numai o sursă 
suplimentară de produse necesare 
bunei aprovizionări a populației, ci 
și o modalitate eficientă de folosire 
intensivă a pămintului — problemă 
care preocupă în mod deosebit con
ducerea partidului si-statului nostru. 
Iată de ce organele și organizațiile 
de partid, consiliile populare si con
siliile unice agroindustriale au dato
ria de mare răspundere de a lua toa
te măsurile pentru cultivarea inte
grală a suprafețelor prevăzute în fie
care fermă și unitate agricolă. Prin 
forme adecvate ale muncii de pro
pagandă, concrete, convingătoare, or
ganizațiile de partid trebuie să de
monstreze oamenilor muncii din agri
cultură avantajele culturilor succesive 
de legume, să-i mobilizeze la execu
tarea neihtîrziată a lucrărilor de 
plantări și însămînțări. Cu aceeași 
răspundere trebuie să acționeze în 
vederea întreținerii exemplare a le
gumelor. atit a celor din ogor pro
priu. cit si din culturile succesive, 
astfel incit in acest an să se obțină 
producții superioare, care să asigure 
o bună aprovizionare a populației si 
satisfacerea altor cerințe ale econo
miei naționale.

ultimul deceniu si jumătate de roa
dele continuării neîntrerupte a po
liticii de industrializare socialistă, 
de repartizare echilibrată, judicioa
să a forțelor de producție ne întreg 
teritoriul tării. Alături de Arad, cu
noscut ca puternic centru econo- 
mlco-social, care a urcat în toti 
acești ani noi trepte pe drumul ma
rilor sale împliniri socialiste, in-

Convorbire consemnată de
Mircea DORGOȘAN
corespondentul „Scinteii"

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, joi după-amlază. 
pe Kamel Al-Assad. președintele 
Adunării Naționale a Republicii Li
ban, care face o vizită în țara noas
tră. la invitația Biroului Marii Adu
nări Naționale.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale.

Președintele Adunării Naționale a 
Republicii Liban a exprimat tovară
șului Nicolae Ceaușescu gratitudinea 
pentru Întrevederea acordată si pen
tru posibilitatea ce i-a fost oferită 
de a vizita România, de a cunoaște 
direct realizările poporului român pa 
calea dezvoltării economico-sociale.

în cadrul convorbirii au fost evi
dențiate bunele relații, traditionale. 
de prietenie si colaborare româno-11- 
baneze și s-a exprimat dorința de a 
le extinde și diversifica în continua
re, în interesul celor două țări și po
poare. al cauzei păcii si cooperării in
ternaționale. în acest context, a fost 
reliefat rolul parlamentelor si parla
mentarilor din cele două țări în strîn-

TUDOR VLADIMIRESCU 

înainte mergătorul renașterii naționale

DOUĂ SECOLE
DE LA
NAȘTEREA
CONDUCĂTORULUI
REVOLUȚIEI
DE LA 1821

„In cartea de aur a națiunii noastre va rămîne veșnic în
scrisă, alături de celelalte lupte revoluționare, marea mișcare re
voluționară condusă de Tudor Vladimirescu. Ne plecăm cu 
adîncă smerenie și cinstim memoria celor care au condus această 
mare bătălie, a luptătorilor de la 1821 care s-au ridicat cu hotă- 
rîre în numele idealurilor sacre ale poporului nostru".

NICOLAE CEAUȘESCU
Din inițiativa unui comitet de ti

neri universitari, sub președinția de 
onoare a cunoscutului istoric Gr. 
Tocilescu, a fost ridicată, in 1898, la 
Tg. Jiu, statuia de bronz a lui Tudor 
Vladimirescu — în fața casei lui 
Vasile Moangă, pe locul unde s-au 
strîns pandurii, in ziua de 21 ianua
rie 1821, înainte de a porni la Tis- 
mana. Inscripția, pe o placă de 
marmură, are încrustate cuvintele: 
„Domnului Tudor. Înainte mergăto
rul renașterii naționale. Căzut 
pentru Patrie si Neam de mina 
dușmanului in 1821“.

Se exprima lapidar, dar grăitor, 
felul în care Tudor Vladimirescu a 
rămas în conștiința posterității. Ri
dicat la cîrma tării într-un moment 
hotărîtor al istoriei. întruchipînd 
năzuințele ei de progres, de înnoire 
a structurilor sociale si politice. 
Tudor Vladimirescu a deschis, prin 
revoluția cunoscută în istorie cu 
numele lui. largi orizonturi pentru 
viitorul poporului român, pentru 
modernizarea edificiului său statal.

în istoria românească — istorie a 
luptei îndîriite pentru păstrarea 
ființei de neam, a limbii si culttirii 
proprii, ca si a entitătii statale — 
secolul al XVIII-lea a fost, poate.
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AICI, LA PADEȘ...
Aici, la Padeș, finul a-nspicat 
Și florile cu frumusețe plîng 
Sub nesfîrșitul cerului palat 
Ce-și sprijină statura în Paring.

Să-și afle țara ceasul nou de veghe 
Ce-n armonia libertății bate.

Aici, la Padeș, aripi de panduri 
Adună-n zbor neîntrerupt trecutul 
Scris pe tăiș de coasă și securi 
înalt cit cerul și tăcut cit lutul.

Pe plaiul desenat cu flori de vară, 
Cu munții ce stau zărilor cortină 
Aici, la Padeș, vremea se măsoară 
In omeneasca, de pandur, lumină.

Aici, Ia Padeș, unde-și poartă norii 
Părelnica statură, visind bogatul rod 
Cămașa morții a-mbrăcat istorii 
Purtînd spre mit Țăranul Voievod.

E patria norodul ! Cel ce-i poartă 
Icoana sacră-n inimă, vecie,
El a cioplit lumina vremii-n poartă 
Și visul l-a țesut în cer de iie.

Pe-aici trecu un Tudor nepereche 
Să spună lumii glasul de dreptate,

Aici, la Padeș, stau de strajă-n jur 
Stejarii răsăriți să preamărească 
Veacul visat de Marele Pandur 
Pentru eterna vatră românească.

Nicolae DRAGOȘ

gerea legăturilor de prietenie sl co
laborare dintre România si Liban.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației interna
ționale actuale. Examinîndu-se situa
ția din Orientul Mijlociu, s-a eviden
țiat importanta deosebită a continuă
rii eforturilor în vederea statornicirii 
în această regiune a unei păci globa
le, juste și trainice, care să ducă la 
retragerea Israelului din toate teri
toriile arabe ocupate în 1967, la so
luționarea problemei palestiniene, 
inclusiv prin crearea unui stat pales
tinian independent, la asigurarea in
dependenței și integrității teritoriala 
a tuturor statelor din zonă.

în cadrul convorbirii s-a subliniat 
importanța convocării unei conferința 
internaționale sub egida si cu parti
ciparea activă a O.N.U., la care să 
participe toate părțile interesate, in
clusiv O.E.P. — ca reprezentant unic, 
autentic _ și recunoscut al poporului 
palestinian — a Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite ale Americii, în cali
tate de copreședinți ai Conferinței de 
la Geneva, precum și a altor state 

„Citirea proclamației pe cîmpia de la Padeș”
Pictură de D. Stoica

perioada celor mal grele încercări și 
suferințe. Disputate de marile pu
teri vecine. imperiile otoman, 
habsburgic si tarist. țările române, 
îndeosebi Muntenia si Moldova, au 
fost transformate în teatrul unor 
lungi războaie, aducătoare de mari 
distrugeri.

încercările prin care a trecut no

de Ștefan ȘTEFANESCU

porul român in secolul al XVIII-lea 
au fost cu atît mai grele, cu cît 
acestea se adăugau pe un fond de 
fiscalitate excesivă, generată de ce
rințele abuzive ale Porții otomane 
— si ale unei domnii, in general 
străină intereselor tării, de silnicie 
din partea clasei dominante — șl 
de corupția aparatului adminis
trativ.

Conjuncturile social-polltice. ca sl 
calamitățile dezlănțuite de natură 
au influențat dinamica populației, 
i-au imprimat o mobilitate cu 
fluxuri si refluxuri, cu creșteri sub 
nivelul condițiilor naturale ale tării, 
media ritmului de creștere a popu

care pot aduce o contribuție pozitivă 
la procesul reglementării pe cale po
litică a conflictului din Orientul Mij
lociu.

Totodată, s-a exprimat convingerea 
‘ că situația din Liban poate fi solu

ționată prin respectarea independen
tei si integrității teritoriale a acestei 
țări, prin realizarea unității si înțe
legerii între toate forțele politice, 
pentru ca poporul libanez să-și poată 
consacra eforturile propășirii patriei 
potrivit aspirațiilor sale de progres 
și civilizație. t

Oaspetele a adresat profunde mul
țumiri pentru spri jinul pe care Româ
nia, poporul român, personal pre
ședintele Nicolae Ceaușescu îl acor
dă permanent soluționării construc
tive a situației din Liban și. în gene
ral. din Orientul Mijlociu.

De ambele părți s-a reliefat, de 
asemenea, necesitatea reluării și con
solidării politicii de pace, destindere, 
independență și largă colaborare 
între toate națiunile lumii.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

lației fiind sub 1 la sută, inferioară 
secolului precedent și celui următor.

Mișcările de populație, de cele 
mai multe ori în cadrul aceleiași 
provincii sau — pe un plan mai larg 
— în cadrul aceluiași spațiu etnic 
românesc au favorizat însă contac
tele culturale, conducted la întări
rea unității culturale românești, la 
difuzarea mentalității noi. ce se 
forma ca urmare a mutațiilor socio- 
politice. Vicisitudinile de tot felul 
au născut, dealtfel, antidoturi și, 
după cum viata a triumfat în fata 
mortii. ideea entitătii si indepen
dentei statale avea să triumfe in 
fata forțelor agresoare.

Ideile iluministe au stimulat efor
tul de descătușare a societății româ
nești de structurile socio-economice 
învechite și Înaintarea pe calea mo
dernizării. ce impunea, pentru Tara 
Românească si Moldova, desprinde
rea treptată de legăturile politice 
că Istanbulul. Pe măsură ee s-au 
realizat progrese în direcția înlătu
rării monopolului economic otoman, 
s-au asigurat condițiile unei vieți 
economice mal prospere a țărilor 
române : centrele urbane s-au ln-
(Continuare tn pag. a III-a)
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I--------------------------------- n

; faptul; 
; divers;
I Inimi de Oameni

I Uneori primim la redacție 
vești mișcătoare despre diferiți 
cetățeni cu suflet ales, care iși 
iau de bună voie din timpul lor 

I zilnic pentru a da o mină de
ajutor bătrînilor neajutorat» din 
jurul lor. Și mai impresionați 

Isîntem insă cind înșiși bătrinii 
in cauză pun mina pe condei 
pentru a-și exprima public re- 

I cunoștința. Cele mai recente
exemple : Petre C. Paniță, pen
sionar C.F.R. (care trăiește in 
comuna Pirșcoveni, județul Olt, 

Iși e îngrijit „atit de vecinul meu
Militaru, împreună cu fiica sa 
Otilia, cit și de multi dintre ele- 

Ivii clasei unde este diriginte 
profesorul Ion Mărcuț"). si Iose- 
fina Csiki din Petroșani (pe care 
o vizitează „cu flori și prăjituri 

Iun grup de tovarășe din cartie
rul 6, in frunte cu Ileana Arnza"). 

■ Desigur, bătrinii au traiul asi- 
Igurat, dar, cind rămin fără ni

meni din familie, o vorbă bună, 
o mină de ajutor, un gest de 

[atenție le pot fi de mare folos 
și le luminează zilele.

. Jubileu
Un piteștean ne-a telefonat

(cu emoție in glas), solicitîn- 
Idu-ne să consemnăm că frumo

sul și cunoscutul parc natural 
„Trivale" împlinește 80 de ani. 

IA fost declarat loc de recreare 
in anul 1900.

Am consemnat cu emoție !| Ceasul rău ?
1 Nu știm dacă a fost rău ceasul 
Ide pe peronul gării C.F.R. Rm.

Vîlcea. dar cu siguranță el a 
dispărut intr-un ceas rău. Stă- 

Itea acolo de aproape un secol 
(mai exact de la 20 iunie 1887, 
cind s-au inaugurat in același 
timp și gara vîlceană, și linia 

I ferată de la Rîmnic-Drăgășani).
Bănuim că s-o fi defectat bătri- 

* nul ceas și mai trebuia și el re- 
I parat. Dar de cinci ani de zile

de cind a fost luat — după cum 
ne informează corespondentul 
nostru voluntar, Gheorghe Is- 

Ipășoiu — era vreme destulă sd 
fie reparat sau înlocuit. Ori 
poate să nu-l mai așteptăm că a 

I devenit piesă de muzeu ? De-o
fi una, de-o fi alta, de un ceas 
este nevoie pe peronul gării din 

, Rimnicu Vîlcea.

' Treglatoarele

Ilacob Pflanzer din Reșița ne 
trimite un post-scriptum la fap
tul nostru divers in care ară- 

Itam că prima femeie trefilatoa- 
re din țară este Maricica din 

' Galați. Contraz'icîndu-ne. preci- 
Izează : „în anul 1963, toți mun

citorii de la secția mașini elec
trice a I.C.M. Reșița aveam o 
deosebită admirație pentru cîteva 

I femei care se descurcau de mi
nune în meseria grea și preten
țioasă de trefilator. Dintre ele 

Iîmi amintesc de Ruja Ptrvti
Elisabeta Tantu, dar nu Știu de 
cit timp lucrau acolo. Deci, nu 
Maricica din Galați este deschi- 

Izătoarea de drum in această pro
fesiune. Ceea ce nu mă împiedi
că acum, ca un cunoscător al 

I acestei munci, s-o felicit pentru
că s-a încumetat și ea. și sâ-i 
doresc multă sănătate, satisfacții 

I în meserie și fericire în familie". 

’ intr-adevăr!

I„Mă numesc Grigore Nicolae 
și vă scriu în numele locatarilor 
din blocurile P 22 și P 23 din

I sectorul 6 al Capitalei. Blocurile 
sînt noi, frumoase, ne simțim 
bine in ele. dar nu știm cui i-a

■ venit «inspirata» idee să denu
mească strada nouă pe care stăm 

i strada Cimitirului! Nu se poate 
găsi alt nume, mai optimist ?" 

IBa se poate și trebuie făcut 
ceva — intrucît, Intr-adevăr, e 
jenant să spui că locuiești în 

I Cimitirului, să-ți inviți prietenii
la Cimitirului, ori să anunți ci 
faci nunta pe Cimitirului I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Din nou despre 
epigramistul 
gălățean

Am și primit o completare la 
faptul divers „Cine face epi
grama"?. publicat de noi miercu
rea trecută. Gălățeanul care a 
ciștigat marele premiu in recen
tul concurs de epigrame desfă
șurat la Brăila se numește Con
stantin Cristian — in virstă de 
45 de ani. maistru tipograf la 
întreprinderea poligrafică. Scrie 
și publică epigrame — si poezii
— de vreo 25 de ani. Iată și 
una din „pastilele" cu care s-a 
prezentat in concurs :
El marfa ambalind cu zel. 
Convins că face pe-nteleptul. 
li puse doi pantofi de-un fel.
Să calce-n viață doar cu... 

dreptul.
Si să mai adăugăm că epigra

mistul cîștigător face parte din 
cenaclul literar de umor „Ver
va". condus de.„ corespondentul 
„Scinteit" pentru județul Galați
— Dan Plăeșu.
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| Așa e filmul? |
Mare gală, mare — la cinema- 

Itograful „Minerul" din Sărmă- 
șag. Rulau două filme, două — | 
cu un singur bilet de intrare.

I Numai prețul era dublu, ceea ce . 
toată lumea a considerat însă I 
normal. Anormal a fost începu- I

Itul filmului, fiindcă preț de vreo 
zece minute pe ecran au fost | 
proiectate numai imagini inver- | 
sate și încețoșate, parcă erau

I amețite. Oamenii au răbdat cit au ■ 
răbdat, după care au pornit pro- I 
testele. Așa e filmul ! •— s-a au- •

Izit o voce.
Așa e filmul, întors pe dos și 

amețit ? Nu. întors pe dos si | 
mețit era operatorul — care, cu

I puțin timp înainte, se cinstise s 
zdravăn la restaurant cu două I 
porții de tărie ■'

I 
L

Rubrică realizată de
Gheorghe MITROI
și corespondenții „Scînteii

15 ANI DE LA CONGRESUL ĂL IX-LEA AL PĂRTÎDULUÎ A 
ani de istorie nouă, revoluționară a patriei,. j 

de puternic avînt creator^ în construcția socialistăy

JUDEȚUL ARAD
(Urmare din pag. I)

dustria s-a afirmat si în celelalte 
orașe ale județului nrecum Chiși- 
neu Criș. Lipova. Sebiș. Ineu si Nă- 
dlac, a căror producție industrială 
a crescut — in acești 15 ani — de 
peste 8 ori.

Acționind in spiritul obiectivelor 
stabilite de Congresul al XII-lea 
al partidului, oamenii muncii din 
industria județului Arad desfă
șoară o vie și însuflețită acti
vitate pentru înlănțuirea importan
telor sarcini ale actualului cincinal 
— cincinalul realizării unei calități 
noi, superioare. în întreaga noastră 
viată economico-socială. Ca urmare, 
din angajamentul asumat ne între
gul cincinal de a realiza o produc
ție suplimentară de 3,2 miliarde 
lei. pină în prezent a fost obținută 
o nroductie peste olan în valoare de 
2.8 miliarde lei. ceea ce creează con
diții ca. sub conducerea organelor 
si organizațiilor de partid, comu
niștii. oamenii muncii din județul 
Arad să îndeplinească acest anga
jament de onoare tn cinstea zilei 
de 23 August.

Avînd în vedere că anul acesta 
este hotărîtor pentru îndeplinirea 
cu succes a actualului cincinal si 
pregătirea condițiilor pentru înfăp
tuirea obiectivelor ce ne revin în 
cincinalul 1981—1985. comitetul ju
dețean de partid a stabilit măsuri 
menite să conducă la materializa
rea indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, de a mobiliza 
toate forțele pentru transpunerea 
cu succes în viată a prevederilor 
planului pe 1980. ridicînd la o cali
tate nouă, superioară. activitatea 
din industrie, agricultură, investiții, 
din toate domeniile construcției so
cialiste. In acest scop, inspirindu-se 
permanent din stilul de muncă nou. 
dinamic, al secretarului nostru 
general, biroul comitetului județean 
de partid a deplasat centrul de 
greutate al activității sale în orga
nizațiile de bază. în unitățile eco
nomice. as’igurmd creșterea com
petentelor în activitatea de îndru
mare. în stabilirea soluțiilor optime 
în actul de decizie pe baza cunoaș
terii temeinice a realităților, a con
sultării. la fata locului, cu comuniștii, 
cu colectivele de oameni ai muncii.
Prin măsurile luate. în lumina in
dicațiilor date la ultima Consfătui
re de lucru de la C.C. al P.C.R., 
vom asigura creșterea eficientei în
tregii activități economice, consoli
darea autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii economice. prin 
aplicarea integrală a noului me
canism economico-financiar, care 
să permită tuturor colectivelor de 
muncă să-și manifeste spiritul de 
inițiativă, capacitatea de creație si 
de bună gospodărire a părții din 
avuția națională ce le-a fost încre
dințată. Astfel incit din acest an am 
stabilit măsuri concrete ca pește 50 
la sută din ponderea produselor 
realizate de industria județului — 
strunguri, vagoane, mobilă, «infec
ții, textile, tricotaje, utilaje pentru 
agricultură etc. — să o reprezinte 
produsele noi și reproiectate. de o 
competitivitate sporită, cu caracte
ristici tehnico-funcționale compara
bile cu cele mai bune produse simila
re existente pe piața mondială, in 
condițiile reducerii cheltuielilor tota
le de producție si a celor materiale 
cu 2,2 și respectiv 2,4 la sută. Ca o 
dovadă a creșterii eficientei econo
mice. întregul spor de producție 
din acest an urmează să fie realizat 
pe seama creșterii productivității 
muncii.

Măsurile luate de conducerea

partidului, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in ce privește 
perfectionarea activității de orga
nizare si conducere a agriculturii, 
modernizarea bazei materiale a 
acesteia s-au făcut, de asemenea, 
din plin simțite si în județul nos
tru. Astfel, producția globală din 
activitățile agricole a crescut din 
1965 pînă în prezent de 2,8 ori. Au 
cunoscut o dinamică ascendentă 
producțiile de cereale, iar în zoo
tehnie, prin trecerea la creșterea si 
ingrășarea animalelor în sistem in-

civilizatiei socialiste, materiale șl 
spirituale, a tuturor locuitorilor. în 
ultimul deceniu și jumătate numă
rul personalului muncitor a crescut 
cu aproape 60 000, s-au construit 
și dat în folosință circa 30 000 apar
tamente, 7 700 locuri în căminele 
muncitorești, 4 250 locuri în creșe 
și grădinițe, aproape 1 000 săli de 
clasă, alte obiective social-cultu- 
rale menite să asigure condiții tot 
mai bune de viață și civilizație 
oamenilor muncii de pe aceste me
leaguri. De asemenea, s-au dezvol
tat — în ritmul ascendent al eco
nomiei — știința, învățămîntul și 
cultura, s-a produs o integrare mai 
organică a acestora cu producția 
materială, cu viața socială în ge-

Dinamica producției industriale
(in procente)

1965 1975 1980 1985

dustrial, va fi realizată sarcina ca 
în 1980 producția animalieră să re
prezinte aproape 50 la sută din to
talul producției agricole.

Succesele înregistrate în toate 
sectoarele de activitate au fost sus
ținute de un bogat program de in
vestiții, a cărui realizare a produs 
profunde mutații pe harta social- 
economică a județului. Cunoscut 
centru al industriei constructoare 
de mașini, Aradul a devenit în ul
timii ani și un bastion al industriei 
chimice, s-a construit o platformă 
modernă a industriei de prelucrare 
a lemnului, se află in construcție 
alta a industriei alimentare, s-au 
modernizat și au fost amplasate în 
teritoriu unități ale construcției de 
vagoane, de strunguri, de industrie 
textilă și de prelucrare a lemnu
lui. Numai în acest an pe harta 
județului vor apărea 27 obiective si 
dezvoltări de capacități industriale, 
28 obiective agricole, aproape 4 000 
apartamente și alte obiective so- 
cial-culturale. amplasate mai ales în 
localitățile din județ.

Rezultatele politicii partidului de 
dezvoltare economico-socială a ju
dețului se reflectă și in creșterea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii, în accesul larg la bunurile

neral. Cele 26 licee din județ, ma
joritatea cu profil industrial, asi
gură cadrele necesare pentru toate 
domeniile de activitate în concor
danță cu cerințele dezvoltării so- 
cial-economice a județului, cu op
țiunile și preferințele tinerilor.

— Dacă ar fi să alegeți esenția
lul din multitudinea realizărilor, 
faptelor, marilor sarcini ne care 
le-a avut de soluționat organizația 
județeană de partid și care au con
figurat biografia dinamică a acestei 
perioade, viața și activitatea oa
menilor. la ce idei, la ce fapte, la 
ce momente cu semnificație deose
bită v-ați referi cu precădere ?

— Este foarte greu de a alege 
din perioada aceasta, de un dina
mism fără precedent, asemenea 
fapte. Dar, și pentru noi, arădenii, 
ca pentru toți oamenii muncii din 
țara noastră, nu pot fi uitate con
tactele directe pe care secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le-a avut frec
vent cu colectivele de muncă din 
județul nostru. Vizitele pe care 
le-a efectuat, indicațiile deosebit 
de valoroase, orientările date s-au 
constituit de fiecare dată în direcții 
clare de acțiune, au determinat o 
însuflețită mobilizare a tuturor

oamenilor muncii la Înfăptuirea 
sarcinilor și obiectivelor impor
tante ce ne-au stat în față. Este 
pentru noi o mîndrie să subliniem, 
și cu acest prilej, faptul că la te
melia celor mai semnificative reali
zări obținute în această perioadă 
în județul nostru șe află orientă
rile și indicațiile deosebit de pre
țioase date de secretarul general al 
partidului cu ocazia repetatelor 
vizite, de lucru efectuate în aceas
tă perioadă în județul Arad. Vi
zita din februarie 1972 la între
prinderea de vagoane a determinat, 
de pildă, o reevaluare a activității 
acestui puternic detașament mun
citoresc, care a fost orientată spre 
așezarea pe baze noi. de eficientă, 
a producției de vagoane, spre afir
marea acestei întreprinderi în rin- 
dul celor mai mari unități produ
cătoare de vagoane din lume. Ace
leiași vizite îi datorăm și orientă
rile cu privire la dezvoltarea mal 
susținută a industriei de prelu
crare a lemnului în cadrul unei 
platforme industriale moderne, ca
pabilă să valorifice superior masa 
lemnoasă, inclusiv materialele se
cundare.

O altă vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cea de la în
ceputul anului 1977, s-a înscris cu 
litere de aur în dezvoltarea mai 
accelerată a industriei constructoa
re de mașini. Pe baza analizei 
efectuate la fața locului, a consul
tării cu oamenii muncii, secretarul 
general al partidului a trasat ca 
sarcină principală pentru oamenii 
muncii din acest important sector 
modernizarea fabricației, creșterea 
mai accentuată a progresului teh
nic în producția de strunguri șl 
vagoane. Noua vizită efectuată în 
martie 1979 la aceste unități a de
terminat o creștere a răspunderii 
și dăruirii colectivelor de aici în 
aplicarea cu fermitate a progra
melor stabilite privind moderniza
rea proceselor tehnologice, valori
ficarea superioară a materiilor pri
me și materialelor, găsirea de noi 
soluții pentru economisirea com
bustibilului și energiei etc.

Nu putem uita, ne sînt vii In 
minte, vizitele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din. anii 1970 și 1975, 
cind județul nostru a fost greu în
cercat de inundații. Prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
acele momente a constituit o pu
ternică mobilizare a energiei și 
voinței de a ieși victorioși în lup
tele cu stihiile dezlănțuite ale na
turii, de a învinge greutățile, de a 
face localitățile județului mai trai
nice și mai frumoase. Analizînd Ia 
fața locului situația creată, pentru 
a se evita pe viitor pierderile cau
zate de inundații a fost elaborat și 
apoi înfăptuit un vast program de 
îndiguiri, de lucrări care au con
dus la redarea în circuitul agricol 
a unor importante suprafețe de 
teren, la salvarea pentru totdeau
na de inundații a municipiului 
Arad și a altor orașe și comune.

Epoca deschisă de Congresul al 
IX-lea a determinat instaurarea la 
toate nivelurile a unui stil de mun
că viu. dinamic, a unei conduceri 
științifice în toate domeniile de 
activitate. De aceea, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Arad — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — apreciază 
cu mîndrie că această perioadă de
numită simbolic „Epoca Ceaușescu" 
se înscrie cu litere de aur in isto
ria construcției socialiste a țării, 
reprezintă cea mai densă pagină de 
remarcabile succese în toate do
meniile, pagină în care talentatul 
nostru popor își vede, ca într-o 
oglindă, bucuriile și aspirațiile îm
plinite, perspectivele tot mai lumi
noase pe care i le deschid hotărî- 
rile Congresului al XII-lea al 
partidului.

A gîndi
întîlnirile cu cititorii, cu iubitorii 

teatrului ori ai artelor plastice, cu 
prietenii muzicii din întreprinderi și 
instituții, din școli Si facultăți oferă 
oamenilor de artă satisfacția unor 
dialoguri nu o dată deosebit de rodni
ce si de revelatoare, definitorii pentru 
profilul beneficiarilor artei și culturii 
noastre socialiste. De fapt, dialogul, 
formă a democrației, definește un cli
mat spiritual dinamic, fiind totodată 
si o modalitate eficace a ..deblocării" 
tot mai accentuate a opiniei publice 
în fata fenomenului artistic. Practi
carea dialogului dintre creatori și iu
bitorii de frumos a pus pregnant în 
evidentă că eficienta lui. echivalentă 
cu dispariția funcției decorative la 
care se mai reduce uneori prezența 
publicului la atari întîlniri, se află în 
strînsă legătură cu o bună cunoaștere, 
prealabilă, a oamenilor și ded cu pre
gătirea temeinică a diverselor forme 
de contact. Cunoașterea publicului a 
devenit o necesitate. Nu o cunoaș
tere aproximativă și de la distantă. 
Condiția elementară a dialogului 
constă în cunoașterea reciprocă a 
partenerilor, deci aceste întîlniri pre
tind mult mai mult decît a presupu
ne un public posibil, teoretic, ele 
necesită a gîndi publicul în strînsă 
legătură cu cerințele lui funcționale, 
cu psihologia și deprinderile sale, cu 
motivațiile foarte variate pe care le 
are comportamentul său cultural, 
artistic. Este ceea ce și face ca dia
logul dintre creatorii de artă și pu
blic să cunoască, in diverse locuri. în 
ultima vreme, o relativ largă gamă 
de acțiuni pregătitoare, prealabile. 
In cadrul numeroaselor întîlniri din
tre creatori si oa
menii muncii, se 
poate constata in
staurarea unui 
tot mai accentuat 
caracter de lucru, 
Inlăturîndu-se ori
ce bariere forma
le. protocolare 
sau ț festiviste. 
Consemnăm cu 
bucurie tot mai 
des asemenea întîlniri în care respec
tul publicului fată de oamenii de artă 
se traduce printr-un viu interes față 
de munca lor, față de specificul acti
vității artistice. întîlniri la care scrii
torii, pictorii, muzicienii, oamenii de 
teatru ori cineaștii vin cu interes, 
dornici să-1 cunoască Îndeaproape pe 
cei care le citesc cărțile, merg la 
teatru, intră în sălile de expoziții, le 
ascultă cîntecele. Artiști. scrii
tori de frunte ai noștri merg și 
participă la aceste întîlniri preocupați 
să afle în mod real ce-i interesează, 
cum citesc ori cum privesc un tablou, 
într-un cuvînt. ce-i determină să ju
dece intr-un fel sau altul opera de 
artă, ce stă Ia baza aprobării sau 
nereceptării, ce înțeleg și ce nu în
țeleg. Cu multă comprehensiune as
cultă opiniile despre artă ale parti- 
cipantilor. constatînd cu legitima sa
tisfacție a creatorului înțeles că pu
blicul de azi, din România, este un 
public căruia nu-i sînt inaccesibile 
sensurile creației $1. pornind de la 
această realitate pozitivă, discută cu 
aplicație, explică, lmplicîndu-se în
tr-un dialog viu cu un partener 
real. Departe de a se considera un 
„privilegiat", deținător de secrete și 
coduri intimidante. creatorul autentic 
ori criticul de artă — al cărui rol

• adevărat este acela de mostră 
a publicului, ogupînd funcția de 
„om de legătură" în marele circuit al 
difuzării artei — se apropie de ex- 
ponenții publicului cu dorința de a-i 
cunoaște și Înțelege, de a le orienta 
gusturile, de a contribui In mod real 
la educația lor artistică. Aceasta con
stituie o preocupare intensă, vizibilă 
In dimatul general al vieții noastre 
artistice.

Reflecțiile de mal sus ne-au fost 
prilejuite și de o interesantă intîlnire 
care a avut loc zilele trecute la clu
bul uzinelor „23 August", unde ne-am 
bucurat să consemnăm prezența unor 
critici de frunte din domeniul artelor 
plastice. Ei au avut lăudabila iniția
tivă de a veni in mijlocul oamenilor 
muncii de la „23 August" pentru care, 
timp de cîteva săptămîni, a fost des
chisă o expoziție, „Munca artei". La 
simpozionul amintit au participat, 
cum arătam, critici cunoscut! ai ar
telor plastice : Dan Grigorescu, Va- 
sile Drăguț, Dan Hăulică, Andrei Ple- 
șu, Th. Enescu, Octavian Barbosa. 
Premisa de lucru a discuțiilor despre 
arta contemporană a constituit-o ex
poziția de la clubul uzinei alcătuită 
ca o ilustrare a legăturii dintre mun
că și artă : picturi, sculpturi, design 
(aparținind studenților Institutului 
„Nicolae Grigorescu"). Faptul că o 
expoziție ca aceasta, deschisă acasă 
la „beneficiarii" artei, a beneficiat de 
prezenta unui grup de critici anti 
să explice, să lămurească pe înțelesul 
tuturor o serie de aspecte ale artei 
de azi nu poate decît să bucure. 
Cu atit mal mult cu cit selecția în
săși încuraja sau chiar pretindea re
levarea și explicarea anume a unor 
lucrări, felul cum trebuie sau pot fi 
înțelese, de exemplu, anume particu
larități stilistice ale picturii ab
stracte. Rămîne chiar o între-

publicul
bare dacă o serie de lucrări de 
această factură au servit intențiilor 
acestei manifestări, altminteri vădin- 
du-se utilă si interesantă. Simpo
zionul era menit, ca atare, să în
lesnească o mai largă înțelegere, să 
stabilească o punte de comunicare cu 
arta, cu mesajul său specific. Era deci 
adecvat, propriu acestei împrejurări 
să se releve concret, în fața tablou
rilor mai mult decît a microfonului, 
cum trebuie înțelese anumite lu
crări. în treacăt fie spus, „audierea" 
la începutul acestei manifestări a 
opiniilor celor pentru care s-a orga
nizat expoziția și dezbaterea, eventu
al colectarea prealabilă a unor puncte 
de vedere, sugestii și întrebări ve
nite de la aceștia (aici si organizatorii 
din partea clubului ar fi trebuit să 
manifeste mai multă Inițiativă) ar 
fi putut îmbogăți conținutul simpo
zionului, orientîndu-1 mai ferm către 
problemele ce-i preocupă în mod real 
pe participant!. Și ne întrebăm dacă 
o procedare chiar didactică n-ar fi 
făcut poate mai mult pentru atinge
rea scopului mărturisit al intîlnirii — 
comunicarea cu arta, înlesnirea în
țelegerii ei — decît unele generalități, 
spirituale și interesante în felul lor, 
despre imperioasa necesitate a artei 
sau posibilitatea de a căra mai ușor 
un balot alb decît unul maro de 
aceeași greutate, despre locul artei 
ca oază de popas și liniștită contem
plație, despre îmbinarea utilului cu 
frumosul si efectele ulceroase sau 
cancerigene ale străzilor prost pava
te. despre „nomoi“-i lui Pitagora (un 
fel de „opere-legi". a căror singură 
circulație să fie admisă încetate: cine 

ar trebui oare să 
fie Ca to ?!), des
pre diversa apli
cabilitate a înțe
leptelor vorbe ale 
lui Socrate cu 
privire la inocen
ta celor ce înfăp
tuiesc răul fiind
că nu știu că este 
rău... Intr-un cu
vînt. cele cîteva 

zeci de narticlpanti la acest simpo
zion ar fi putut, nici vorbă, benefi
cia mai mult si mai concret de pre
zenta criticilor amintit! nu numai 
în general, ci si în legătură directă cu 
lucrările ce le stăteau sub ochi, asu
pra unora dintre ele fiind absolut 
necesară o stăruință explicativă de 
ordin într-adevăr critic, adică analitic. 
Aceasta ar fi contribuit si mai mult, 
ne îngăduim să credem, la dorita fa
miliarizare cu diversele „scrieri" ar
tistice contemporane, la deprinderea 
de a mînui corect acel „cod" sau 
limbaj specific al artei despre care în 
general au vorbit criticii prezenți, 
„cod" a cărui necunoaștere face, potri
vit opiniei exprimate de ei, ca in să
lile de expoziții să se mai producă, 
din păcate, reacții de contrariere, de 

nedumerire și neînțelegere, ba chiar 
și de respingere învăluită dacă nu de 
refuz net al unor lucrări (mărturi
sim cu jenă că noi înșine „trăgînd 
cu urechea" In sala simpozionului am 
auzit șoapta unor astfel de nedu
meriri, însă nu ne-am pripi 
să punem orice absentă de re
cepție doar pe seama neînțelegerii : 
pot fi si refuzuri întemeiate). Erau 
expuse in sala simpozionului si o se
rie de „studii după natură" aflate 
în diverse stadii de „denaturare", 
adică de „esențializare" pînă la 
completa lor abstractizare: o bună 
ocazie de aplicație critică si păcat 
că gazdele n-au profitat de compe
tenta criticilor, iar codurile au ră
mas la purtător. In ce ne privește, 
credem că rămîne încă de văzut dacă, 
de pildă, o pictură nonfigurativă își 
revelă valoarea gratie mînuirii co
recte a unui cod sau dacă nu cumva, 
măcar in unele cazuri, nici un fel 
de cod sau limbaj n-ar putea să 
atribuie valoare — prin adiționare 
sau... lipire ori eventual, datorită 
acțiunii legislative a „nomoilor" pita
goreici — unei anumite lucrări. Ori
cum. situația unei demonstrații vii 
si eficiente a fost creată, ceea ce 
constituie un fapt pozitiv. Rămîne 
doar ca asemenea situații să fie mai 
adine valorificate, spre folosul publi
cului. al artei si poate chiar al cri
ticii de artă ca intermediar, factor 
de legătură și apropiere între crea
ție și beneficiarul ei. Astfel de în- 
tilniri. contacte sînt de salutat. Ele 
pot fi profund pozitive cind sînt 
bine pregătite de organizatori și 
gazde deopotrivă și se bucură, cum 
am văzut, de prezenta unor critici 
competent!. Asemenea frumoase ini
tiative pot fi „sărbători liniștite ale 
artei", cum le numea cineva. Dar. de
sigur. ele pot fi si mai furtunoase, a- 
nimate. Continuate, duse mai departe 
si perfecționate, neignorind punctele 
de vedere ale celor cărora creația li 
se adresează, instaurînd dialogul ca 
formă eficientă de comunicare, ase
menea intîlniri pot să-și amplifice 
ecoul, contribuind astfel la adîncirea 
înțelegerii artei de către cei care 
vin cu bucurie la Întîlnirile cu ea. 
Prezenta specialistului la întîlnirile 
cu publicul este un prim si important 
pas. Nimic nu împiedică să fie făcut 
si al doilea.

însemnări despre 

dialogul creatorilor 
cu iubitorii de artă

C. MARIAN

Pentru îmbună
tățirea transpor
tului în comun

Intr-o scrisoare a- 
dresată redacției. Ion 
Popescu, de la Stațiu
nea de cercetări silvi
ce Craiova, preocupat 
de bunul mers al ac
tivității de transport 
în comun în localita
te. semnala o seamă 
de neajunsuri în acest 
domeniu și făcea une
le propuneri pentru 
înlăturarea lor. La a- 
ceastă scrisoare. Comi
tetul municipal Craio
va al P.C.R. precizea
ză că repartizarea 
autobuzelor pe tra
seele municipiului s-a 
făcut în urma unui 
studiu amănunțit ce 
are la bază efectivul 
populației, zonele în 
care cetățenii mun
cesc. precum si deca
larea programului de 
lucru al întreprinderi
lor si instituțiilor, pen
tru a se putea asigu
ra transportul la timp 
în orele de vlrf. 
Actualmente un nu
măr de 70 de mașini 
efectuează curse spe
ciale din cartiere la

întreprinderi. Circu
lația pe trasee se face 
pe bază de grafice, la 
intervale de 5—7 mi
nute în orele de virf 
și de 10—15 minute în 
restul timpului. în le
gătură cu propunerea 
din scrisoare de a se 
introduce o cursă de 
tren care să transpor
te oamenii muncii din 
cartierul Craiovița 
Nouă in zona de est 
a municipiului, unde 
se află platforma in
dustrială „Electropu- 
tere“. întreprinderea 
de utilaj greu. între
prinderea mecanică de 
material rulant. Oltcit 
etc., răspunsul preci
zează că s-au făcut 
demersurile necesa
re și s-a aprobat pu
nerea acesteia în cir
culație începînd cu 
luna iunie a.c. în pre
zent se desfășoară ac
țiunea de eliberare a 
abonamentelor pentru 
a se asigura ca trenul 
să circule la întreaga 
sa capacitate de trans
port.

Comitetul municipal 
de partid, se mențio
nează în finalul răs
punsului. cu sprijinul 
unui colectiv com

plex. a analizat mo
dul cum își desfășoa
ră activitatea organi
zațiile de partid, de 
U.T.C.. precum si con
siliul oamenilor mun
cii de la întreprinderea 
de transport în co
mun. în ce privește 
respectarea graficelor 
de circulație, compor
tarea personalului' fată 
de călători, felul cum 
sînt întreținute mijloa
cele de transport etc. 
în adunarea cu acti
vul de partid s-au 
scos în evidentă lip
surile constatate si 
s-au luat si alte mă
suri pentru îmbunătă
țirea transportului în 
comun.
Grijă deosebită 

pentru 
femeile-mame
Răspunzind unei 

scrisori referitoare la 
felul cum se acordă a- 
sistenta medicală de 
obstetrică în orașul 
Bocșa. Direcția sani
tară a județului Ca- 
ras-Severin ne-a co
municat că asistenta 
medicală în orașul 
Bocșa este asigurată 
de un spital orășenesc

de gradul al IV-lea și 
de o policlinică cu 
două circumscripții și 
un dispensar de între
prindere. Intrucît la a- 
cest spital în prezent 
nu există medic de 
specialitate — cele 
două posturi existente 
fiind ocupate de doi 
medici care-și efec
tuează stagiul de se- 
cundariat la Clinica 
de specialitate din Ti
mișoara — a fost de
tașat aici, prin pro
gram dirijat, un medic 
specialist de la spita
lul județean Reșița, 
care asigură consulta
ții prenatale în . ora
șul Bocșa si teritoriul 
arondat. Pină la ter
minarea stagiului de 
către cel doi medici, 
nefiind posibilă asigu
rarea permanentă pe 
parcursul a 24 de ore 
a spitalului Bocșa cu 
cadre medicale de 
specialitate, ' pentru 
evitarea riscului ob
stetrical. s-a stabilit 
ca asistenta obstetri- 
cală a gravidelor și 
lăuzelor să se efec
tueze la spitalul jude
țean Reșița. (Distanța 
dintre orașul Bocșa si 
spitalul județean se

parcurge in cel mult 
20—25 de minute). în 
acest fel. se aprecia
ză in răspuns, rezol
varea competentă. în 
timp optim, a cazu
rilor, evitîndu-se tem
porizarea la nivelul u- 
nor micromaternități. 
corespunde interesu
lui general de asigu
rare a unui maximum 
de securitate actului 
obstetrical. De aseme
nea. la maternitatea 
județeană Reșița exis
tă condiții de spitali
zare la nivelul cerin
țelor actuale, mamele 
bucurîndu-se de îngri
jire si asistentă me
dicală competentă, de 
calitate.

fi refuzat, 
dar a plătit

Constantin, Tudo- 
rache. din comuna 
Dragomirești-Vale. ju
dețul Ilfov, sesiza în
tr-o scrisoare că in- 
tîmpină o seamă de 
greutăți în repararea 
unui televizor cumpă
rat de la cooperativa 
de consum din comu
nă. aflat în termen de 
garanție.

Din răspunsul Comi

tetului județean Ilfov 
al P.C.R.. care a re
zolvat această sesiza
re. rezultă că. într-a
devăr. responsabilul a- 
telierului de reparații 
radio-televizoare din 
comuna Dragomirești- 
Vale a avut o atitu
dine necuviincioasă 
fată de semnatarul 
scrisorii, a refuzat să 
primească televizorul 
la reparat. îndrumin- 
du-1 să-l ducă la coo
perativa din Buftea. 
De asemenea, s-a con
firmat si faptul că 
Florin Neagu. delegat 
din partea U.J.C.C.-I1- 
fov să verifice si să 
soluționeze sesizarea 
lui C. Tudorache. a 
dovedit superficiali
tate In cercetarea pro
blemelor semnalate si 
nu i-a acordat spriji

nul necesar. Astfel că 
C. Tudorache a fost 
nevoit să ajungă cu 
televizorul în Bucu
rești. la centrul de de
panare al întreprinde
rii „Electronica". A- 
cest caz a fost ana
lizat în adunarea oa
menilor muncii din 
cadrul cooperativei de 
consum, iar responsa
bilul centrului de re
parații radio și tele
vizoare a fost sancțio
nat disciplinar si o- 
bligat să suporte chel
tuielile de deplasare e- 
fectuate de semnata
rul sesizării. S-a ce
rut. totodată, conduce
rii U.J.C.C. să ia a- 
titudine fată de super
ficialitatea de care a 
dat dovadă F. Neagu 
In rezolvarea scrisori
lor oamenilor muncii.

Spicuiri din răspunsuri
• Comitetul executiv al Consiliului popular 

al județului Brăila : La sesizarea coresponden
tului voluntar Gheorghe Vasile, s-au luat mă
suri pentru ridicarea molozului șl a materiale
lor rămase Intre blocuri In cartierul „Progresul" 
din municipiul Brăila. Pînă la sfîrșitul lunii iu
nie a.c.. direcția județeană de drumuri si poduri 
va termina lucrările de asfaltare a drumurilor 
de acces si aleilor din această zonă de locuințe.
• Direcția generală comercială a municipiu

lui București : La propunerea făcută In scri
soarea semnată de Emilian Costescu s-a dispus 
ca la centrul de lapte de pe Aleea Politehnicii 
din cartierul Militari să se asigure și desfacerea 
pîinii și a produselor de panificație.
• Comitetul comunal de partid Tufeni, jude

țul Olt : Șoferul Constantin Cucu. de la C.A.P. 
Stoborăsti. a fost sancționat pentru folosirea în 
interes personal a autocamionului pe care-1 are 
în primire. De asemenea, au fost prelucrate cu 
toți conducătorii auto din cooperativă prevede
rile legale privind gospodărirea parcului de 
autovehicule și raționalizarea consumului de car
buranți.
• Direcția județeană de drumuri si poduri 

Gorj : S-au procurat elementele metalice și pre
fabricate pentru construirea podului din satul 
Gilort. comuna Brănești. Consiliul popular al 
acestei comune va asigura materialul lemnos și 
se va preocupa ca execuția podului să se facă 
prin contribuția în muncă a cetățenilor, sub în
drumarea tehnică a specialiștilor de la secția de 
drumuri și poduri Țînțăreni.
• Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R. s 

Consiliul oamenilor muncii de la direcția sani
tară a județului, analizînd lipsurile din activi
tatea jurisconsultului Desplna Matei, a hotărît 
înlocuirea sa din funcție.
• Comitetul județean Bacău a! P.C.R. : Pen

tru neajunsurile si neregulile constatate în acti
vitatea fabricii de morărlt si panificație din mu
nicipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, au fost sanc
ționați disciplinar : Iosif Caraman. directorul 
acesteia. Lucian Șerban, contabil șef. Uie Ba- 
rabulea, inginer-șef, și Mihai Urmă, șef birou 
producție. Concluziile si măsurile adoptate au 
fost analizate în adunarea colectivului de mun
că din unitate.

Gheorghe PÎRVAN
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Tovarășului HENK HOEKSTRA
Președinte al Partidului Comunist din Olanda

Stimate tovarășe Hoekstra,
Realegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Partidului Comu

nist din Olanda îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări si 
cele mai bune urări de sănătate și noi succese în activitatea ce o desfă- 
surati în fruntea partidului.

îmi exprim convingerea că bunele relații statornicite între Partidul Co
munist Român si Partidul Comunist din Olanda se vor dezvolta în conti
nuare în folosul partidelor, popoarelor și țărilor noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

TELEGRAMA

Cronica
Primire la C.C. al P.C.R.

Tovarășul Iosif Banc, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a avut joi o 
întrevedere cu dr. Fawaz Saygh, 
membru al Comandamentului Natio
nal, șeful Secției relații externe a 
Partidului Baas Arab Socialist, care 
face o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, în cadrul căreia s-a procedat 
la un schimb de informații cu pri
vire la preocupările actuale ale ce
lor două partide. Totodată, au fost 
discutate aspecte ale dezvoltării in 
continuare, pe diverse planuri, a co
laborării româno-siriene, în spiritul 
Înțelegerilor convenite cu prilejul 
întîlnirilor de la București și Da
masc dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Hafez Al-Assad, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 

4 -as Arab Socialist, președintele 
? publicii Arabe Siriene.

...a convorbire, desfășurată lntr-o 
atmosferă cordială, de caldă priete
nie, a participat Walid Al Moualem, 
ambasadorul Republicii Arabe Sirie
ne la București.

Președintele Adunării Na
ționale a Republicii Liban, 
Kamel Al-Assad, a făcut o scurtă 
vizită în județul Constanța.

In cursul dimineții, oaspetele a 
avut o întrevedere cu tovarășul Ion 
Stoian, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular județean 
Constanta, si a vizitat stațiunile Efo
rie și Mamaia.

Președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean Con
stanța a oferit un dejun în onoarea 
președintelui Adunării Naționale a 
Republicii Liban.

Cu prilejul Zilei naționa
le a Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, 
ambasadorul Paul Cecil Henry 
Holmer a oferit, jod, o recepție.

Au participat Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Virgil Teodo- 
rescu. vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Ion Ursu, prim-vice- 
presedinte al Consiliului National 
pentru Știintă și Tehnologie. Mihai 
Burcă, vicepreședinte al Consiliului 
National al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Constantin Oan- 
cea. adjunct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai unor minis
tere și instituții centrale, oameni de 
cultură si artă, ziariști. .

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditat! la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

Cu prilejul Zilei naționa
le a Republicii Filipine, 
basadorul acestei țări la București, 
Delfin R. Garcia, a oferit, joi seara, 
» recepție.

ău participat tovarășii Cornel Bur
tică, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale. Ion 
Florea. ministrul economiei fores
tiere și materialelor de construcții, 
reprezentant! ai conducerilor unor 
ministere, organe centrale. Întreprin
deri de comerț exterior, instituții de 
cultură si artă, organizații de masă 
și obștești, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditat! în tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

Cu același prilej, ambasadorul Re
publicii Filipine la București a 
rostit, joi. o cuvîntare la televiziune.

O asigurare utilă în orice gospodărie
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința celor inte
resați că pot contracta ASIGURA
REA FACULTATIVA COMPLEXA 
A GOSPODĂRIEI, care cuprinde 
în unul și același contract trei fe
luri de asigurări :

— asigurarea bunurilor din gos
podărie ;

— asigurarea de accidente pro
duse la domiciliu :

— asigurarea de răspundere ci
vilă legală.

în asigurare slnt cuprinse bunuri 
existente într-o gospodărie ca : 
mobilier, obiecte casnice. îmbrăcă
minte. covoare, aparate de radio, 
televizoare, mașini de cusut, frigi
dere, produse agricole, viticole, po
micole. produse animaliere si ali
mente, materiale de construcții si 
altele.

In baza acestei asigurări. Admi
nistrația Asigurărilor de Stat plă

zilei
Primire la Consiliul de Mi

niștri Tovarășul Virgil Trofin, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul minelor, petrolului si geolo
giei. a primit joi pe Gheorghi Pan
kov. ministrul industriei chimice al 
Republicii Populare Bulgaria.

In cadrul convorbirii au fost abor
date aspecte ale colaborării dintre 
cele două ministere în domeniul pe
trolului si gazelor.

La întrevedere a luat parte Ion 
Popescu, adjunct al ministrului mi
nelor. petrolului si geologiei.

în aceeași zi, oaspetele bulgar a 
avut o întrevedere cu Gheorghe Ca- 
ranfil. ministrul industriei chimice. 
In timpul căreia au fost analizate noi 
căi și mijloace concrete de extindere 
a cooperării dintre cele două țări în 
domeniul chimiei si petrochimiei.

La convorbire a participat Petăr 
Danailov, ambasadorul Bulgariei la 
București.

★
Joi a părăsit Capitala, ministrul de 

interne al R.P. Congo, Franțois-Xa- 
vier Katali. care. împreună cu o de
legație, a făcut o vizită în tara noas
tră.

în timpul șederii în România, de
legația congoleză a avut convorbiri 
la Ministerul de Interne si a vizi
tat unităti economice și obiective cul- 

' turale si turistice.
La plecare, oaspetele a fost salu

tat de tovarășul George Homoștean, 
ministrul de interne.

A fost de fată Laurent Mann, am
basadorul R.P. Congo la București.

★
în zilele de 11 și 12 iunie, la Alba 

Iulia s-a desfășurat prima consfă
tuire pe tară cu tema ..Conducerea 
colectivă a unităților sanitare. Etica 
și echitatea socialistă".

în cadrul lucrărilor, au fost abor
date probleme vizînd perfectionarea 
activității sindicatelor din unitățile 
sanitare în direcția unei mai bune 
conlucrări cu consiliile oamenilor 
muncii pentru Îmbunătățirea calita
tivă. a asistentei medicale. întărirea 
și dezvoltarea asistentei medicale ce 
se acordă la locul de muncă, ambu
latorie și spitalicească, ridicarea gra
dului de cultură sanitară a popu
lației.

Au fost, de asemenea, abordate 
probleme legate de promovarea nor
melor eticii și echității socialiste, a 
umanizării asistentei, cerință etică a 
practicii medicale, de sarcinile si pre
ocupările colegiului central de disci
plină a personalului sanitar, privind 
promovarea unei conduite profesio
nale corespunzătoare, responsabilita
tea cadrului mediu sanitar In asigu
rarea îngrijirii bolnavilor.

★
La Cluj-Napoca s-ati încheiat joi 

lucrările sesiunii de referate și co
municări științifice avind ca temă 
„Rezervațiile și parcurile naționale în 
actualitate si perspectivă".

★
In cadrul aniversărilor culturale 

recomandate de Consiliul Mondial al 
Păcii și UNESCO pentru anul 1980, 
joi seara a avut loc în Capitală o 
manifestare consacrată eminentului 
savant Avicena. autor a numeroase 
lucrări de medicină, logică, filozofie, 
fizică, de la a cărui naștere se împli
nesc 1 000 de ani.

La manifestare, organizată sub egi
da Comitetului National pentru Apă
rarea Păcii. Comisiei Naționale a 
Republicii Socialiste România pentru 
UNESCO, Academiei Republicii So
cialiste România și Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, au luat 
parte reprezentanți ai vieții noastre 
științifice, cadre didactice, un nu
meros public.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de acad. Șerban Cioculescu. iar 
despre personalitatea ilustrului sa
vant și despre valoarea operei sale a 
vorbit prof. univ. Gheorghe Vlădu- 
țescu, de la Universitatea din Bucu
rești.

(Agerpres)

tește despăgubiri în cazurile de pa
gube la bunurile asigurate provo
cate de unele riscuri, ca de exem
plu : incendiu, explozie, inundație, 
ploaie torențială, furtună, avarii 
accidentale produse la instalațiile 
de gaze. apă. canal sau încălzire ; 
pierdere sau dispariție a bunuri
lor cauzată de riscurile asigurate 
etc.

In asigurarea de accidente sînt 
cuprinși pentru urmările accidente
lor întîmplate la domiciliu : soții, 
precum si părinții si copiii acestora 
dacă în mod statornic locuiesc și 
gospodăresc împreună.

în baza asigurării de răspundere 
civilă legală se plătesc sumele da
torate potrivit legii fată de proprie
tar pentru unele pagube produse la 
imobil, precum si sumele datorate 
terților pentru accidentarea persoa
nelor si avarierea bunurilor lor la 
domiciliul asiguratului.

TUDOR VLADIMIRESCU 

înainte mergătorul renașterii naționale
(Urmare din pag. I)
multit, au crescut numărul populației 
lor si ponderea orășenilor români. 
S-a creat, astfel, o adevărată rețea 
de factori dinamizatori, care activi
zau. prin schimbul de mărfuri, so
cietatea românească si-i adăugați 
elemente noi de unitate.

Odată cu dezvoltarea producției 
manufacturiere si industriale, ora
șele. în special cele două capitale. 
București și Iași, au cunoscut un 
efort constructiv ce avea să ducă 
la șchimbarea înfățișării lor. la mo
dificări în viata socială, la contura
rea unei clase burgheze. S-a dez
voltat învătămîntul în limba națio
nală. s-au înmulțit publicațiile — 
ziare, reviste, cărți; au luat naștere, 
din nevoia înălțării patriei, societăți 
secrete, organizații conspirative ; te
lurile politice de libertate si unire 
erau acoperite sub paravanul luptei 
pentru culturalizare. Istoria si limba 
națională au fost în așa fel cultivate 
lncît să alcătuiască un mijloc de 
închegare a națiunii și. mai tîrziu. 
de întemeiere a unui stat national 
unitar.

Iașii și Bucureștii au devenit 
centre promotoare ale ideilor noi. 
răspîndind lumină, dirijînd si con- 
centrînd strădaniile mulțimii spre 
mai bine. Ele au fost in fruntea 
evenimentelor ce anunțau ruperea 
de structurile învechite feudale, 
descătușarea de obscurantism, tri
umful ideilor de libertate, de uni
tate națională și dreptate socială.

Revoluția condusă de Tudor Vla- 
dimirescu avea să înscrie un mo
ment hotărîtor în lupta pentru do- 
bîndirea drepturilor legitime ale po
porului român. îndreptată atît îm
potriva asupritorilor dinlăuntru, cît 
și împotriva dominației străine, ri
dicarea de mase din 1821 a avut 
un dublu caracter : social, antifeu
dal si național.

„Revoluția de la 1821 — scria 
Nicolae Bălcescu — a strigat drep
tate si a vrut ca tot românul să fie 
liber si egal. ca statul să fie româ
nesc. Ea fu o revoluție democrati
că". Prin proclamația din 23 ianua
rie 1821, de la Padeș, adresată 
„către tot norodul omenesc din 
București și din celelalte orașe si 
sate ale Tării Rumânesti... veri de 
ce neam", prin alte proclamații, 
erau chemați la arme obiditii. po
porul „amărit și dosădit". toți cel 
pe care boierii și stăpînirea de 
atunci îl lăsaseră „mai goi decit 
morții din i morminturi". „Că ni 
ajunge, fraților atîta vreme de cind- 
lacrimile... de pe obrazele noastre 
nu s-au mai uscat". Ridicarea ma
selor era pe deplin legitimă : „Nici 
o pravilă nu oprește pe om de a 
intimpina răul cu rău! Șarpele, 
cind iti iese inainte, dai cu cioma
gul. de-l lovești, ca să-ti aperi 
viața... Dar pre bălaurii care ne 
înghit de vii, căpeteniile noastre, 
zic, atit cele bisăricești, cit si cele
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Tragerea Loto 2
Duminică 15 iunie a.c„ Admi

nistrația de Stat Loto-Prono
sport organizează prima tragere 
Loto 2 din această lună. Datori
tă numeroaselor cistiguri în au
toturisme si importante sume de 
bani, aceste trageri simple si 
avantajoase se bucură de o tot 
mai largă participare. în ca
drul a trei extrageri efectuate în 
continuare, care totalizează 12 
numere din 75, se atribuie cisti
guri pe sase categorii : cistigul 
maxim ne o variantă este un 
autoturism „Dacia 1300". iar cel 
minim 100 iei. Biletul de parti
cipare costă 10 lei si se comple
tează fie cu o variantă achitată 
sută la sută, fie cu patru va
riante achitate în cotă de 25 la 
sută : indiferent de cota jucată, 
fiecare bilet are drept de cîstig 
la toate extragerile. Agențiile 
Loto-Pronosport continuă vînza- 
rea biletelor pînă simbătă 14 
iunie 1980.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 iunie. In țară : Vremea va fi 
ușor instabilă, îndeosebi în nordul șl 
estul țării unde cerul va fl temporar 
noros. Vor cădea ploi locale după- 
amiaza, însoțite de descărcări electrice. 
In celelalte regiuni cerul va fi variabil, 

politicesti pînă cind să-i suferim a 
ne suge singele din noi? Pină cind 
să le fim robi?". Se preconiza tre
cerea spre „folosul de obște" a ave
rilor „cele rău agonisite ale tirani
lor boieri", desființarea clăcăsiei. ca 
și înlăturarea boierimii de la con
ducerea tării.

Marșul triumfător spre capitala 
țării, cu scopul evident de a lua 
puterea politică, a determinat sub
linierea programatică a țelului politic 
„învierea vechilor drepturi de viată 
omenească și românească" — ceea 
ce presupunea, in mintea conducă
torului revoluției române din 1821, 
unirea tuturor celor care sînt părți 
ale acestui „neam" românesc. In 
fata pericolului otoman, Tudor și-a 
dat seama că îi este necesar spriji
nul întregii țări. Aceasta l-a obligat 
la unele modificări în tactica față 
de boierime ; atragerea de partea 
sa a boierimii care se plasa pe po
ziții antiotomane, ceea ce a impus 
însă o restrîngere a obiectivelor 
sociale, care au fost reduse la des
ființarea regimului spoliator, carac
terizat printr-o fiscalitate excesivă.

Deși înfrîntă în împrejurările cu
noscute, iar conducătorul său ucis 
mișelește în mai 1821, revoluția lui 
Tudor Vladimirescu. născută și nu
trită din aspirații atît de profunde 
si legitime, nu putea să nu aibă 
fertile înriuriri asupra evoluției so
cietății românești. în fata rezisten
tei țărilor române. Poarta otomană 
se vede nevoită în scurt timp — 
iulie 1822 — să abolească regimul 
fanariot, numind atît în Moldova, cit 
si în Muntenia domni pămînteni. 
Una dintre „cererile norodului 
românesc" se împlinise, iar aceasta 
a snorit încrederea poporului român 
în forțele sale. în capacitatea de a 
înfăptui prin luptă hotărită dreptele 
sale deziderate.

Făurind prima armată populară 
revoluționară națională, Tudor a 
făcut să renască forțele armate pro
prii ale Tării Românești dună un 
secol și mai bine de cruntă domi
nație străină si de încălcare gravă 
a suveranității naționale si a inte
grității teritoriale a Principatelor — 
ca un factor de seamă în realizarea 
aspirațiilor celor mai scumpe ale 
poporului român.

O puternică influentă a avut re
voluția condusă de Tudor Vladimi
rescu asupra dezvoltării gindirii so- 
ciai-politice românești, asupra cris
talizării ideologiei naționale. După 
ce la 1821 răbufnise cu atîta inten
sitate problema țărănească. în pe
rioada ce a urmat raporturile din
tre marii proprietari si țărani au 
fost încorporate la loc de seamă în 
fiecare dintre programele care 
preconizau înnoirea structurilor so- 
cial-politice ale tării, evoluînd în 
sensul unei emancipări depline a 
clăcașilor. al împroprietăririi țărani
lor. După cum problema participă
rii maselor la trebile politice, a in
stituirii egalității în fața legilor a 
tuturor locuitorilor patriei preocupă

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Pregătiri ale sportivilor români pentru Jocurile Olimpice
în cadrul turneului Internațional 

masculin de volei organizat de fede
rația belgiană de specialitate, echipa 
României a întîlnit la Eterbeek se
lecționata R.F. Germania. Voleibaliș
tii români au repurtat victoria cu 
scorul de 3—0 (15—4. 15—7, 15—9).

Au continuat meciurile turneului 
internațional masculin de handbal 
de la Valladolid. Echipa României a 
obținut o nouă victorie. învingînd cu

TNCEPÎND DE AZI, LA BRISTOL :

România — Anglia în „Cupa Davis“
In orașul englez Bristol începe as

tăzi meciul dintre selecționatele 
României și Angliei, contind pentru 
semifinalele tradiționalei competiții 
internaționale de tenis „Cupa Davis" 
(grupa B a zonei europene).

Din echipa României fac parte Uie 
Năstase, Florin Segărceanu, Andrei 
Dîrzu și Dumitru Hărădău. Florin 
Segărceanu fiind suferind, conduce
rea tehnică a formației noastre l-a 
desemnat pe Andrei Dîrzu ca jucă
torul numărul doi pentru partidele 
de simplu.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Ieri, la Torino. în turneul final 

al Campionatului european de fotbal, 
echipele Belgiei și Angliei au termi
nat la egalitate 1—1 (1—1). Scorul a 
fost deschis de englezi în minutul 26, 
prin Ray Wilkins, iar belgienii au 
egalat 3 minute mai tîrziu. datorită 
golului marcat de Jan Cuelemans.

• Au continuat meciurile turneu
lui internațional feminin de handbal 
de la Neubrandenburg (R.D. Germa
nă). Echipa României a învins cu

cu înseninări noaptea și dimineața, iar 
ploile Izolate. Vîntul va prezenta inten
sificări de scurtă durată în estul țării. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 9 șl 19 grade, cele maxime între 
19 și 29 de grade izolat mat ridicate. 
In București : Vremea va fi în general 
frumoasă. Cerul va fi variabil. Vîntul 
va sufla în general slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 12 șl 15 
grade, cele maxime între 27 șl 30 de 
grade. Tendință de ploaie după-amiaza. 
(Comellu Pop, meteorolog de serviciu). 

stăruitor mințile cele mai luminate, 
inimile cele mai generoase.

Subliniind la 1848, pe baza date
lor furnizate în primul rînd de 
Nicolae Bălcescu, că „Moldovalahii 
pretind a tine drapelul național la 
înălțimea la care l-a situat Tudor 
Vladimirescu", revista pariziană 
„Revue des Deux Mondes" nu fă
cea decît să dea relief unei gene
rale convingeri românești privind 
rodnica înrîurire pe care re
voluția din 1821 și conducăto
rul ei au exercitat-o asupra 
întăririi conștiinței naționale a 
poporului român. într-adevăr. sub 
semnul marilor idealuri de libertate 
și unitate promovate în 1821. în anii 
ce-au urmat revendicările de ordin 
național apar tot mai stăruitor și 
tot mai hotărît afirmate. Dacă ideea 
unirii — cum scria polonezul Woro- 
nicz la 1838 referindu-se la atmosfe
ra din Principatele dunărene — 
„ocupă toate capetele", dacă .Ar
dealul arde de dorința unirii", cum 
remarca francezul Felix Colson In 
1839. aceasta se datora și revoluției 
lui Tudor, care voise să fie „in
tr-un gind si Intr-un glas cu Mol
dova", care trezise în românii de 
peste munți speranțele într-un vii
tor mai bun. Ecourile ei le regăsim 
fără îndoială si în claritatea cu 
care se exprima în „Actul de unire 
și independență", redactat în 1838 
de gruparea lui Ion Cîmpineanu, 
voința și hotărîrea „de a mântui 
suveranitatea românească, de a da 
(românilor) o patrie slobodă Și 
independentă către toate mădu- 
lările răspindite ale neamului lor.

„Vestind — dună cum aprecia to
varășul Nicolae Ceaușescu — marile 
transformări revoluționare care au 
culminat cu revoluția burghezo-de- 
mocrată din 1848 și cu Unirea Prin
cipatelor Române în 1859, cu for
marea statului nostru național" — 
revoluția de la 1821 a contltuit astfel 
o măreață pildă și un nobil îndemn 
pentru generațiile care au înfăptuit 
Unirea Principatelor, reforma agrară 
din 1864, Independența națională și 
statul național unitar român. Figura 
lui Tudor Vladimirescu a devenit o 
figură legendară, pe care amintirea 
poporului a păstrat-o cu cinste în 
rîndul marilor eroi ai neamului, ca 
un simbol al energiei ponorului 
nostru, al dîrzeniei lui creatoare, 
generatoare de mari împliniri.

„Viața acelor care au jucat un rol 
in istoria neamului lor — scria N. 
Iorga la o sută de ani de la revo
luția din 1821 — se urmează și 
după ce s-a încheiat in marginile-i 
pământești ; se urmează prin tot ce 
e faptă pornită din fapta lor. ți sa 
deslușește prin fiecare pecete a vre
mii care se rupe, lărgind perspec
tiva gindului lor". Cuvinte adevăra
te, căci faptele noastre de azi. în
chinate înălțării In prosperitate și 
demnitate a României socialiste, 
continuă șl dezvoltă opera marilor 
înaintași, conferindu-i tot mai multă 
strălucire.

scorul de 20—17 (11—10) echipa Elve
ției. Cei mai burii jucători români : 
Birtalan (9) și Măricel Voinea (5). în 
altă partidă. Iugoslavia a întrecut cu 
19—15 (11—10) reprezentativa U.R.S.S.

Campionatele internaționale de 
pentatlon modern ale României s-au 
încheiat cu succesul sportivilor ro
mâni, situați pe primul loc atît in 
clasamentul general individual, cît 
și în cel pe echipe.

Copform tragerii la sorti, efectuată 
joi Ia prinz, în prima zi John Feaver 
îl va intîlni pe Andrei Dîrzu. iar in 
continuare se va disputa partida din
tre Buster Mottram și Ilie Năstase. 
Sîmbătă este prpgramată partida de 
dublu, în care după toate probabili
tățile vor evolua cuplul Iile Năstase 
— Andrei Dîrzu și perechea fraților 
John și David Lloyd. Duminică se 
vor desfășura ultimele două partide 
de simplu : Mottram — Dîrzu și 
Feaver — Năstase.

16—13 (7—6) selecționata Poloniei.
Alte rezultate : R.D. Germană — Bul
garia 19—7 (9—6); Iugoslavi* —
Franța 31—9 (15—4).
• Cu prilejul unui concurs de 

haltere desfășurat la Moscova, spor
tivul sovietic Viktor Naniev a stabi
lit un nou record al lumii la cat. 100 
kg, stilul „smuls", cu o performanță 
de 182,500 kg.

• în prima zi a turneului Interna
țional masculin de volei care are loc 
în Berlin au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : R.D. Germană — 
Danemarca 3—0; România (B) — 
Cuba (B) 3—2; Ungaria — U.R.S.S. 
(B) 3—0.
• Cu două runde înainte de în

cheierea turneului International fe
minin de șah de la Plovdiv, pe pri
mul loc al clasamentului se află 
maestra româncă Margareta Teodo- 
rescu, cu 7 puncte, urmată de Zal- 
țeva (U.R.S.S) — 6,5 puncte (1) sl 
Sikova (Bulgaria) — 5,5 puncte.

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a transmis o telegra
mă de condoleanțe lui Masayoshi Ito. 
prim-ministru interimar al Japoniei, 
in legătură cu încetarea din viată a 
Iul Masayoshi Ohira. prim-ministru 
*1 Japoniei, In care se spune :

Manifestări dedicate aniversării a 2050 de ani de la crearea 
primului stat dac centralizat și independent

Joi a avut loc la Alba Iulia 
o sesiune de comunicări știin
țifice cu tema „De la străbunii daci 
la prezentul socialist al meleagurilor 
Albei". Au prezentat comunicări și 
referate cercetători din domeniul 
istoriei, profesori de știinte sociale 
din municipiile Cluj-Napoca și Alba 
Iulia, activiști de partid.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de tovarășul Nicolae Hurbean. prim- 
secretar al Comitetului județean Alba 
*1 P.C.R.. președintele Consiliului
popular județean.

Comunicările prezentate au înfăți
șat aspecte semnificative privind a- 
pariția statului dac centralizat si 
independent sub conducerea lui Bu- 
rebista. Au fost evocate, de aseme
nea, momente din lupta poporului 
nostru pentru libertate, independen
tă și unitate, marile realizări obți
nute in județul Alba, ca și în întrea
ga țară, sub conducerea Partidului 
Comunist Român în perioada de după 
eliberarea patriei, și îndeosebi în 
ultimul deceniu și jumătate.

★
în aceeași zi. Ia Iași s-au desfășu

rat lucrările sesiunii de comunicări 
cu tema „Geto-dacii 1a est de Car- 
pați in vremea lui Burebista si a lui 
Decebal". manifestare organizată de 
Consiliul județean al Frontului De

Consfătuire interjudețeană
pe teme ale muncii politico-educative de masă in domeniul industriei

Ieri, la Satu Mare a avut loc 
consfătuirea interjudețeană organiza
tă de comitetul județean de partid, 
cu sprijinul secției de propagandă a 
C.C. al P.C.R.. pe tema „Forme și 
metode ale muncii politice de masă 
pentru folosirea integrală a capacită
ților de producție, menținerea lor în 
stare de funcționare, reducerea con
sumurilor de materii prime, mate
riale. energie si oombustibil". Au par
ticipat activiști ai secțiilor de pro
pagandă ale comitetelor județene de 
partid, ai organizațiilor de masă si 
obștești, secretari si secretari adiunctl 
din mari unităti. cadre de conducere, 

muncitori fruntași din județele Bihor. 
Bistrita-Năsăud, Cluj, Brasov. Ma
ramureș, Mureș, Sălaj si Satu Mare.

ALBA • în sala consiliului 
popular județean s-au desfășu
rat ieri lucrările unei sesiuni de 
comunicări științifice „De la 
strămoșii daci la prezentul so
cialist pe meleagurile Albei". 
După cuvîntul de deschidere 
rostit de tov. Nicolae Hurbean, 
prim-secretar als Comitetului ju
dețean Alba al P.C.R., prof, 
univ. dr. Hadrian Daicoviciu, di
rectorul Muzeului de istorie a 
Transilvaniei din Cluj-Napoca, 
a vorbit despre „Semnificația 
apariției în istoria spațiului ro
mânesc a primului stat dac cen
tralizat și independent". în ca
drul sesiunii au fost susținute 
un număr de 15 comunicări. (Șt 
Dini că)

GALAȚI • în cadrul ciclu
lui de manifestări „Unitate și 
continuitate" a fost vernisată 
expoziția de carte „Sîntem aici 
de peste două mii de ani", or
ganizată de Biblioteca județeană 
„V. A. Urechia". Sînt prezentate 
peste 300 de exponate (carte ve
che, incunabule, atlase geogra
fice, hărți etc.) atestînd conti
nuitatea civilizației daco-roma- 
ne de-a lungul secolelor. • Ul
tima premieră a Teatrului dra
matic Galați se numește „Iluzia 
optică" de Dumitru Solomon și 
a fost pusă în scenă de regizo
rul Nicolae Scarlat, în scenogra
fia lui Victor Crețulescu. în dis
tribuție: Mitică Iancu, Eugen 
Popescu-Cosmin, Stela Popes- 
cu-Temelie, Viorica Hodel, Leni 
Ștefănescu și Vlad Vasiliu. 
(Dan Plăeșu)

GORJ • Timp de două zile, 
la Peștișani s-a desfășurat cel 
de-al XIII-lea simpozion de 
geografie a Gorjului, manifes
tare dedicată Anului internațio
nal al mediului înconjurător, 
realizat cu contribuția cercetă
torilor gorjeni și a unor specia
liști și cadre didactice universi
tare din București, Cluj-Napoca 
și Craiova. • Societatea de ști
inte istorice din Republica So
cialistă România a organizat 
recent, la Tg. Jiu, cu spri
jinul instituțiilor de cultură lo
cale, o sesiune științifică cu 
tema „200 de ani de la naște
rea lui Tudor Vladimirescu", în 
cadrul căreia au fost prezentate 
12 referate și comunicări. (Du
mitru Prună)

SATU MARE O La galeria de 
artă s-a deschis expoziția de 
ceramică a Suzanei Hiripi, ar
tistă ceramistă din localitate. 
Sînt expuse obiecte decora
tive și cu destinație utilitară în 
forme și cu motive ornamentale 
stilizate, inspirate din arta popu
lară a zonelor etnografice din 
județ. • La întreprinderea „23 
August" a luat ființă cenaclul de 
creație literară „Orizont", ai că
rui membri — muncitori, ingi

„Afllnd cu profundă tristețe vestea 
încetării din viată a domnului Ma
sayoshi Ohira, prim-ministru al Ja
poniei. doresc să vă transmit dum
neavoastră, guvernului si poporului 
japonez sincere condoleanțe, iar fa
miliei îndoliate Întreaga noastră com
pasiune".

mocrației și Unității Socialiste si In
stitutul de istorie și arheologie „A.D. 
Xenopol". Au participat membri al 
Academiei de știinte sociale și poli
tice, istorici și profesori universitari, 
cercetători și muzeografi din Bucu
rești, Galați. Bacău, Piatra Neamț, 
Roman și last

Sesiunea a pus în evidentă noi 
date si elemente referitoare la bogă
ția și originalitatea culturii geto-da
cilor. la circulația monedelor roma
ne în contextul dezvoltării schimbu
rilor comerciale cu populația geto- 
dacică. relațiile geto-dacilor cu alte 
populații, precum și particularitățile 
vieții spirituale a geto-dacilor din *- 
cest spațiu geografic.

După-amiază, la sala „Victoria" a 
fost inaugurată expoziția omagială 
de artă plastică, intitulată „2 050 de 
ani de la constituirea primului stat 
dac centralizat și independent", orga
nizată de Filiala ieșeană a Uniunii 
artiștilor plastici si Muzeul de artă 
din localitate, sub egida Comitetului 
județean de cultură și educație so
cialistă.

Sînt expuse peste 50 de lucrări de 
pictură, grafică si sculptură, reali
zate de artiști plastici ieșeni, care 
și-au selectat subiectele din trecu
tul istoric al patriei și din realitățile 
prezentului socialist.

în spiritul exigentelor și indica
țiilor formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R.. au fost 
prezentate referate. însoțite de dezba
teri și filme documentare, care au o- 
glindit experiența din domeniul mun
cii politico-educative a organelor și 
organizațiilor de partid, a organizații
lor de masă si obștești, a cluburilor 
muncitorești si așezămintelor de cul
tură.

De asemenea, au avut loc vi
zite cu caracter de schimb de ex
periență in mari întreprinderi săt
mărene.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scintell*

neri, economiști, tehnicieni $1 
maiștri — realizează creații 
inspirate din activitatea colecti
vului, multe din ele incluse în 
programele brigăzilor artistice 
din secțiile unității. (Octav Gru- 
meza)

DOLJ • La Craiova s-au 
deschis ieri lucrările Colocviului 
național de lexicologie, lexico
grafic și semantică romanică, 
organizat de universitatea și 
centrul de științe sociale din lo
calitate. Această amplă mani
festare științifică, ce reunește 33 
de specialiști din centrele uni
versitare București, Iași, Timi
șoara. Pitești și Craiova, prile
juiește expunerea unui mare 
număr de comunicări în cadrul 
a cinci secțiuni. • Ieri, la Mu
zeul de artă din Craiova a fost 
vernisată o expoziție ce cuprin
de lucrările a 18 artiști plastici 
din cadrul laboratorului de res
taurare al Muzeului de Artă al 
Republicii Socialiste România. 
Sînt reunite peste 80 de lucrări 
de pictură, sculptură, grafică și 
artă decorativă ale unor artiști 
din București, Iași, Cluj-Napo
ca, Sf. Gheorghe, Craiova și 
Brașov — recunoscuți pe plan 
național și peste hotare. (Nico
lae Petolescu).

VRANCEA O Casa munici
pală de cultură din Focșani, în 
colaborare cu filiala Vrancea a 
Arhivelor Statului, a editat do
cumentarul „Viața teatrală la 
Focșani". Lucrarea se remarcă 
prin bogatul conținut informa- 
tiv-cultural, fiind în același timp 
și o primă încercare reușită de 
a se realiza o istorie a mișcării 
teatrale la Focșani de-a lungul 
a 130 de ani. • In continuarea 
manifestărilor prilejuite de Îm
plinirea a 100 de ani de la naș
terea lui Tudor Arghezi, Ia Foc
șani sînt organizate, sub generi
cul „Argheziană", recitaluri și 
spectacole de poezie, lansări de 
cărți, expoziții de documente șl 
lucrări ale marelui poet (Dan 
Drăgulescu)

IAȘI • Ieri a avut loc o se
siune de comunicări științifice 
cu tema „Geto-dacil la est de 
Carpați în vremea lui Burebista 
și Decebal". Au participat cu re
ferate și comunicări despre cul
tura materială, circulația mone
tară, viața spirituală și relațiile 
geto-dacilor cu alte popoare ca
dre didactice și1 cercetători din 
București și Iași, precum și mu
zeografi din Bacău, Piatra 
Neamț și Roman. /• Sala „Vic
toria" din Iași găzduiește o am
plă expoziție de pictură, grafică 
și sculptură. Sînt expuse lucrări 
cu tematică istorică, precum și 
lucrări care oglindesc aspecte 
din viața contemporană și con
strucția socialistă în patria noas
tră. (Manole Corcaci)

• PAGUBELE PRO
VOCATE DE ERUPȚIA 
VULCANULUI ST. HE
LENS se ridică la 2,7 mtliarde 
de dolari — au anuntat în 
fata Congresului S.U.A. mai 
multi responsabili ai statului 
Washington. unde a avut loc 
cataclismul. Deșteptarea brutală 
a acestui vulcan după mai bine 
de un secol de inactivitate s-a 
soldat cu moartea a 26 de per
soane și dispariția altor 46. Cir
ca o cincime din. suprafața sta
tului Washington este acoperită 
cu cenușă vulcanică, iar recol
tele de cereale sînt serios com
promise. Cifrele prezentate Co
misiei de afaceri bugetare a Se
natului înglobează atît pagubele

provocate întreprinderilor parti
culare. cît și organismelor pu
blice. Comisia a aprobat deja o 
primă tranșă de 898 milioane 
dolari ca ajutor federal pentru 
regiunile sinistrate.

• NAVIGAȚIE IN DE
ȘERTUL KARAKUM. Ca
nalul ce strătjate deșertul Ka
rakum a devenit o mare arte
ră de navigație. Pe o lungime 
de 600 kilometri, pe acolo pe 
unde nu demult umblau doar 
cămilele, circulă azi motonave
le si șalupele cu aripi subacva
tice. Canalul Karakum a adus 
apele fluviului Amudaria în zo
nele de deșert din sudul Turk- 
meniei, care sînt cele mai ari
da din Asia centrală sovietică.

Aceasta a permis să se dubleze 
suprafața pămînturilor irigate, 
care sînt folosite în principal 
pentru cultura bumbacului, con
tribuind totodată la valorifica
rea a 5 milioane de hectare de 
pășuni. Construcția canalului 
continuă ; el va avea în final 
lungimea de 1400 kilometri.

• UN APARAT PEN
TRU DIABETICI a fost rea
lizat, de curînd, în Franța. El 
măsoară instantaneu procentul 
de glicemie din singe, permi- 
țind diabeticului să cunoască în 
orice moment starea sănătății 
sale, fără a aștepta rezultatele 
clasice ale analizei urinei. Pri
mul de acest gen, aparatul cîn- 
tărește 300 grame șl are dimen

siunile unui calculator electro
nic de buzunar cu care se și 
aseamănă.

CAUȚIE ? Londonezul

• MATERIE ORGA

mai puțin deplasat un asemenea 
exces de precauție.

NICĂ BUNA CONDU
CĂTOARE DE ELECTRI
CITATE ? Pentru prima

tehnica transportului de elec
tricitate. cu condiția, firește, de 
a se obține o substanță similară 
care să fie conductibilă in con
diții de temperatură si presiune 
normale.

AII
Morgan, surprins în această fo
tografie, iși afișează „invenția" :
două oglinjoare retrovizoare
prinse de borurile pălăriei. Pen
tru ce ? Mai întîi. spune inven
tatorul. retrovizoarele acestea
pot fi de folos la traversarea 
străzii : în al doilea rînd este.
totdeauna, bine să știi ce se pe
trece în spatele tău. Frecventa 
sporită a cazurilor de delincventă, 
apreciază „Daily Mirror", face

• EXCES DE PRE
oară, o echipă de cercetători 
francezi si danezi a reușit să 
evidențieze conductibilitatea 
electrică a unei substanțe orga
nice. După cum a făcut cunos
cut Academia franceză de știin
țe. este vorba de o substanță 
sintetică avind la bază carbonul, 
hidrogenul, seleniul. fosforul si 
fluorul. în condițiile unei tem
peraturi extrem de scăzute — în 
apropierea zeroului absolut — si 
a unei presiuni foarte ridicate, 
respectiva substanță a devenit 
supraconductibilă. Cercetătorii 
consideră că această descoperire 
ar putea revoluționa. In viitor.

• MAI INALȚI. MAI
SĂNĂTOȘI. DuPă cum anun
ța recent agenția de presă Chi
na Nouă, media de înălțime a 
copiilor in vîrstă de pînă Ia 14 
ani a crescut în China cu 2 cm.
iar greutatea lor medie, cu un 
kilogram — termenul de compa
rație constituindu-1 Înălțimea si 
greutatea avute de copiii de 
vîrste similare in urmă cu trei 
decenii. Aceste constatări sînt
rodul unor ample studii efec
tuate în Întreaga tară in cursul
anului trecut. Fenomenul este

urmare directă a creșterii nive
lului de trai si a grijii deosebite 
de care se bucură tînăra ge
nerație.

• ISTORIA AFRICII. 
Sub auspiciile UNESCO, la 
Paris a fost prezentat recent 
primul dintre cele opt volume 
ale „Istoriei generale a Africii", 
lucrare elaborată de un vast 
colectiv de istorici, arheologi si 
alti Specialiști din numeroase 
țări ale lumii. în această lucrare 
fundamentală sînt strînse lao
laltă. pentru prima oară, toate 
informațiile de care dispune 
stiinta contemporană cu privire 
la istoria continentului african, 
începînd cu perioada preistorică 
si terminînd cu faptele din zi
lele noastre.



România a devenit membru al Comitetului 
ad-hoc al O.N.U. pentru Oceanul Indian

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Președintele Adunării generale a 
O.N.U.. Salim Ahmed Salim (Tanza
nia) . a numit România - in comitetul 
ad-hoc pentru Oceanul Indian. Orga
nism inființat în anul ’1972. însărci
nat cu aplicarea declarației O.N.U. 
privind transformarea Oceanului In
dian intr-o zonă a păcii, comitetul 
cuprinde. în prezent. 44 de state 
membre : țările riverane .si adiacen
te Oceanului Indian, cei cinei mem
bri permanent! ai Consiliului de 
Securitate și principalele țări care 
folosesc căile de navigație ale aces
tui ocean, între care și țara noastră.

Conform mandatului încredințat de 
Adunarea Generală, comitetul ad-hoc, 
in componenta sa lărgită, urmează să 
pregătească. în cadrul mai multor se
siuni. convocarea, in 1981. la Colom
bo. a conferinței internaționale pen
tru punerea în aplicare a Declara
ției privind transformarea Oceanului 
Indian într-o zonă a păcii.

BELGRAD
- "r- - 1 - ir %

Ședința Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD 12 (Agerpres). — La 
Belgrad au avut loc miercuri lucră
rile celei de-a Xl-a ședințe a Comi
tetului Central al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

Ședința a fost deschisă de • Stevan 
Doronski. însărcinat să prezideze șe
dințele Prezidiului C.C. al U.C.I. 
După cum informează agenția Ta
ping, C.C. al U.C.I. a examinat si
tuația politică actuală, precum si 
probleme curente legate de înfăp
tuirea politicii de stabilizare econo
mică.

SOFIA

Probleme actuale ale educației în dezbaterea conferinței « • 
miniștrilor învățămîntului din țările europene

SOFIA 12 (Agerpres). — La Sofia 
s-au deschis, la 12 iunie, lucrările ce
lei de-a IlI-a Conferințe a miniștri
lor învățămîntului din țările euro
pene, organizată de UNESCO, in 
colaborare cu Comisia economică a 
O.N.U. pentru Europa. Participă de
legații din 35 de țări din Europa, 
precum și din S.U.A., Canada și Is
rael. Din țara noastră ia parte o de
legație condusă de Aneta Spornic, 
ministrul educației și învățămîntului.

Lucrările conferinței au fost des

GENEVA Deschiderea sesiunii
Comitetului pentru dezarmare

GENEVA 12 (Agerpres). — La 
Palatul Națiunilor din Geneva au în
ceput, miercuri lucrările celei de-a 
doua sesiuni din acest an a Comite
tului pentru dezarmare — organism 
de negocieri al O.N.U. in problemele 
dezarmării, din care fac parte 40 de 
state, între care și România. Prima 
sesiune din acest an a comitetului a 
avut loc în perioada 5 februarie—29 
aprilie.

In conformitate cu mandatul În
credințat de O.N.U. și ținînd seama 
de tendințele de înrăutățire a situa

Idei și propuneri constructive pentru 
cel de-al doilea „deceniu al dezarmării44

Pe marginea documentului prezentat de România, împreună cu Suedia, la sesiunea Comisiei O.N.U. pentru dezarmare
Demersurile consecvente ale Româ

niei în vederea opririi cursei înarmă
rilor si înfăptuirii dezarmării au că
pătat o nouă recunoaștere internațio
nală prin adoptarea. în unanimitate, 
la Națiunile Unite, a proiectului de 
Declarație privind cel de-al doilea 
deceniu al dezarmării — proiect 
avind la bază propunerile de acțiune' 
formulate în documentul de lucru 
intitulat „înghețarea și reducerea 
bugetelor militare", rod al unei ini
țiative a țării noastre împreună 
cu Suedia. Atît obiectivele funda
mentale ale „deceniului" stabili
te în documentul aprobat în a- 
ceste zile de Comisia O.N.U. pentru 
dezarmare, cît si prevederile referi
toare la acțiunile concrete ce ar urma 
să fie întreprinse încorporează idei 
si inițiative românești definite în 
documentele programatice ale Con
gresului al Xll-lea al P.C.R.. în gîn- 
direa si acțiunea politică a președin
telui Nicolae Ceausescu, in alte luări 
de poziție ale partidului si statului.

Proiectul de declarație privind 
cel de-al doilea deceniu al de
zarmării, ce urmează a fi su
pus aprobării Adunării Generale la 
sesiunea din toamnă, stabilește ca 
obiectiv prioritar al acestei perioade 
trecerea de urgentă la Încetarea 
cursei înarmărilor, încheierea unor 
acorduri efective de dezarmare, cum 
ar fi interzicerea tuturor experiențe
lor cu arma nucleară, a armelor chi
mice și bacteriologice, acordarea de 
garanții statelor nenucleare, interzi
cerea unor noi tipuri de arme nu
cleare pină la completa lor eliminare.

Se cuvine a aminti că discutarea 
documentului de lucru româno- 
suedez a avut loc ca urmare a 
adoptării, la propunerea Româ
niei și a altor 11 țări, la ulti
ma sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., a unei rezoluții in care se 
sublinia că „este necesar să se dea 
un nou impuls eforturilor de a se 
înfăptui acorduri de înghețare, re
ducere sau limitare de altă natură a 
cheltuielilor militare". Prin aceeași 
rezoluție. Comisia pentru dezarmare 
era însărcinată să identifice si să 
examineze căi si mijloace efective 
de înfăptuire a unor asemenea mă
suri. Textul documentului de lucru 
a reprezentat o substanțială contri
buție la îndeplinirea mandatului co
misiei prin caracterul concret si ju
dicios al propunerilor, orientate spre

Numirea României în comitet a 
fost comunicată secretarului general 
al O.N.U. printr-o scrisoare.

In cuvîntul rostit cu acest prilej, 
reprezentantul României a subliniat 
că tara noastră promovează o po
litică activă îndreptată spre conso
lidarea păcii, securității și cooperă
rii Internationale, favorizînd stabi
lirea de zone ale păcii in diferite 
părți ale lumii. Stabilirea unei ase
menea zone în Oceanul Indian, con
stituie — a apreciat el — una din
tre căile de însănătoșire a climatu
lui general, care să stimuleze încre
derea si cooperarea intre națiuni. Ca 
tară ce folosește căile de navigație 
din acest ocean. România este inte
resată in aplicarea declarației pri
vind transformarea Oceanului In
dian într-o zonă a păcii, este inte
resată în dezvoltarea relațiilor sale 
de cooperare și colaborare cu țări
le riverane, cu celelalte state. în fo
losul reciproc al acestor țări, al 
păcii și securității internaționale.

Comitetul Central a adoptat în una
nimitate hotărirea cu privire la regle
mentarea împuternicirilor și a modu
lui de funcționare ale organelor 
U.C.I. pînă la al Xll-lea Congres al 
U.C.I. si hotărirea cu privire la mo
dificările și completările la Regula
mentul de organizare și funcționare 
al Comitetului Central al U.C.I.

In cadrul ședinței, Comitetul Cen
tral a elaborat propunerea pentru 
modificarea articolului 321 al Consti
tuției R.S.F.I. referitor la funcția de 
președinte al R.S.F.I., care va fi îna
intată Prezidiului R.S.F.I.

chise de directorul general al 
UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow.

Todor Jivkov. președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, a 
rostit un cuvînt de salut.

Conferința va dezbate probleme le
gate de tendințele dezvoltării invăță- 
mîntului, in strînsă legătură cu evo
luția economică a societății, cu de
mocratizarea educației, cu dezvol
tarea relațiilor de cooperare regiona
lă și internațională în acest domeniu.

Șefa delegației române a fost aleasă 
'vicepreședinte al conferinței.

ției internaționale, de recrudescenta 
cursei înarmărilor și de pericolele la 
adresa destinderii și păcii, in fața 
comitetului stă sarcina, de mare răs
pundere, de a negocia și de a pune 
în aplicare măsuri concrete de oprire 
a cursei înarmărilor și de dezarmare, 
cu prioritate în domeniul nuclear, 
care să contribuie la reluarea si con
solidarea cursului destinderii, la stă
vilirea competiției militare actuale, 
la crearea unui climat de pace și 
securitate reală în Europa si în în
treaga lume. ,;

o abordare gradată a diverselor as
pecte ale dezarmării. Între altele, se 
subliniază că, pînă la Încheierea 
de acorduri de reducere a cheltuie
lilor militare — la nivel global, 
regional sau bilateral — reali
zabile în condițiile păstrării unui 
echilibru militar adecvat și ale unei 
verificări . acceptabile pentru fiecare 
tară, trebuie să se dea dovadă de 
autoreținere In stabilirea bugetelor 

Un raport al S.I.P.R.I, relevă:
IN ACEST AN, CHELTUIELILE MILITARE 

VOR DEPĂȘI 500 MILIARDE DOLARI!
• Primul „deceniu al dezarmării" a fost „un eșec total", 

consideră Institutul internațional pentru cercetări în problemele 
păcii din Stockholm (S.I.P.R.I.), in raportul său anual dat publi
cității joi. La scara mondială — afirmă raportul — cheltuielile 
militare au sporit, in termeni reali, de patru ori in perioada 
postbelică ; in 1980 ele vor depăși 500 miliarde de dolari © Curba 
ascendentă a cheltuielilor militare ar putea să constituie preludiul 
unui conflict armat major — notează experții S.I.P.R.I. Consacrind 
pentru prima oară un capitol armelor „eurostrategice", ei apre
ciază că desfășurarea acestor arme „sporește riscul unei înfrun
tări nucleare in Europa” • Documentul S.I.P.R.I. relevă, totodată, 
că experiențele nucleare au continuat și in 1979, inregistrindu-se 
alte 53 de explozii.

militare, și că negocierea propriu-zisă 
de acorduri ar fi favorizată, de ase
menea, de adoptarea unor declarații 
si decizii unilaterale ale parlamente
lor și guvernelor de a îngheța sau 
reduce alocațiile militare. Avîn- 
du-se In vedere dlsparitătile enorme 
in privința dotării cu armament si a 
nivelului alocațiilor militare, atît ca 
procent din produsul national, cît si 
în valoare absolută, ca si alti fac
tori. s-a impus precizarea ca măsu
rile să tină seama deopotrivă de par
ticularitățile politice si militare ale 
fiecărei zone geografice si de inte
resele păcii si securității generale, 
alături de sublinierea răspunderii ce 
revine țărilor puternic înarmate.

Desigur că oriunde s-ar Înregistra 
pași autentici în această direcție, 
oricît de mici, ei ar fi preferabili

Se dezvoltă prietenia
MAPUTO 12 (Agerpres). — La Ma

puto se desfășoară lucrările Confe
rinței de constituire a Asociației mo- 
zambicane de prietenie si solidarita
te cu alte popoare (A.M.P.S.P.), la 
care sînt prezente delegații din 31 de 
țări prietene si organizații interna
ționale.

La conferință participă o delegație 
a Consiliului Național al Frontului 
Democrației si Unității Socialiste și 
Ligii române de prietenie cu popoa
rele din Asia si Africa, condusă de 
Iosif Uglar. membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al F.D.U.S.

în cadrul ședinței de joi, șeful de
legației române a prezentat confe
rinței mesajul de solidaritate mili-

Necesitatea întăririi și dezvoltării 
mișcării de nealiniere

subliniată la reuniunea comună a Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea ți a Comitetului Popular Central
PHENIAN 12 (Agerpres). — La 

Phenian a avut loc o reuniune co
mună a Comitetului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea și a 
Comitetului Popular Central al 
R.P.D. Coreene, prezidată de Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al 
P.M.C.. președintele R.P.D. Coreene. 
A fost discutată problema întăririi in 
continuare și dezvoltării mișcării de 
nealiniere in situația actuală — re
latează agenția A.C.T.C.

în încheierea reuniunii a rostit o 
cuvintare președintele Kim Ir Sen.

Reuniunea a evidențiat că, in situa
ția complexă și încordată din pre
zent, țările nealiniate trebuie să se 
unească strîns și să întreprindă ac
țiuni pozitive pentru a înlătura peri
colul de război, a apăra pacea și 
securitatea omenirii.

S-a relevat că, in poziția sa. Gu
vernul R.P.D. Coreene are in vedere 

BelgiaIn 
rachetelor

s-au
nucleare I", in cursul cărora participanții purtau panouri cu 

chemări la acțiune pentru a împiedica instalarea de noi mijloace de 
distrugere în masă pe teritoriul țării. Fotografia înfățișează un aspect 

al demonstrației din localitatea Overpelt

desfășurat ample manifestații sub lozinca ,,Nu,

menținerii stării negative de lucruri 
care a caracterizat, din păcate, pri
mul deceniu al dezarmării si ale că
rei consecințe se resimt serios în îm
prejurările de fată. O însemnătate 
deosebită ar avea, desigur, realizarea 
de progrese pe linia dezangajării mi
litare și dezarmării în Europa, zona 
cu densitate record de efective mili
tare și mijloace de distrugere, inclu
siv nucleare. Iată de ce tara noastră 

consideră că viitoarea reuniune de 
la Madrid va trebui să abordeze cu 
prioritate problematica dezarmării 
stimulînd înțelegeri în acest sens în
tre statele semnatare ale Actului fi
nal de la Helsinki.

însăsi desfășurarea de dezbateri 
concrete pe tema reducerii cheltuie
lilor militare a fost apreciată de ma
joritatea delegatilor ca un fapt deo
sebit de pozitiv in actualele condiții 
de înrăutățire a climatului politic 
international. După cum discuțiile 
purtate si îndeosebi votul unanim al 
comisiei demonstrează realismul pro
punerilor romăno-suedeze, primite cu 
o largă receptivitate tocmai fiindcă 
vin în întîmpinarea aspirațiilor de a 
se depăși starea de lucruri existentă, 
de a frîna deteriorarea atmosferei 
internaționale.

romăno-mozambicană
tantă și prietenie al poporului român, 
care a fost primit cu deosebită căl
dură de către participând.

★
Delegația română a fost primită 

de Marcelino dos Santos, secretar al 
C.C. al FRELIMO, și de Joaquim 
Chissano. secretar a! C.C. al 
FRELIMO, ministrul de externe al 
Mozambiculul și președinte al confe
rinței. A fost exprimată hotărirea co
mună de dezvoltare continuă a rela
țiilor bilaterale, pe multiple planuri, 
în spiritul înțelegerilor si documen
telor convenite cu ocazia vizitei în 
Mozambic a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

următoarele : trebuie ținut sus stin
dardul nealinierii și independenței ; 
manevrele imperialiste urmărind 
provocarea de disensiuni trebuie con
tracarate prin strategia unității ; 
este necesar să fie dusă o luptă ac
tivă pentru dejucarea manevrelor 
imperialiste vizind agresiunea și răz
boiul, pentru apărarea păcii și secu
rității lumii ; trebuie sprijinită per
manent și activ lupta de eliberare 
națională și pentru independență a 
popoarelor oprimate ; trebuie dusă 
energic și fără întrerupere lupta pen
tru desființarea vechii ordini econo
mice internaționale și instaurarea 
alteia noi ; este necesară o reuniune 
urgentă a miniștrilor de externe ai 
țărilor din mișcarea de nealiniere 
pentru analizarea situației actuale și 
discutarea problemei consolidării 
mișcării.

Or. în această privință nimic nu ar 
avea mai mare eficientă decît de
clanșarea procesului de dezarmare, 
începînd cu înghețarea și apoi redu
cerea cheltuielilor militare. Meritul 
acestor propuneri constă mai ales în 
faptul că ele îndreaptă atenția spre 
măsuri de domeniul posibilului acum 
si în perspectiva apropiată, urmînd 
ca altora, mai de anvergură să le 
vină rîndul ulterior, intr-o succesiune 
rezonabilă. întemeiată pe realități. 
Pe de altă parte, reducerea treptată 
a bugetelor militare ar putea. în 
virtutea caracteristicilor sale intrin
seci. să aibă efecte asupra tuturor 
tipurilor de activități militare, să 
restrîngă nu numai anumite categorii 
de arme, ci și potențialul militar al 
fiecărei țări în ansamblul său. Dar. 
mai presus de orice, asemenea mă
suri ar intări încrederea între state, 
ar contribui la diminuarea încordării, 
deschizind calea unor noi decizii po
litice în materie de dezarmare. In 
fine, măsurile in cauză ar reprezenta 
o ușurare economică imediată pentru 
toate statele prin eliberarea unor 
substantiate resurse pentru dezvolta
re. necesare fiecăreia dintre țări, dar 
mai cu seamă celor in curs de dez
voltare. Refferindu-se la acest as
pect important, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia recent : „Tre
buie să realizăm, intr-un termen cît 
mai scurt, trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare. Să facem în așa fel in
cit uriașele mijloace materiale și fi
nanciare, uriașele forțe umane care 
lucrează pentru înarmare să fie Puse 
la dispoziția popoarelor, in vederea 
dezvoltării economico-sociale. a ridi
cării bunăstării lor materiale si spi
rituale ! Să facem astfel incit minu
natele cuceriri ale științei și cunoaș
terii umane să servească numai șl 
numai omului, umanismului, civili
zației. progresului și independentei 
popoarelor !"

In acest sens, atît dezbaterile, cit șl 
votul comisiei dobîndesc semnificația 
unui Îndemn la mai multă voință 
politică din partea factorilor de răs
pundere ai statelor, la intensificarea 
acțiunilor în vederea unor măsuri 
efective de oprire a cursei înarmă
rilor. de trecere la dezarmare, ca sin
gura cate viabilă de a salvgarda 
pacea și securitatea internațională.

Vasile OROS

r
1A

IN FAVOAREA STABILITĂȚII PREȚULUI PETROLULUI. Ministrul petro
lului ol Emiratelor Arabe Unite, Mani Said Al-Otaiba, aflat într-o vizită 
la Copenhaga, a declarat că țara sa se pronunță împotriva unor noi ma
jorări ale prețului petrolului. Intr-un interviu acordat televiziunii daneze, 
ministrul a precizat că Emiratele Arabe Unite regretă decizia luată de 
unele țări O.P.E.C. de a majora prețurile la petrol. „Noi dorim să men
ținem prețul petrolului la 28 dolari per baril și nu sîntem interesați în 
majorări care să perturbeze piața", a declarat ministrul.

ÎNTREVEDERE LA BUDA
PESTA. Jănos Kâdăr, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., s-a întîlnit, joi, 
Ia Budapesta, cu Michael O’Riordan, 
secretar general al P. C. din Ir
landa. A avut loc un schimb de opi
nii privind activitatea celor două 
partide, unele probleme ale vieții 
internaționale și ale mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

PLENARA C.C. AL P.C. PORTU
GHEZ, desfășurată la Lisabona, a 
examinat proiectele de documente 
pentru apropiata conferință națio
nală a partidului consacrată pregă
tirilor în vederea alegerilor parla
mentare si prezidențiale. Conferința 
tși va începe lucrările la 14 iunie. 
Secretarul general al P.C.P.. Alvaro 
Cunjial. a confirmat hotărirea P.C.P. 
de a examina posibilitățile cola
borării cu socialiștii si alte forte 
progresiste.

ÎN VEDEREA RELUĂRII DIA
LOGULUI INTERCIPRIOT. Javier 
Perez de Cuellar, secretar general 
adjunct al O.N.U. pentru probleme 
politice speciale, a avut convorbiri, 
la Atena, cu ministrul elen de ex
terne, Constantin Mitsotakis. Șeful 
diplomației elene a precizat că. In 
cursul convorbirilor, au fost exami
nate probleme privind . reluarea 
dialogului intercomunitar cipriot. 
Anterior. Javier Perez de Cuellar 
a vizitat. în același scop. Cipru șl 
Turcia.

CONGRESUL AL XXVI-LEA AL 
PARTIDULUI DE STÎNGA — CO
MUNIȘTII DIN SUEDIA va avea 
loc in toamna anului 1981 — a ho- 
tărit plenara conducerii partidului, 
care a examinat probleme legate de 
pregătirea congresului, informează 
ziarul „Arbetartidningen-Ny Dag".

Reuniune la nivel înalt 
a Pieței comune

ROMA 12 (Agerpres). — La Vene
ția s-au deschis joi lucrările reu- 
niuhii la nivel înalt a Pieței comune 
avind pe ordinea de zi probleme pri
vind situația din țările C.E.E., cu 
accent pe chestiunile de ordin econo
mic, financiar și energetic, precum si 
evoluția situației politice internațio
nale si posibilitatea reluării „dialo
gului Nord-Sud". De asemenea, rele
vă agenția France Presse, „cei nouă" 
își, vor defini poziția in vederea reu
niunii la nivel înalt a principalelor 
șapte țări occidentale Industrializate 
(S.U.A., R.F.G., Japonia, Franța, Ma
rea Britanie. Italia si Canada), care 
se va desfășura tot la Veneția, zece 
zile mai tîrziu. Reuniunea va dura 
două zile.

În ce privește situația din Interio
rul Pieței comune — apreciază ob
servatorii de presă din Veneția —■ 
dezbaterile se așteaptă să fie domi
nate de dosarul lărgirii C.E.E.

Premierul Japoniei, 
Masayoshi Ohira, 
a încetat din viață

TOKIO 12 (Agerpres). — Joi di
mineața a încetat din viată primul 
ministru al Japoniei. Masayoshi Ohi
ra, din cauza unui infarct miocardic. 
El se afla internat la un spital din 
Tokio încă de la 31 mai — a anunțat 
Masayoshi Ito, secretar-șef al cabi
netului.

Decesul lui Masayoshi Ohira a sur
venit în plină campanie electorală 
pentru alegerile în Dietă de la 
22 iunie.

Un comunicat publicat la Tokio 
informează că. pină la alegerea de 
către viitorul parlament a unui nou 
premier, funcția de prim-ministru va 
fi exercitată, cu titlu interimar — In 
conformitate cu legislația niponă — 
de Masayoshi Ito, secretar-șef al 
cabinetului.

Potrivit normelor constitutionale 
nipone, ca urmare a decesului pre
mierului Ohira. joi. guvernul japo
nez a demisionat. întrucît tara se 
află în campanie electorală, membrii 
guvernului își vor exercita atribu
țiile. cu titlu interimar, pînă la de
semnarea noului prim-ministru de 
către viitorul parlament, care va re
zulta din alegerile de la 22 iunie.

Dificultățile economice 
pe agenda reuniunii 

A.E.L. S.
STOCKHOLM 12 (Agerpres). — La 

Saltsjoebaden. lingă Stockholm, s-au 
deschis lucrările unei reuniuni a Aso
ciației Europene, a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.), consacrate Împlinirii a 20 
de ani de la Înființarea acestei orga
nizații. Participă reprezentanți din 
Austria, Elveția. Finlanda. Islanda. 
Norvegia. Portugalia si Suedia.

în centru] lucrărilor se află pro
bleme ale liberalizării comerțului si 
întăririi colaborării între țările Eu
ropei occidentale tn contextul unor 
fenomene economice negative tn 
economiile lor.

într-un comunicat dat publicității 
după prima zi a lucrărilor se subli
niază că țările A.E.L.S. își vor con
centra pe viitor eforturile spre un 
comerț mai liber prin eliminarea ba
rierelor comerciale tarifare.

^AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

REUNIUNEA BIROULUI INTER
NAȚIONALEI SOCIALISTE s-a 
deschis în capitala Norvegiei. La 
lucrări participă conducători de par
tide socialiste și social-democrate 
din aproximativ 30 de țări din Eu
ropa, Africa și America Latină. Pe 
ordinea de zi se află înscrise pro
bleme privind , destinderea interna
țională și dezarmarea, reuniunea de 
la Madrid a țărilor participante la 
C.S.C.E„ dialogul dintre țările în 
curs de dezvoltare și țările indus
trializate, pregătirea viitorului Con
gres al Internaționalei Socialiste.

VIZITA PREȘEDINTELUI CI
PRULUI ÎN CEHOSLOVACIA. În 
comunicatul comun dat publicității 
in legătură cu vizita oficială in Ce
hoslovacia a președintelui Ciprului, 
Spyros Kyprianou, sînt exprimate 
aprecierea pozitivă a părților față 
de dezvoltarea relațiilor bilaterale 
și hotărirea de a extinde raportu
rile reciproce. Părțile se pronunță 
pentru conjugarea eforturilor tutu
ror statelor în scopul promovării 
destinderii, pentru încetarea cursei 
Înarmărilor și lichidarea focarelor 
de încordare.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
VENEZUELA, desfășurată la Cara
cas, a dezbătut probleme legate de 
pregătirea Congresului al VI-lea al 
partidului din luna august. Proiec
tul declarației politice, aprobat de 
plenară si care urmează a fi su
pus discuției congresului, sublinia
ză necesitatea de a se crea în Ve
nezuela o alianță care să unească 
toate forțele patriotice democratice.

SPRE CREAREA UNEI ORGANIZAȚII ECONOMICE A ȚARILOR 
DIN SUDUL ȘI ESTUL AFRICII. Reprezentanții a 18 state din Africa de 
sud și est, reuniți la Addis Abeba, au hotărit stabilirea reciprocă a unor 
tarife vamale preferențiale, ca prim pas spre crearea unei organizații re
gionale de cooperare economică. Documentul cuprinde prevederi referitoare 
și la cooperarea in domeniul industriei și agriculturii intre cele 18 țări, 
precum și in legătură cu schimburile comerciale cu terțe țări.

Orientări și opțiuni politite 
in perspettivu alegerilor generale

Cele trei partide vest-germane 
reprezentate în Bundestag si-âu 
desfășurat, la scurte intervale de 
timp, congresele electorale, ca o 
etapă decisivă în pregătirea campa
niei pentru scrutinul parlamentar 
ce va avea loc la 5 octombrie. Nota 
comună a acestor reuniuni a con
stituit-o strădania de a lăsa deo
parte divergentele interne de păreri 
și de a prezenta opiniei publice 
imaginea unității rândurilor, afecta
tă. într-un land sau altul, după re
centele consultări electorale.

Cele două partide ale coaliției gu
vernamentale — Partidul social-de
mocrat (P.S.D.) și Partidul liber-de- 
mocrat (P.L.D.) — au reafirmat la 
congresele lor. după un acord prea
labil. că doresc să conlucreze si în 
viitoarea legislatură, dacă alegătorii 
vor sprijini din nou această formulă 
de alcătuire a cabinetului federal 
de la Bonn. Obiectivul declarat ur
mărit de social-democrati este să 
devină, ca si în alegerile parlamen
tare din 1972, partidul cu cea mai 
largă reprezentare în Bundestag, a- 
preciindu-se că nu există sanse să 
obțină, la 5 octombrie, majoritatea 
absolută a voturilor. Aceasta este si 
o asigurare dată P.L.D. de conti
nuare a unei îndelungi coaliții, dar 
si expresia unei aprecieri lucide a 
situației, caracterizată prin relativa 
stabilitate a corpului electoral. în 
rîndul căruia nu s-au înregistrat 
pînă acum mari deplasări di.ntr-o 
tabără într-alta.

Fără a ignora că între P.S.D. și 
P.L.D. există deosebiri de păreri în 
anumite probleme de politică in
ternă. cancelarul Helmut Schmidt a 
menționat la congresul de la Essen 
al partidului său dorința ce
lor doi parteneri de coaliție de 
a promova în mod realist si 
progresiv reforme economice și 
sociale. în acest context, șeful gu
vernului de la Bonn a apreciat că. 
în 1980. în R.F.G. s-a înregistrat 
o activitate economică si de inves
tiții bună, ceea ce a dus la-cea mai 
scăzută cotă a șomajului din ultimii 
sase ani — argumente certe, ce vor 
fi folosite, desigur. în timpul cam
paniei electorale. Extinderea asigu
rărilor sociale, garantarea locurilor 
de muncă, ocrotirea mediului am
biant ocupă de asemenea un loc 
central în programul electoral al 
P.S.D.

Ținut la Freiburg. Congresul 
P.L.D. a reconfirmat ‘orientarea 
partidului din ultimii ani. cu in
tenția mărturisită a liderilor săi de 
a risipi orice îndoială asupra opțiu
nilor de viitor. Consimtămîntul clar 
pentru coaliția cu social-democra
ții a fost însoțit de refuzul unei 
alianțe cu Uniunea creștin-democra- 
tă și ramura sa bavareză. Uniu
nea creștin-socială. în orice caz. 
umbrele îndoielii, apărute după 
insuccesul liber-democraților în ale
gerile regionale din Rhenania de 
nord-Westphalia. au fost înlăturate, 
delegații raliindu-se liniei politice 
promovate de președintele P.L.D.. 
Hans-Diet rich Genscher. vicecan
celar si ministru de externe al 
R.F.G.

Uniunea creștin-democrată și-a 
ținut congresul sub deviza „mobi
lizării generale", astfel Incit ..mo
torul" electoral să poată funcționa 
din plin. Renunțînd la bilanțuri 
retrospective, care ar fi putut isca 
dispute, congresul s-a plasat necon
diționat de partea candidatului co
mun al creștin-democraților și creș- 
tin-socialilor, F.J. Strauss. Timpul 
afectat dezbaterilor a fost re

„SĂPTĂMÂNA CULTURII RO- | 
MÂNEAȚI" LV PERU. In orașul 
peruan Cajamarca se desfășoară I 
„Săptămina culturii românești", an
samblu de manifestări incluzind ’ 
expoziția „România in imagini", un 
ciclu de filme, documentare româ
nești și o seară de poezie si mu- • 
zică românească.

O SEARA CULTURALA DEDI- I 
CATA LUI ARGHEZI a fost orga
nizată la Praga. Au luat parte re- ț 
prezentanti ai Ministerului Aface- I 
rllor Externe, Ministerului Culturii, ' 
Uniunii scriitorilor, profesori si s(u- 
denți, ziariști, traducători. Prof. dr. 
Marie Kavkova a evocat pagini din | 
viata lui Tudor Arghezi.

ALEGERILE GENERALE DIN 
BOLIVIA se vor desfășura la data 
fixată — 29 iunie, a hotărît pre- . 
ședințele țării, Lidia Gueiler, anun- I 
ță un comunicat oficial. Forțele ar- | 
mate au cerut recent ca scrutinul 
să fie amînat cu cel puțin un an, | 
cererea fiind respinsă atît de parti- | 
dele politice boliviene, cît și de 
candidați! la funcția supremă. i

PRIMIRE LA CASA ALBĂ. Pre- I 
ședințele S.U.A., Jimmy Carter, l-a 
primit la Casa Albă pe ministrul ’ 
italian al afacerilor externe, Emi- ( 
lio Colombo, care a efectuat o vizită 
oficială la Washington. Au fost 
examinate probleme legate de a- | 
gendâ reuniunii la nivel înalt de 
la Veneția a principalelor șapte 
țări industrializate occidentale.

EGIPTUL ȘI ISRAELUL au ac- I 
ceptat să înceapă convorbiri, la | 
Washington, în vederea examinării 
unei viitoare reluări a negocierilor 
asupra autonomiei palestinienilor | 
din Gaza și Cisiordania — trans
mite agenția M.E.N., citind decla- I 
rații ale Casei Albe și Departa- | 
mentului de Stat al S.U.A.

zervat. în cea mai mare măsură, nu 
prezentării alternativelor la politi
ca guvernului de coaliție, ci încer
cărilor de a diminua audienta 
candidatului P.S.D. și enunțării 
unor promisiuni care ar necesita 
fonduri federale suplimentare de 
aproximativ 20 miliarde mărci.

Dar oricît de arzătoare ar fi as
pectele de politică internă, campa
nia electorală va fi dominată, dună 
opinia presei vest-germane. de pro
blemele de politică externă. Rezu- 
mînd punctele de vedere exprimate 
cu insistentă în ultimul timp, can
celarul H. Schmidt s-a pronunțat, 
la Essen, pentru continuarea poli- v 
ticii de asigurare a păcii, de destir. 
dere și dezarmare, opțiuni funda
mentale. promovate cu consecvență 
de partid de cînd se află la putere 
si incluse si în programul adop
tat de Congresul P.S.D. în opi
nia cancelarului, strinsele legături 
pe care R.F.G. le întreține cu par
tenerii din alianța occidentală si 
comunitatea vest-europeană (C.E.E.) 
nu presupun ignorarea intereselor 
specifice ale tării. El. a reafirmat 
dorința de a desfășura în continua
re eforturi în direcția promovării 
colaborării cu țările socialiste. Re- 
înnoind o cunoscută propunere a 
sa privind dezangajarea militară pe 
continent, el a subliniat : ..Ar fi 
folositor păcii, dacă. în următorii 
ani. Estul si Vestul ar renunța să 
disloce noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune in Europa si 
ar negocia cit mai curind asupra 
limitării acestor arme".

Problemele de politică externă au 
fost pe larg tratate si în cuvîntarea 
președintelui P.L.D., Genscher, la 
congresul de la Freiburg. în 
prezentarea bilanțului pozitiv al 
coaliției guvernamentale, el a evi
dențiat „politica activă de asigura
re a păcii", promovată de guvernul 
R.F.G. „Vom apăra energic, a spus 
el. tot ceea ce s-a obținut prin po
litica de destindere ; vrem să 
creăm premisele pentru alte pro
grese in această direcție". Abordind 
o altă problemă importantă, el a 
apreciat că „dezarmarea este o 
chestiune care privește existenta 
omenirii. Cu mijloacele devenite 
astfel disponibile pot fi combătute 
eficace sărăcia și mizeria in lume".

Tn rîndul partidelor opoziției, op
țiunile de politică externă pornesc 
în general de la aceleași premise : 
legăturile R.F.G. cu comunitatea 
vest-europeană. cu alianța atlanti
că. Candidatul U.C.D./U.C.S. la pos
tul de cancelar. Strauss, a sub
liniat. Ia rîndul său. dorința de co
laborare pașnică cu țările socialiste, 
necesitatea destinderii si a onorării 
tratatelor încheiate.

Ev/dent. apropierea alegerilor, 
parlamentare generează si polemici 
între partidele de guvemămînt si1 
cele ale opoziției asupra oportuni
tății unor declarații, nuanțe si ac-' 
cente. Semnificativ este însuși 
faptul că procesul de norma-® 
lizare a relațiilor între țările eu
ropene. între cele două state ger
mane. avantajele destinderii si co
laborării nu sînt. în nici un fel, 
puse in discuție. Acestea reprezintă 
opțiuni al căror realism și spirit 
constructiv sînt unanim apreciate 
de opinia publică vest-germană în1 
ansamblu, ele corespunzînd intere
selor generale ale păcii, colaborării 
și înțelegerii în Europa și în întrea
ga lume.

Petre STĂNCESCU .
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