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Desfășurîndu-se intr-o atmosferă 
de profundă răspundere, 

caracterizîndu-se prin spirit analitic 
și hotărîre fermă de a asigura 
îndeplinirea sarcinilor stabilite de 

partid, ieri s-au încheiat

CONSFĂTUIRILE DE LUCRU ORGANIZATE
DIN INIȚIATIVA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
CONSFĂTUIREA DE LUCRU CONSFĂTUIRI DE LUCRU 

ale cooperației de consum, cooperației meșteșugărești, 
cooperației agricole de producție și consiliilor populare 
pe probleme de mică producție și servicii către populație

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
participat, simbătă dimineața, Ta 
ședința de închidere a Consfă
tuirii de lucru cu cadre din 
zootehnie.

Consfătuirea, desfășurată in 
cursul zilei de vineri, in plen 
și pe secțiuni, a reunit aproape 
1 000 de specialiști din zootehnie, 
cadre din cercetare și din învă
țământul superior.

Au participat, de asemenea, 
secretarii cu probleme agrare 
ai comitetelor județene de 
partid, conducători ai organelor 
agricole centrale, activiști de 
partid si ai organizațiilor de 
masă și obștești.

Consfătuirea, organizată din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se înscrie in mod or
ganic pe linia stilului de muncă 
al secretarului general al parti

„Vom acționa cu hotărîre pentru înaltă eficiență, pentru o calitate 
nouă, superioară, în activitatea economică*

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de plenarele comitetelor 
județene de partid cu activul

în pagina a lll-a

dului, stil în care o trăsătură de
finitorie o constituie amplul și 
permanentul dialog cu oamenii 
muncii, consultarea periodică și 
sistematică a activului de partid 
și de stat, a cadrelor de condu
cere. a specialiștilor și celorlalți 
factori de răspundere din diferite 
sectoare ale economiei naționale.

La sosirea in sala radiotele- 
viziunii, unde a avut loc ședința 
de închidere a consfătuirii, mii 
de oameni ai muncii au făcut o 
entuziastă și caldă primire to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
conducătorul iubit și stimat al 
poporului nostru.

La intrarea în sală, participan
ta l-au întâmpinat pe secretarul 
general al partidului cu aceeași 
căldură, cu aplauze, urate și 
ovații, expresie a stimei și re
cunoștinței pe care lucrătorii 
din domeniul zootehniei le 
poartă conducătorului partidului 
și statului nostru, pentru grija 

deosebită și permanentă pe care 
o acordă acestui deosebit de im
portant sector al agriculturii, al 
întregii economii naționale, de 
care depinde asigurarea bunei 
aprovizionări a populației cu 
produse alimentare de primă ne
cesitate, a industriei cu importan
te materii prime, a creării unor 
valoroase resurse pentru export.

Împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în prezidiul consfă
tuirii au luat loc tovarășii Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Nicolae Constantin, Constantin 
Dăscălescu, Paul Niculescu. Du
mitru Popescu, Nicolae Giosan, 
Ilie Rădulescu, Marin Vasile, 
precum și secretari cu probleme 
agrare ai comitetelor județene 
de partid, directori și specialiști 
din domeniul zootehniei.

Exprimând bucuria deosebită a 
celor prezenți pentru participa
rea secretarului general al parti
dului la lucrările consfătuirii, 
tovarășul Angelo Miculeseu, 

vice prim-minis tru al guvernului, 
ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, a. adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu ru
gămintea de a lua cuvântul.

Intimpihat cu aplauze și urale, 
a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmărită 
cu atenție și deosebit interes, 
fiind subliniată in repetate rin- 
duri cu vii și îndelungi aplauze.

Cuvintarea se va da publici
tății.

Participanta la consfătuire, re
prezentând pe toți cei ce lucrea
ză in sectorul producției anima-) 
Here, și-au manifestat aprobarea 
unanimă față de orientările și 
indicațiile date de secretarul ge
neral al partidului, hotărirea 
fermă de a acționa cu perseve
rență, cu toată puterea de muncă 
și priceperea lor, pentru înfăp
tuirea neabătută a acestor 
sarcini.

Simbătă la prlnz. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a parti
cipat, la Sala Palatului Republi
cii, la ședința de încheiere a lu
crărilor consfătuirilor de lucru 
ale cooperației de consum, coope
rației meșteșugărești, cooperației 
agricole de producție si consi
liilor populare pe probleme de 
mică producție si servicii către 
populație.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în prezidiul ședinței 
de închidere a consfătuirii, au 

| luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ilie Verdeț, 
Iosif Banc. Emil Bobu. Cornel 
Burtică, Virgil Cazaca. Lina Cio- 
banu. Nicolae Constantin. Con
stantin Dăscălescu, Ion Dincă, 

! Janos Fazekas. Ludovic Fazekas, 
\ Cornelia Filipas. Petre Lupu, 

Paul Niculescu, Gheorghe Pană, 
! Ion Pățan, Leonte Răutu, Ion 
i Ioniță, Ana Mureșan, Elena Nae, 

Richard Winter, Ilie Rădulescu, 
precum si reprezentanți ai unor 
organe centrale și locale de 
partid și de stat, specialiști și lu
crători din domeniile cooperației.

La lucrările consfătuirii au 
participat peste 1 500 de cadre 
de conducere ale cooperației 
meșteșugărești, cooperației agri
cole de producție, prim-vicepre- 
ședinți și vicepreședinți ai con
siliilor populare, directori ai în
treprinderilor județene de resort, 
reprezentanți ai direcțiilor agri
cole județene, ai asociațiilor e- 
conomice intercooperatiste. ai 
unor ministere, altor organe 
centrale, organizații de masă si 
obștești.

Organizată din inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu. con
sfătuirea constituie o nouă ex
presie a preocupării conducerii 
partidului, a secretarului său ge
neral, in direcția perfecționării 
mecanismului democratic al so
cietății noastre, al consultării 
permanente cu cadrele din dife

rite sectoare ale vieții noastre 
economice si sociale, cu făurito
rii bunurilor materiale din tara 
noastră, în vederea îmbunătăți
rii activității si in acest dome
niu de deosebită importantă 
pentru înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economică a pa
triei. elaborate de Congresul al 
XII-lea al partidului, de ridicare 
a calității vieții întregului nos
tru popor.

Deschizând ședința, tovarășul 
Marin Vasile. secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, a 
exprimat. în numele tuturor 
participantilor la consfătuire, 
bucuria si satisfacția deosebită 
pentru prezenta secretarului ge
neral al partidului, președintele 
republicii, la lucrările consfătui
rii și a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rugămintea 
să ia cuvintul.

în aplauzele si uralele nart.i- 
cipantiloc la consfătuire a luat 

cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului, președintele 
republicii, a fost urmărită cu 
deosebit interes și a fast marca
tă cu vii și îndelungi aplauze de 
cei prezenți.

Cuvintarea se va da publi
cității.

Participanta la consfătuire 
și-au manifestat in unanimitate, 
în numele colectivelor pe care 
le reprezintă, totala adeziune si 
aprobare fată de orientările și 
sarcinile cuprinse în cuvintarea 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ei au exprimat hotărirea unani
mă de a munci cu pasiune pen
tru îndeplinirea sarcinilor si in
dicațiilor trasate de secretarul 
general al partidului, președin
tele republicii, pentru a-si aduce 
o contribuție tot mai însemnată 
la realizarea planului pe 1980, la 
ridicarea nivelului întregii acti
vități în viitorul cincinal..

( LA SFÎNTU GHEORGHE

Pe platforma industrială, printre harnicii 
constructori de mașini

Cu vreo opt ani tn 
Urmă, la Sfintu Gheor
ghe. reședința iude- 
tului Covasna. se vor
bea despre o platfor
ma industrială cu fa
brici mari, adevărate 
citadele ale dezvoltării 
economice ; era do
rită o asemenea plat
formă industrială, mai 
ales de navetiștii care, 
de ani si ani de zile, 
umpleau vagoanele tre- 
nului-cursă ce-i du
cea. în fiecare dimi
neață. Ia Brasov : era 
așteptată această ..mi
nune" care să vitali- 
zeze viata si economia 
orașului străbătut de 
Olt. Exemplul orașu
lui Tirgu Secuiesc, 
platforma industrială 
de aici, a cărei teme
lie a fost pusă de se
cretarul general al 
partidului cu prilejul 
unei vizite de lucru 
tn anul 1367, consti

tuia pentru locuitorii 
orașului Sfintu Gheor
ghe, încrezători in în
țeleaptă politică a 
partidului privind dez
voltarea armonioasă a 
tuturor localităților tă

noua frumusețe a, ora
șului pornit pe ade
văratul drum al urba
nizării. prima fabrică 
in stare să stea fată-n 
fată cu noul cartier 
de locuinte-Simeria.

cam ce fel de apara- 
ta.i auto se va fabrica 
aici. Destui navetiști 
așteptau să afle exact 
dacă și-ar putea găsi 
in această nouă între
prindere un loc de

toare de mașini din a- 
cest oraș, și-a adău
gat numelui încă două 
cuvinte. Pentru că, în
tre timp, s-a îmbogă
țit cu o nouă fabricii. 
Se numește întreprin

ZÎ5 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI 
ani de istorie noua, revoluționara a patriei, 

de puternic avînt creator în construcția socialistă

rii. cele mai optimiste 
argumente. Construc
torii au început astfel 
să înalte prima unita
te industrială con
structoare de mașini 
în urbea țesătorilor, a 
..timplarilor" si a pro
ducătorilor de tigare
te... Prima fabrică care 
se armoniza deplin cu

Edificiu industrial care 
însemna si aici un în
ceput, asa cum pe cu
prinsul patriei au fost 
atîtea începuturi in
dustriale în spațiul ul
timilor cincisprezece 
ani de rodnică istorie.

....întreprinderea de 
aparataj electric auto. 
Multi nu prea știau

muncă corespunzător, 
pe măsura priceperii 
lor deprinsă în marile 
uzine brașovene.

Astăzi, .după vreo 
Sase ani, Cit a trecut 
de atunci, fabrica con
structoare de mașini 
din Sfintu Gheorghe- 
prima fabrică de talie 
republicană construc

derea de aparataj e- 
lectric auto si de mo
toare electrice. Dar. 
ceea ce este esențial : 
producția a crescut, in 
această perioadă, de 
circa șase ori. Iar 
dacă în 1975 se fabri
cau doar 4—5 repere, 
în prezent nțgnărul a- 
cestora a treeut de 270.

încluzînd. spre mîn- 
dria colectivului, si cî- 
teva tipuri de motoare 
electrice mici. Paralel 
cu creșterea cantitati
vă. s-a produs și sal
tul ciflitativ. Producti
vitatea muncii a spo
rit de aproape patru 
ori, cheltuielile la 
1 000 lei productie- 
marfă. s-au . redus cu 
314 lei, din care cu 
202 lei la materiale.

Desigur, cifrele re
prezintă o sinteză a 
faptelor, ale miilor de 
fapte, o sinteză a ne- 
odihnei, a gîndurilor 
că se poate face cu
tare lucru mai bine, o 
sinteză a conștiinței 
muncitorești, ce carac
terizează acest vrSdnic

Radu SELEJAN
(Continuare 
in pag. a IlI-a)

VIAȚA ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ]
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SC1NTEIT'

Ritmuri vii la recoltarea orzului
DOLJ. Pînă în seara zilei de 21 

Iunie, în Dolj, orzul a fost recoltat 
pe mai mulț de 6 000 hectare, din 
cele 42 000 hectare cultivate. în uni
tățile din consiliile agroindustriale 
Poiana Mare. Boureni, Birca, Dă- 
buleni, această lucrare s-a înche
iat. iar în cele din consiliul agro
industrial Bechet, acțiunea va fi 
încheiată astăzi pe toate cele 200 
hectare. Pînă acum, din producția 
obținută, circa 8 000 tone de orz au 
Si fost livrate la fondul de stat. 
(Nicolae Petolescu).

ILFOV. în unitățile agricole din 
județul Ilfov s-a declanșat ieri, 21 
iunie, secerișul orzului. Mecaniza
torii din consiliul unic agroindus
trial Frățești au intrat primii cu 
combinele în lanurile cooperative
lor Braniștea, Oinacu și Gostinu. 
Organizate ne formații mari, com
binele. presele de balotat paie si 
mijloacele de transport sint pregă
tite eă intre în orice moment în

acțiune. S-au pregătit, totodată, 
săminta și mașinile necesare pen
tru insâmintarea celor 136 000 hec
tare de culturi succesive. (Lucian 
Ciubotarul.

OLT. în 11 din cele 30 de con
silii agroindustriale din județul Olt 
se desfășoară din plin secerișul 
orzului. Folosind cu pricepere tim
pul bun. de lucru, întreaga ' forță 
mecanică din dotare, mecanizatorii 
din stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii Corabia și Ștefan cel 
Mare au încheiat secerișul orzului 
în toate cooperativele agricole din 
raza lor de activitate. Pină aseară, 
în unitățile agricole din județul 
Olt. orzul a fost recoltat de pe mai 
bine de 3 000 de hectare si au fost 
însămintate cu porumb în cultură 
dublă aproape 1 000 hectare. Avînd 
în vedere că în sudul județului Olt 
păioasele ajung mai repede la ma
turitate, cu circa 7—8 zile mai de
vreme față de nordul și mijlocul ju

dețului, comandamentul județean 
pentru coordonarea lucrărilor din 
agricultură a stabilit concentrarea 
în aceste unități a unui, număr mai 
mare de combine, prese de balotat 
paie și alte mijloace mecanice. 
(Emilian Rouă).

Noi combine în subteran
în cadru] acțiunii de mecaniza

re a lucrărilor ce au loc in Va
lea Jiului. în ultimele zile au fost 
introduse noi instalații si utilaje de 
mare tehnicitate si productivitate 
în abatajele întreprinderilor minie
re sau la lucrările de investiții. Ast
fel. la întreprinderile miniere din 
Lonea si Livezeni au intrat în pro
ducție două combine de înaintare 
în steril, care permit avansări lu
nare de peste \ 100 metri, contri
buind la realizarea la termen a lu
crărilor de investiții- Numai în a- 
cest an. pînă în prezent. în mine
le din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului au fost introduse cinci com
bine de înaintare în steril. (Sabin 
Cerbu).
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DE LA PETRODAVA

LA PIATRA NEAMȚ

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ DE COMUNICĂRI CU TEMA:

„Evoluția organizării statale pe teritoriul României 
de la primul stat dac centralizat la statul socialist"

cetate a prezentului socialist
Printre manifestările care 

marchează împlinirea a 
2050 de ani de la consti
tuirea primului stat dac 
centralizat și independent 
condus de Burebista se în
scrie și sărbătorirea a două 
milenii de existentă a așe
zării antice Petrodava. im
portant centru economic, 
politie si spiritual al lumii 
geto-dacioe. a carul istorie 
stă mărturie vechimii si 
permanentei poporului nos
tru in spațiul carpato-da- 
nublan-pontic.

Menționată In secolul al 
II-lea e.n. de geograful 
Claudiu Ptolemeu. Petro
dava este situată de-a lun
gul veacurilbr. de către 
toti cei care s-au referit la 
istoria veche a teritoriilor 
din nordul Dunării. într-o 
zonă ce se identifică cu 
actualul teritoriu al muni
cipiului Piatra Neamț. A- 
ceasta a fost posibil, in 
primul rind. datorită fap
tului că vechea denumire 
traco-dacică — „Petra" 
(piatră) — s-a păstrat pe 
durata a peste două mile
nii in forme prea puțin 
modificate. Unele docu
mente medievale de la sfîr- 
șitul secolului al XlV-lea 
si începutul veacului urmă
tor menționează în această 
regiune „Piatra Iui Cră
ciun" sau ..tiraul Piatra". 
Denumirea a rămas ne
schimbată pînă la reforma 
administrativă din 1864. cînd 
a căpătat actuala formă de 
Piatra Neamț, prin men
ționarea ținutului a cărui 
reședință devenise. Chiar 
forma geto-dacică, Petro
dava, s-a păstrat întocmai 
în tradiția locală. în secolul 
trecut, o parte din teritoriul 
orașului era delimitată sub 
denumirea de „moșia Pe
trodava", perimetru în care 
s-a Înscris și prima fabrică 
de hirtie înființată de 
Gheorghe Asachi în 1841.

Acestor argumente, ele 
însele destul de convingă
toare. li s-au adăugat in ul
timele patru decenii dove
zile materiale, de necon
testat, ale arheologiei. Cer
cetările efectuate sub în
drumarea unor reputati 
arheologi au ou» în evi
dență existența a trei așe
zări geto-dacice fortificate. 
Ia Bltca Doamnei și pe 
Cozla. pe teritoriul muni
cipiului Piatra Neamț si la 
Piatra Șoimului. . comună 
aflată în apropiere.

Evoluînd în cadrul unitar 
al civilizației geto-dacice

din întregul spațiu carpato- 
danubiano-pontic aceste a- 
șezări au atins un înalt 
stadiu de dezvoltare social- 
economică, reflectat in 
structura locuințelor, in va
rietatea uneltelor, armelor 
Si obiectelor de podoabă, 
bogăția ceramicii si inten
sitatea circulației monetare. 
Perioada cea mai înflori
toare se situează în secolul 
I î.e.n. — secolul I e.n., 
ci nd au fost ridicate cele 
mai impunătoare construc
ții și s-a definit sistemul de 
fortificații. Este deci foarte 
probabil că Petrodava a 
făcut parte integrantă mai 
întii din statul condus de 
Burebista și mai apoi din 
cel al lui Decebal. sfîrșitul 
ei ca centru politic și mi
litar fiind strîns legat 
de războaiele daco-romane. 
Din acest punct de vedere, 
ni se pare semnificativ și 
faptul că — după infrin- 
gerea lui Decebal. în 106 
e.n. — romanii au conside
rat necesar să treacă la est 
de lanțul carpatic pentru a 
supune Petrodava si a in
stala aici o garnizoană pe 
„dealul Troian".

Cercetările arheologice 
din cartierul Ciritei. de la 
Brășăuți — Dumbrava Ro
șie și Dărmănești. aflate 
in raza municipiului Piatra 
Neamț, au relevat prezenta 
populației autohtone în 
veacurile care au urmat, 
statornica viețuire româ
nească in vremea marilor 
migrații, formarea și con
solidarea noilor relații feu
dale ca rezultat firesc al 
dezvoltării societății româ
nești. Nimic nu poate fi mai 
convingător și mai pildui
tor, totodată, ca vestigiile 
așezării feudale românești 
din secolele XI—XIII care 
s-au păstrat peste ruinele 
cetății geto-dacice de pe 
Bîtca Doamnei, constituind 
cel mai amplu șl mai docu
mentat „tratat" despre con
tinuitatea si permanenta 
poporului nostru, pe care 
istoria însăși l-a putut scrie 
pentru posteritate.

Existenta unui puternic 
centru feudal românesc, 
într-o epocă anterioară 
constituirii statului feudal 
independent — corespon
dentul de peste un mileniu 
al anticei Petrodava — ex
plică in mare măsură inte
resul pe care cei mai de 
seamă voievozi ai tării l-au 
arătat ținutului de sub 
Ceahlău. Aici au ctitorit 
Alexandru cel Bun si Ște

fan cel Mare. Petru Rareș 
și Alexandru Lăpușneanu. 
La poalele Cozlei. unul din 
munții care străjuiesc mu
nicipiul. pe platoul care do
mina întregul tîrg. Ștefan 
cel Mare a ridicat curte 
voievodală, in jurul căreia 
s-a constituit ulterior cel 
mai mare ocol din Moldo
va.' cu peste 30 de sate 
aflate sub ascultarea ad
ministrativă. militară si 
judecătorească a reprezen
tantului domnesc.

în veacurile care au ur
mat, tîrgul Piatra s-a dez
voltat ca una dintre cele 
mai insemnate așezări ur
bane din Moldova sub
carpatică. Pe la jumătatea 
secolului trecut au fost în
ființate aici mai multe „sta
bilimente" prelucrătoare, 
dintre care cel mai însem
nat rămîne „moara meca
nică de hirtie" a lui Gheor- 
ghe Asachi. în jurul anu
lui 1900 orașul Piatra 
Neamț avea o populație de 
aproximativ 17 000 de lo
cuitori.

La Piatra Neamț s-a for
mat un numeros detașa
ment muncitoresc, ce se va 
manifesta activ în cadrul 
mișcării socialiste și co
muniste din țara noas
tră. La sfîrșitul primu
lui război mondial, sec
ția locală a Partidului So
cialist număra aproape 
3 000 de membri, avînd și 
un organ săptămînal pro
priu („Piatra Socialistă"), 
iar numărul muncitorilor 
organizați în sindicate se 
ridica la aproximativ 5 000. 
în aceste condiții au avut 
loc numeroase acțiuni care 
au culminat cu cele din 
anii 1918—1920. un loc deo
sebit ocupîndu-1 greva ge
nerală din decembrie 1919, 
cînd mai mult de 5 000 
muncitori au impus satisfa
cerea integrală a revendi
cărilor lor. după trei săptă- 
mini de încordată confrun
tare. în timpul cărora au
toritățile au apelat chiar la 
forța armată.

După 8 mai 1921 s-a creat 
și la Piatra Neamț o puter
nică organizație comunistă, 
care a desfășurat o amplă 
activitate revoluționară, 
marele număr de procese, 
descinderi și condamnări 
consemnate în arhivele vre
mii fiind o mărturie a con
tribuției pe care ea a 
adus-o la lupta pentru li
chidarea asupririi și ex
ploatării. pentru indepen
dența patriei.

După revoluția de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia- 
listă de la 23 August 1944, 
care a deschis o epocă nouă 
in istoria tării, beneficiind 
din plin de politica de in
dustrializare socialistă, mu
nicipiul Piatra Neamț a 
cunoscut o impetuoasă 
dezvoltare economică prin 
construirea platformei in
dustriale Săvinesti — Roz- 
nov și a sistemului hidro
energetic de pe valea Bis
triței. prin modernizarea și 
extinderea vechilor între
prinderi. Asigurînd aproa
pe jumătate din producția 
industrială a județului, mu
nicipiul Piatra Neamț se 
înscrie astăzi printre ma
rile centre industriale ale 
țării. EI ocupă primul loc 
din țară în producția de 
fire și fibre sintetice, de 
semănători mecanice si îi 
revine un loc de frunte în 
producția de îngrășăminte 
chimice, de prelucrare a 
lemnului.

Impresionantă este și 
dezvoltarea urbanistică a 
acestei străvechi așezări, 
în ultimii 15 ani. perioada 
cea mai fertilă din întreaga 
istorie a tării, de cînd la 
conducerea partidului și a 
tării se află tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. a apă
rut. practic, un oraș nou. cu 
peste 15 000 apartamente, 
spații comerciale, instituții 
de invățămint și cultură. 
Fostul tirg de la poalele 
Cozlei și Pietricicâi s-a 
transformat lntr-un centru 
turistic tot mai solicitat, in 
care pulsează și o intensă 
viată cultural-artistieă. pro- 
bind în modul cel mai con
vingător capacitatea crea
toare și forța transforma
toare ale socialismului.

Sărbătorirea celor două 
milenii de existentă a Pe- 
trodavei capătă astfel pro
funde și multiple semnifi
cații. constituind un sim
bol al trăinicie! ponorului 
nostru pe aceste meleaguri 
și n vibrantă chemare la 
ctitorirea viitorului comu
nist al tării, așa cum l-au 
prefigurat documentele ce
lui de-al Xll-lea Congres 
al partidului.
Marcel DRAGOTESCU 
vicepreședinte
al Comitetului de cultură 
și educație socialistă 
al județului Neamț

Sub egida Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, vineri si simbăta 
s-a desfășurat în Capitală sesiunea 
științifică de comunicări cu tema : 
„Evoluția organizării statale ne teri
toriul României de la primul stat dac 
centralizat la statul socialist", orga
nizată de Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România, manifestare 
științifică prilejuită de aniversarea 
a 2050 de ani de la crearea primului 
stat dac centralizat și independent 
condus de Burebista.

Personalități ale vieții noastre ști
ințifice — academicieni, cadre di
dactice. cercetători, muzeografi, din 
Capitală și din țară, au prezentat — 
în plen și pe secțiuni de istorie 
veche, medievală, modernă si con
temporană — peste 100 de comunicări 
ce sintetizează rezultatele celor mai 
noi cercetări si studii de istorie si 
arheologie consacrate civilizației 
geto-dace, făuririi statului dac cen
tralizat. precum si evoluția organi
zării statale românești de-a lungul 
timpului.

Lucrările ședinței plenare au fost 
deschise de tovarășa Suzana Gâdea, 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, care a relevat 
semnificațiile evenimentului aniver
sat, expresie vie a continuității etnice 
și politice românești, a păstrării fiin
ței noastre naționale neîntrerupte 
de-a lungul veacurilor. A fost subli
niată contribuția însemnată pe care o 
aduce sesiunea la mai buna cunoaș
tere a Istoriei poporului român. în 
curgerea istoriei, a spus vorbitoarea, 
poporul nostru a năzuit permanent 
către valorile absolute, politice, etice 
si culturale si a știut să-si ridice din 
rindul celor mai' buni fii ai tării 
conducători neînfricati cu vocația 
păstrării ființei etnice si politice 
românești, a progresului si colaboră
rii internaționale — Burebista. De
cebal. Mircea cel Bătrin. Stefan cel 
Mare. Mihai Viteazul. Alexandru 
Ioan Cuza, secondați de pleiade de 
sfetnici intelonti si talentati oameni 
de cultură care au transmis de la o 
generat id la alta focul nestins al dra

gostei de glie, libertate si adevăr. 
Din această plămadă eroică de con
ducători încercați s-a format. în ani 
de crîncenă luptă, omul care drmu- 
iește cu previziune si îndrăzneală 
revoluționară România socialistă in 
neabătutul ei drum spre comunism, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele tării, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu.

în plen au fost prezentate comuni
cările : „Semnificația istorică a sta
tului dac centralizat condus de Bu
rebista" de prof. dr. Florian Geor
gescu. „Burebista •— succesor al pro
gramului politic al lui Mithridate al 
Vl-lea Eupator în rezistenta sa fată 
de expansiunea romană" de acad. 
Emil Condurachi. „Unele considerații 
de ordin militar în procesul de Îm
pletire a celor două mari civilizații 
antice, dacă si romană" de general- 
malor dr. Ilie Ceaușescu. „Forma
țiuni politice românești în timpul 
migratiilor" de acad. Ștefan Pascu. 
„De la «romaniile populare- la 
România" de orof. dr. Ștefan Ștefă- 
nescu. „Semnificația formării statu
lui feudal centralizat român sub 
Mihai Viteazul", de prof. dr. Gheor- 
ghe Zaharia. „Gindirea științifică 
profund creatoare a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu. cu privire la istoria 
României" de conf. dr. Mircea Mușat.

Comunicările susținute In cadrul 
secțiunilor sesiunii, ca si discuțiile 
purtate pe marginea acestora au a- 
profundat laturi semnificative ale 
evoluției organizării statale pe teri
toriul tării noastre, evidențiind, 
o dată în plus, evoluția neîntreruptă 
a societății traco-geto-dace sub as
pect etnic și, deopotrivă, sub cel al 
organizării stdtale, al vieții politice 
și sociale, lupta poporului ro
mân pentru libertate și dreptate so
cială. pentru apărarea ființei națio
nale și neatirnare. pentru progres și 
civilizație. Au fost luate în dezbatere 
probleme ale formării și evoluției 
civilizației dacice, ale organizării so
ciale, politice și militare la geto-

daci, ale relațiilor, primului stat dac 
centralizat și independent condus de 
Burebista cu lumea antică, precum și 
aspecte ale etnogenezei poporului 
nostru în lumina celor mai noi des
coperiri arheologice.

Ideea continuității statale româ
nești de-a lungul veacurilor s-a des
prins cu pregnantă și din comuni
cările prezentate în cadrul secțiuni
lor de istorie medievală, modernă și 
contemporană, care au relevat con
tribuții originale la studiul luptei 
poporului nostru pentru libertate, 
unitate națională și progres social, 
luptă care a culminat cu făurirea 
statului național unitar român.

Prin rigurozitatea tratării științifi
ce s-au distins și comunicările care 
au abordat probleme ale istoriei ro
mânești a veacului nostru — lupta 
forțelor dempcratice în frunte cu 
Partidul Comunist Român pentru 
preluarea puterii politice de către 
clasa muncitoare în august 1944, 
transformările revoluționare petrecu
te în viața patriei în ultimele de
cenii, inițiative ale României socia
liste pentru crearea unui climat de 
pace și securitate în întreaga lume.

în încheiere, participanții la sesiu
ne au adoptat textul unei telegra
me. adresată C.C. al P.C.R., tovară
șului Nieolae Ceaușescu, în care sa 
spune, printre altele :

Noi, slujitorii frontului istoric care 
de atîtea ori ne-am bucurat de pre
zența dumneavoastră în mijlocul 
nostru, am beneficiat de grija șl spri
jinul nemijlocit și am primit din 
partea dumneavoastră îndrumări di
recte de o excepțională însemnătate 
pentru punerea în valoare a minu
natelor tradiții de luptă ale- poporu
lui nostru, ale clasei muncitoare, aie 
Partidului Comunist Român, ne an
gajăm să muncim neobosit pentru a 
face cunoscute în rindurile milioane
lor de oameni ai muncii din tară și 
oaspeților de peste hotare înfăptuiri
le poporului nostru, dragostea și nă
zuințele sale pentru pace, libertate 
si progres. (Agerpres)
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pionieresc"
Vaier Cucu, elev in clasa a • 

IV-a a Școlii generale Vețel I 
(municipiul Deva) venise in ■ 
ospeție la colega sa Mirela Bo- _ 
deanu din localitate. S-a în
cins, cu voioșie, jocul. La I
un moment dat. au simțit
miros de fum. Au privit cu I
atenție in jur. In pădurea a- |
propiată se declanșase un in
cendiu. Fără să stea pe ginduri

au alergat și au dat alarma. A- 
Iertați la timp. cetățenii au 
reușit să localizeze si să stingă 
focul. Datorită celor doi pionieri, 
in virstă de 10 ani si nu mai 
înalți de-o șchioapă, au fost 
salvate 600 hectare de pădure.

Pentru fapta lor curajoasă, 
copiilor li s-a decernat, zilele tre
cute. „Meritul pionieresc", cea 
mai înaltă distincție a purtători
lor cravatelor roșii cu tricolor.

I Vasul tracic
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BUCUR PAVEL : Străjer<___ MIHAI RUSU : Burebista
Din expoziția omagială de la Dalles^

ALBA 9 La cetatea dacică de 
la Căpilna a avut loc o amplă 
acțiune evocatoare desfășurată 
sub genericul „De la chemarea 
strămoșilor la zilele luminoase 
ale socialismului". Au avut loc 
aici in aer liber expuneri, re
citaluri de poezie patriotică, pro
grame cultural-artistice. 9 La 

( Clubul tineretului din Alba lulia 
s-a încheiat faza județeană a 
concursului „Eroi ai luptei pen
tru eliberare națională și drep
tate socială, pentru independentă 
și socialism", la care au parti- 

. cipat tineri din Alba lulia. 
Abrud, Blaj, Ocna Mureș și 
Sebeș. (Ștefan Dinică).

MARAMUREȘ Q în cadrul 
schimburilor culturale tradițio
nale statornicite între Româ
nia si Polonia. corul de 
femei al Casei de cultură din 
Vișeul de Sus întreprinde, la 
invitația Academiei Economice 
din Poznan, un turneu in R.P. 
Polonă, in perioada 23—30 iunie 
a.c. Cu acest prilej, artiștii ama
tori din Vișeu vor participa și 
la Festivalul coral internațional 
de la Miedzyzdroje. ® La Borșa 
se desfășoară prima ediție a 
festivalului cultural-artistic 
„Nopți de Sînziene". organizat 
de Consiliul orășenesc de edu
cație politică si cultură socia
listă. La această manifestare, 
alături de formațiile din locali
tate iau parte, și ansamblurile 
folclorice „Țara Oașului" din 
Negrești-Oas, „Mara" din Sighe- 
tu Marmației. „Balada" din 
Moisei . și grupul folcloric din 
Dragomiresti. în final, scenele 
din aer liber vor găzdui evo
carea datinii străbune „Noaptea 
făcliilor". (Gheorghe Susa).

CARAS-SEVERIN 9 Casa de 
cultură a sindicatelor din Reșița 
găzduiește în aceste zile o in
teresantă expoziție de pictură și 
sculptură. Sub genericul „Per
manențe al continuității și dez
voltării noastre Istorice", ea re
unește un maie număr de pic

turi si sculpturi aparținind Mu
zeului de istorie din Reșița, 
creatorilor locali si unor pictori 
din București,.. Cluj-Napoca. Ti
mișoara. participant! la diferite
le tabere de creație organizate 
in județul Caraș-Severin. • Sta
dionul municipal din Reșița a 
găzduit o impresionantă mani
festare cultural-artistieă și 
sportivă prilejuită de Închiderea 
anului școlar, cu participarea a 
mii de șoimi, pionieri și elevi. 
Serbări școlare similare au 
avut loc și in centrele miniere

Anina, Moldova Nouă, în orașe
le Caransebeș, Bocșa, Qțellji 
Roșu, Băile Herculane și Oravi- 
ța. (Nieolae Cătană).

ARGEȘ 9 Formațiile Casei 
de cultură și Institutului de pro
iectări din Pitești au prezentat 
pe Transfăgărășan, la cabana 
Bîlea și la izvoarele Dîmboviței, 
în punctul Pecineagu, spectacole 
în aer liber pentru muncitorii 
forestieri și constructorii din 
zonă. • Casa de cultură a sin
dicatelor din Pitești găzduiește 
o expoziție de artă decorativă in 
lemn cuprinzînd lucrări realiza
te de Mihail Nicolau. (Gh. 
Clrstea)..

HUNEDOARA 9 La Deva a 
avut loc faza republicană a sim
pozionului „Modalități de spori
re a eficienței activității de 
educare materialist-științifică a 
elevilor și studenților", organi
zat de Ministerul Educației si 
învătămintului în colaborare cu 
organe si instituții centrale de 
învătămînt. stiintă și cultură și 
cu sprijinul inspectoratului șco
lar județean. La lucrările sim
pozionului au participat cer-, 
cetători si specialist! din ma
rile centre universitaro ale 
tării, cadre didactice din in- 
vățămîntul superior, liceal, ge

neral și preșcolar din toate ju
dețele, studenți și elevi. • La 
Deva a ieșit de sub tipar broșu
ra „Viața științifică și tehnică 
de masă în sprijinul realizării 
sarcinilor de producție", lucrare 
editată de secția de propagandă 
a comitetului județean de partid. 
Cadre tehnico-inginerești, mun
citori specialiști subliniază in 
lucrările lor necesitatea afirmă
rii mâi pregnante a noului in 
producție, a creației tehnico-ști- 
ințifice de masă în cadrul Festi
valului național „Cîntarea 
României". (Sabin Cerbu).

DOLJ «8 La școlile din cele 
95 comune doljene arc loc tre
cerea în revistă a formațiilor 
artistice ale pionierilor și șoimi
lor patriei. Participă peste 10 000 
de copii. Cu acest prilej vor avea 
loc o serie de spectacole în ca
drul cărora se vor prezenta 
montaje literare, dansuri popu
lare și tematice, vor evolua 
grupuri vocale, coruri. • Secția 
de propagandă a Comitetului 
județean Dolj al P.C.R. a editat 
și difuzat un set de afișe prin 
care sînt popularizate prevede
rile Decretului nr. 465/1979. pre
cum și măsurile luate în 
unitățile economice in scopul 
recuperării și valorificării re
surselor materiale refolosibile. 
Prin conținutul lor. se adresează 
tuturor locuitorilor județului. 
(Nieolae Petolescu).

SATU MARE 9 Ia Galeria 
de artă s-a deschis expoziția 
artistului plastic amator ine. 
Leo Freiberg, pensionar. Cele 
36 de lucrări de pictură sînt 
grupate în trei cicluri: „Din 
viata satului". „Oameni, uzine, 
șantiere". „Frumusețile tării 
mele" • Orchestra simfonică a 
Filarmonicii din Satu Mare Si-a 
încheiat stagiunea muzicală cu 
un concert dirijat de Alexandru 
Munteanu. în care a evoluat cu
noscutul violonist Ștefan Ruha. 
(Octavian Grumeza).
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de la Sibiu |
In timpul săpăturilor de tun- . 

dație la noile blocuri de loculn- I 
te din cvartalul „Ștrand" din I 
Sibiu, constructorii (de fapt, 
muncitorul Ioan Peter) au făcut I 
o descoperire care a stârnit de I 
îndată interesul specialiștilor de

la Muzeul Brukdnthal. La 6 me
tri adincime ei au dat de un vas 
de ceramică neagră, aflat în alt 
vas mai mare. care, asa cum s-a 
stabilit, aparține civilizației tra
cice (cultura „Basarabi") si e da
tat din secolul al. VII-lea î.e.n. 
Această descoperire — împreu
nă cu altele similare de ne raza 
județului Sibiu — demonstrează 
existenta milenară in această 
zonă a tării a unei culturi tra
cice înfloritoare, aflată la baza 
culturii materiale a dacilor din 
secolele următoare. Vasul — de 
26 cm înălțime si cu un diame
tru maxim de 27 cm. ornamentat 
cu romburi, triunghiuri, ancore 
și benzi meandrice amintind de 
ornamentica epocii bronzului — 
este supus acum unor lucrări de 
restaurare si conservare. urmînd 
a fi prezentat publicului in ex
poziția permanentă a Muzeului 
Brukenthal.
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Și totuși, bâtrînica 
s-a născut

în apele „sălii pașilor pierduți" înoată 
sau plutesc fel de fel de exemplare : de ia 
rechinii care cer expertize contabile peste 
expertize contabile pînă la plevușcă trlnto- 
rilor prinși cu „bișnițe", de la delfinii zglobii 
ai divorțurilor picante pină la meduzele 
pensiilor de întreținere. Dudnd pină1 la 
capăt acest cod al metaforelor de inspirație 
zoologică, se poate spune că „planctonul" 
bălților judiciare, acțiunile cele mai mă
runte. mai inofensive si mai nebăgate în 
seamă sint acțiunile pentru rectificarea ac
telor de stare civilă.

în asemenea cazuri (și nu sint rare) peti
ționarul ai unge la tribunal fără voia sau. 
in orice caz, fără vina Iul, minat de negli
jenta vreunui funcționar cu chef, care l-a 
trecut în acte „Georgeta", deși părinții îl 
declarau „Gheorghe". care a consemnat 
nașterea pe data de „30 februarie" ori a 
greșit secolul. Reclamantul trăiește fericit 
și nederanjat de greșeală pină într-o bună 
zi, tind, voind să se mărite, constată că, 
după registre, este de sex bărbătesc sau 
voind să lasă la pensie constată că figurea
ză la virsta scolii primare etc. După lege, 
îndreptarea erorilor de acest fel se face 
numai prin justiție. Sînt acțiuni schematice, 
expeditive, admise pe bandă rulantă. ..pro
cese la sanlrograf".

Iată însă că. din planctonul acestor ac
țiuni ultrabanale, încredințate de obicei 
judecătorilor Începători. a tisnit la supra
față up dosar de excepție. E procesul unei, 
femei care ba a vrut să devină cînd mai 
tinără. cînd mai' bătrină. Pînă a rezul
tat că...

...Acum 30 de ani, E. A. se pregătea să se 
mărite. Nu-si găsea extrasul de pe cer
tificatul de naștere. Cînd să ceară duplicat. 
• aflat că arhiva primăriei din comuna

natală a ars. A completat formele unui 
dosar de reconstituire a actului. Ca un 
făcut, și-a „uitat" data nașterii si... s-a 
declarat cu trei ani mai tînâră. ceea ce. la 
căsătorie, poate părea unora destul de se
ducător. Amnezia avea să dispară la apro
pierea virstei de pensionare.

Atunci a cerut să i se recunoască o ve
chime sub soare mai mare cu trei am. 
Acesta e obiectul procesului. Iată insă că 
cercetările efectuate pentru banala rectifi
care s*au soldat cu rezultatul că E.A. nu 
s-a născut nici la data declarată cu prilejul 
căsătoriei, nici la data dispusă să o recu
noască acum, după nunta de argint. Con- 
fruntînd actele cu rezultatul procesului, nu 
e departe concluzia că... nici nu s-a născut 
încă.

Riscurile cochetăriei cînd e vorba de acte 
serioase !

Forța 
de convingere 
a făcâlețului?

Reproducem, cuvînt cu cuyint. un origi
nal document prezentat la începutul săptă
mânii. luni 16 iunie a.c„ Judecătoriei 
Miercurea Cluc. Actul este vechi de 2 ani. 
dar acum a sosit „momentul" să fie pus 
pe tapet.

„Azi. 29 ianuarie 1978, MIERCUREA 
CIUC

Promit că mă voi tine de promisiunea 
pe care o fac mai jos :

1. Singura mea rugăminte este să mă- 
ninci si să ai grijă de micuț.

2. Eu in toate te voi asculta 81 vei putea 
face cu mine ce vrei. Voi face numai ceea 
ce-mi permiti. în toate îti voi cere părerea 
si voi acționa aaa cum mă lași. Niciodată 
nu mai ascund adevărul. Orice s-ar întim- 
pla. totul vei afla prima dată de la mine.

3. O voi chema ne maică-mea în casa 
noastră numai dacă tu o vrei si ești de 
acord.

4. Nu o voi lăsa să se amestece în viata 
noastră sau în ceea ce vom face : nici să 
vorbească urit despre tine sau sâ te critice 
nu-i voi permite.

5. Totdeauna iti voi fi sincer. Pe negîn- 
dite — promit si mă voi tine de promisiu
ne — nu voi mai vorbi si acționa. Cînd vei 
spune „ajunge", mâ voi opri, fără să mai 
continui.

6. Dacă nu mă voi tine de aceste promi
siuni. atunci poți să faci pasul pe care ai 
vrut să-l faci înainte de scrierea acestei 
hirtii.

7. Vocea nu mi-o voi ridica cînd vorbesc 
cu tine, iti voi vorbi încet si frumos.

Dau acest scris cu mina mea. neutru a 
mă justifica in viitor.

Tot ce am enumerat, am promis de 
bunăvoie.

La 22.01.1978. noaptea dună ce am venit 
de la Mily".

Urmează semnătura soțului si viza de 
rigoare :

„29.01.1978 / Văzut / Ela“.
Cercetîndu-1 cu multă băgare de seamă, 

specialiștii in contracte. înțelegeri scrise, 
gentlemen’s agreements și angajamente so
lemne. conchid că această autocritică scrisă 
și sistematizată pe puncte ar conține afir
mații contradictorii. E îndoielnică, bună
oară, susținerea „am promis de bunăvoie" 
cu momentul neprielnic în care se afla 
semnatarul („noaptea, după ce am venit 
de la Mily"), Tot specialiștii presupun că 
legămintul ar fi fost obtinut sub amenin
țarea uneia din armele frecvent utilizate 
de caricaturistl pentru asemenea ipostaze : 
tigaia, făcăletul sau coada măturii.

Ipoteză cu atit mai plauzibilă cu cit... 
„Actul de autocritică conjugală" nu a fost 
respectat. încălcindu-se prevederile art. 2, 
5, si 7 din „Act", s-a ajuns la divorț.

Nu se știe în ce măsură prezentarea do
cumentului va influenta decizia. întrucit 
„Actul autocritic" n-a fost înregistrat la 
notariat...

Marți la 9 și 30
Dacă se va scrie vreodată Istoria neagră 

a jocurilor de noroc, propun să i se re
zerve un paragraf si lui Ciobanu Vili. La 
urmă de tot. după fasciculele consacrate 
isprăvilor la cazinourile de odinioară, cu 
averi ruinate, neveste pierdute la pocher, 
cu gloanțe in timplă după ultima Încercare 
la ruletă, terminîndu-se tot ceea ce era de 
spus despre miliardari viciosi. aventurieri 
disperați sau crupieri suverani ai postavu
lui verde, as propune să nu fie uitat nici 
acest contemporan fără ocupație.

Să nu spună nimeni că imaginea lui. așa 
cum a apărut la poarta casei dimineața la 
8 și jumătate, despuiat pînă la briu si 
legat la cap ca pirații, ar distona cu 
smochin gurile si briliantele care sclipeau 
odinioară in lumea cazinourilor de lux : de 
ce asemenea discriminări, cînd tot de spleen 
e vorba? Alții ar putea să obiecteze că 
tablele constituie un ioc prea banal ca să 
stea ilături de baccara si chemin-de-fer. 
Să binevoiască acei eventuali oponent i să 
spună dacă au intîlnit dumnealor in viată 
pasiuni mai răscolitoare (la propriu), mai 
sfîșietoare (tot la propriu), mai răsunătoare 
(de asemenea la propriu), decit patima de
clanșată de acea partidă de table incepută 
marii, la opt si treizeci dimineața.

Peste exact o oră. vecinul invitat de 
Ciobanu Vili să-i fie partener dădea un 
„sase-patru". făcea un ..mart" si punea 
mina ne „lovele" să se „roiască". Gazda l-a 
somat să mai joace. Musafirul a refuzat. 
Amfitrionul i-a ars un pumn. Oaspetele a 
tulit-o pe ușa din spate. Pierzantul a apucat 
un cuțit si... după el. în stradă — toată 
mahalaua la porti. insă nimeni nu spunea 
unde s-a pitit eroul lui 6—4. Așa s-a de
clanșat faza patimii zgomotoase, sfîșietoare 
și răscolitoare.

Neconsolatul învins s-a apropiat de casa 
de vizavi si din disperare :

— a spart geamurile :
— a sfărimat lacătul de la poartă ;
— a pătruns cu forța în locuință :
— a spart televizorul și oglinda toaletei 

(nu-i plăcea probabil figura pe care o vedea 
în oglindă) ;

— a zdrobit radioul :
— a stricat frigiderul ;
— a răvășit conținutul șifonierului ruplnd 

sau sfîșiind cu cutitul : două haine din 
imitație de piele, un fulgarin, un palton, 
un costum, două rochii, un capot, o cămașă.

Retrăglndu-se. a smuls si draperia de la 
fereastră.

Se făcuse ora nouă si treizeci de minute.
De băut, nu băuse „decit" un litru si ju

mătate de vlsinată.
Cum istoria locurilor de noroc s-ar pățea 

să nu fie scrisă, comunicăm aici epilogul : 
2 ani închisoare. 2 ani pentru un „mart".

| Un vehicul
| al viitorului?

Mașinile i-au pasionat dintot-

Ideauna, pe copil. Un nou exem- I 
piu ni-l oferă patru pionieri din | 
Tecuci (Costel Caraivan. Nicu

ICeapraz. Relu Mlhalache si Mir- ■ 
cea Anitoiu). autori ai unui ve- I 
hieul denumit Motocomplex Plo- •

Din caietul 
grefierului

„Reclamanta este aceea care a pus un 
șifonier exact în mijlocul holului comun și 
la invitația instanței de a-l da ta perete 
spre a se crea un spațiu corespunzător pen
tru ambele părți, aceasta a fost de acord a 
se trece șifonierul la perete, dar numai 
pentru moment".

(Din concluziile avocatului inculpa
tului în dosarul Judecătoriei sectoru
lui 5. nr. 914/79).

„Nu sint prietenul soției lui, ci un om care 
a încercat să-i despartă".

(Gura păcătosului... așa a grăit în 
dosarul Judecătoriei sectorului 6 nr. 
2405/79).

Sergiu ANDON
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nier OL Cei patru frecventează 
Casa pionierilor si șoimilor pa
triei din localitate, ideea lor 
fiind materializată cu sprijinul 
unor maiștri îndrumători din 
mai multe ateliere de aici. Vehi
culul lor se poate deplasa în 
trei medii — pe uscat, ve avă 
și ne zăpadă — avind un sistem 
de propulsie aerian acționat cu 
două motoare de „Mobra". Alte 
caracteristici : are o greutate de 
70 kg: două locuri; viteze de 
40 km/h ve uscat. 30 km/h pe apă 
și 50 km/h pe zăpadă. In plus, 
e economicos, autorii calculind 
că. fată de propulsia cu un mo
tor clasic, consumă de trei ori 
mai putină benzină '■ Se poate 
folosi la deplasări tn localități și 
In afara lor. la pescuit, agre
ment. vara si iarna etc. Pionie- 
rii-auiori (elevi in clasele V— 
VIII la școlile 5 4 si 10 din 
Tecuci) ne asigură că ideea lor 
poate avea un viitor. Să sperăm!

Gheorghe M1TRO1
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„VOM ACȚIONA CU HOTĂRÎRE 

PENTRU ÎNALTĂ EFICIENȚĂ, PENTRU 

O CĂUTATE NOUĂ, SUPERIOARĂ, 

INACTIVITATEA ECONOMICĂ"

„Ziua pionierilor"

Cutezători, harnici, entuziaști- 
purtătorii cravatei roșii cu tricolor

Analizînd cu cea mai mare răspun
dere indicațiile si orientările date 
de dumneavoastră, mult stimate si 
iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, in 
cuvintările rostite la Consfătuirea de 
lucru ce a avut loc la C.C. al P.C.R. 
în zilele de 29—30 mai. precum si la 
recenta ședință plenară lărgită a 
Consiliului National al Oamenilor 
Muncii —- se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BOTO
ȘANI AL P.C.R, CU ACTIVUL — 
comuniștii, toti oamenii muncii îsi 
exprimă profunda lor adeziune fată 
de aceste indicații si orientări, anga- 
.'iindu-.se să le transpună neînțîrziat 
în practică. Astfel, asa cum ne-ati 
indicat, in toate colectivele de oa
meni ai muncii din întreprinderi in
dustriale. instituții si unităti agricole 
au avut loc oină in prezent dezbateri 
aprofundate privind modul de apli
care a noului mecanism economico- 
financiar. principalul aspect subli
niat in cadrul acestora constituindu-I 
realizarea exemplară a producției 
nete si fizice, creșterea beneficiilor, 
trecerea cu hotărire la autoconducere 
și auțogcstiune a tuturor unităților 
din raza noastră de activitate. în ca
drul analizelor ce au avut loc cu 
acest prilej un . număr de 12 unități 
industriale din iudetul nostru au ra
portat îndeplinirea integrală a sarci
nii». • de plan ne întregul cincinal 
1976—1980. producția Industrială ce 
se va realiza peste prevederile stabi
lite in perioada ce urmează însumînd 
aproape 1,9 miliarde lei.

Am adoptat, totodată, cele mai efi
ciente măsuri pentru economisirea 
energiei electrice. combustibililor, 
materiilor prime și materialelor, sta
bilind. în același timp, modalitățile 
de lucru cele mai corespunzătoare în 
vederea concentrării forțelor la rea
lizarea investițiilor ce urmează a fi 
puse in funcțiune pînă la sfîrsitul 
anului curent. De 
asemenea, au fost 
luate măsuri pen
tru a se lucra in 
trei schimburi nu
mai acolo unde 
cerințele produc
ției o impun, tjnde 
sint asigurate con
tracte. ta nivelul 
întregii activități 
de producție.

în .spiritul o- 
rientăriior si sar
cinilor. reieșite din 
cuvintările dum
neavoastră la Con
sfătuirea de lucru 
de ta C.C. al 
P.C.R. și ședința, 
plenară lărgită a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii — se ara
tă in telegramă — PLENARA CO
MITETULUI JUDEȚEAN BRAȘOV 
AL P.C.R. CU ACTIVUL a ana
lizat in spirit critic și autocritic ac
tivitatea desfășurată de organele și 
organizațiile de partid, sindicat și 
ale U.T.C.. de, consiliile oamenilor 
muncii pentru soluționarea proble
melor complexe legate de înfăptuirea 
tuturor indicatorilor planului pe acest 
an și asigurarea condițiilor pentru 
realizarea exemplară a obiectivelor 
cincinalului viitor.

Putbrnic mobilizați de indicațiile si 
aiutoi-ul direct acordat de dumnea
voastră. stimate tovarășe secretar ge
neral. cu prileiul vizitelor de lucru 
făcute in acest an în iudetul nostru, 
oamenii muncii din industria braso- 
veană au obtinut peste plan, in pri
mele 5 luni ale acestui an. o produc
ție marfă în valoare de 225 milioa
ne; lei. o producție netă de peste 55 
milioane lei. concretizate în produse 
fizice, printre.care 14 mii bucăți rul
menți. pompe centrifugale în valoare 
de 4 milioane lei. 3 577 tone produse 
macromoleculare de bază. 794 mc 
prefabricate din beton armat, trico- 
taie si alte produse necesare econo
miei naționale si pentru export.

Pe baza prețioaselor indicații date 
de dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceausescu, plenara 
comitetului județean de partid a sta
bilit un amplu program de măsuri 
menite să conducă la lichidarea 
grabnică a lipsurilor si neajunsurilor 
existente in diferite sectoare, la îm
bunătățirea muncii politico-organiza- 
torice pentru unirea eforturilor co
muniștilor. ale tuturor oamenilor 
muncii în vederea găsirii celor mai 
bune căi si mijloace pentru rezolva
rea problemelor activității economi- 
co-sociale.

Printr-o intensă muncă organiza
torică și politico-educativă. prin îm
bunătățirea stilului si metodelor de 
muncă vom întări spiritul de răspun
dere. ordinea si disciplina in toate 
domeniile de activitate, vom asigura 
respectarea hotăririlor de partid si a 
legilor tării, vom milita pentru sno- 
rirea necontenită a capacității de ac
țiune st rolului conducător al fiecărei 
organizații de partid.

Aplicarea în viată a măsurilor sta
bilite va determina o îmbunătățire 
calitativă a activității în toate sec
toarele de activitate si va permite 
industriei brașovene să realizeze cu 
cel puțin 20 de zile înainte de ter
men sarcinile actualului cincinal, 
respectiv să obțină o producție su
plimentară în valoare de aproape 4 
miliarde lei.

COMITETUL JUDEȚEAN IAȘI AL 
P.C.R., ÎNTRUNIT ÎN PLENARA CU 
ACTIVUL — se subliniază în telegra
mă — dă o înaltă apreciere expune
rilor prezentate de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în cadrul ședințelor Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din lunile mai și iunie, la 
consfătuirea de lucru din 29—30 mai 
si la ședința plenară lărgită a Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii din 13 iunie, care — pe baza 
unei profunde si exigente analize a 
activității desfășurate în economie, a 
muncii organelor de partid si de stat, 
a fenomenelor principale ce se ma
nifestă în prezent în viata economi
că — directionează sarcini, orientări 
si măsuri de importantă excepționa
lă pentru Înfăptuirea hotăririlor a

doptate de Congresul al XII-lea al 
partidului.

Pârtiei pantii la plenară au analizat, 
în spiritul sarcinilor stabilite de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și al indicațiilor transmise de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceausesțu. factorii și 
cauzele care au determinat în unele 
întreprinderi, pe șantiere de construc
ții si unităti agricole o serie de ră- 
mîneri în urmă, adoptînd un pro
gram amplu de măsuri pe domenii si 
sectoare de activitate. în cadrul pro
gramului sint stabilite măsuri ferme, 
capabile să asigure îndeplinirea ola
nului si a angajamentelor asumate 
pe acest an la producția fizică, netă, 
volumul de beneficii, cit si principa
lele sarcini la export. De asemenea, 
au fost adoptate măsuri capabile să 
determine realizarea planului de 
construcții la obiectivele economice 
care au condiții de intrare in func
țiune în acest an. cit si a investiții
lor cu caracter social. îndeosebi a 
planului de locuințe.

Participantii la plenara comitetu
lui județean de partid dau si cu a- 
cest prilej o înaltă apreciere rolului 
determinant ne care îl aveți dum
neavoastră. mult stimate si iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. în funda
mentarea hotăririlor partidului nos
tru, activității neobosite și cu
tezanței cu care acționați pentru 
accelerarea mersului înainte al so
cietății românești. Iată de ce. în nu
mele celor 85 000 de comuniști, in 
numele tuturor locuitorilor județului 
Iași, ne exprimăm cele mai alese 
sentimente de prețuire si angaja
mentul solemn de a ne mobiliza toa
te forțele pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor încredințate, am
pli fieîndu-ne astfel contribuția la e- 
dificarea societății socialiste multila
teral dezvoltate în scumpa noastră 

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

de plenarele comitetelor județene 
de partid cu activul

patrie. Republica Socialistă Româ
nia.

Desfășurindu-si lucrările într-o 
atmosferă de muncă intensă, la
borioasă. sub semnul înaltei respon
sabilități comuniste-si al unei depli
ne angajări — se reliefează in tele
gramă — PLENARA COMITETULUI 
JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. 
CU ACTIVUL s-a constituit intr-un 
cadru ootim de analiză temeinică, 
aprofundată, a bogăției de idei din 
cuvintările. de o excepțională însem
nătate teoretică si practică, pe care 
dumneavoastră, mult iubite si stima
te tovarășe -Nicolae Ceausescu, le-ati 
rostit la Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. de la sfîrsitul lunii mai 
și la ședința plenară lărgită a 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii din iunie a.c.

Avînd ca exemplu viu. mobilizator, 
propria dumneavoastră activitate, 
participantii la dezhateri s-au oprit 
pe larg. în mod critic si autocritic, a- 
sunra modului cum au acționat or
ganele si organizațiile de partid, con
siliile populare, consiliile oamenilor 
muncii, ceilalți factori pentru trans
punerea in viață a sarcinilor și obiec
tivelor ce revin județului în cin
cinalul revoluției tehnico-stiintifice. 
pe linia valorificării superioare, cît 
mai eficiente, a posibilităților si re
zervelor existente, pentru extinderea 
tehnologiilor modeme de lucru si a- 
nlicarea noului mecanism economi- 
co-financiar. în vederea reducerii 
consumurilor specifice si a cheltuie
lilor de producție, diminuării cît mal 
accentuate a importului, au eviden
țiat rezultatele, experiența pozitivă 
dobîndită pînă în prezent. Analizînd 
cu toată răspunderea în spirit critic 
neajunsurile ce se mai manifestă in 
stilul si metodele de lucru ale unor 
organe si organizații de partid, al 
consiliilor populare, al unor consilii 
ale oamenilor muncii din toate sec
toarele de activitate, participantii la 
dezbateri au făcut numeroase si va
loroase propuneri, menite să ducă la 
accentuarea mai puternică a laturi
lor calitative in întreaga activitate 
nolitico-organizâtorică si 
socială, de formare si rid 
științei socialiste a celo^ 
transpună în fapte. în mc 
mobilizatoarele obiective
mul de înflorire si oropsire conti
nuă a patriei. Sj

Participantii la plenara COMITETU
LUI JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. 
CU ACTIVUL, dezbătînd in spirit de 
exigentă și răspundere comunistă 
valoroasele idei prezentate de dum
neavoastră în cuvintările de la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din mai a.c. si la recenta 
plenară lărgită a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii — se spu
ne în telegramă — dăm o înaltă 
apreciere inițiativei dumneavoastră 
de a vă sfătui cu oamenii muncii, cu 
cadrele de Partid, pentru a găsi cele 
mai propice măsuri pentru încheierea 
cu succes a cincinalului si pentru 
pregătirea temeinică a noii perioade 
1981—1985.

Cu hotărîrea nestrămutată de a 
face din însuflețitoarele dumnea
voastră îndemnuri faptă, vă rapor
tăm. mult stimate tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii mureșeni 
— români, maghiari și germani — 
.sub conducerea organizației județene 
de partid, acționează cu toată răs
punderea pentru îndeplinirea înainte 
de termen a cincinalului actual, pen
tru onorarea angajamentului majorat 
de a da peste prevederile planului 

economi co
dare a con- 
«Aiemati să 
T>țxemnlar. 
din Drogra-

cincinal o producție industrială de 
7,1 miliarde lei. Vă raportăm că prin 
munca dîrză a colectivelor din in
dustria județului, care în unele pe
rioade au trebuit să învingă anumite 
greutăți, am reușit să realizăm pînă 
acum, peste prevederile cincinalului, 
6,7 miliarde lei Ia producția indus
trială. garanție sigură că ne vom 
onora si depăși angajamentul asu
mat de organizația județeană de 
partid în marea întrecere patriotică, 

în vederea încheierii în bune con
diții a anului 1980, comitetul jude
țean de partid împreună cu activul 
său au întreprins o serie de acțiuni 
politice și organizatorice pentru rea
lizarea ritmică a planului. pentru 
generalizarea aplicării noului meca
nism economico-financiar si îndepli
nirea indicatorilor de eficientă, ur
mărind permanent materializarea 
sarcinilor pe care ni le-ati încredin
țat.

Analizînd în cadrul plenarei cu ac
tivul stadiul la care am ajuns în în
deplinirea sarcinilor ce ne revin în 
acest an. ca si pe întregul cincinal, am 
stabilit noi măsuri în vederea mobi
lizării și mai puternice a comuniști
lor. a tuturor oamenilor muncii la o 
activitate pătrunsă de înaltă disci
plină si răspundere în vederea în
deplinirii în cele mai bune condiții 
a planului pe 1980 si pe întregul 
cincinal.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. CU AC
TIVUL se arată : întrunit pentru 
a dezbate în mod aprofundat magis
tralele dumneavoastră cuvîntări pro
gramatice rostite la recenta ședință 
de lucru de la C.C. al P.C.R. și la 
ședința plenară lărgită a Consiliului 
National al Oamenilor Muncii, activul 
de partid și de stat al județului Olt. 
cadrele din economie îsi exprimă, si 

cu acest prilej, 
nețărmurita ad
mirație și pro
funda recunoștin
ță fată de inesti
mabila contribu
ție pe care o a- 
duceți la găsirea 
de noi căi de ac
țiune pentru a 
grăbi înfăptuirea 
istoricelor hotă- 
rîri ale Congre
sului al XII-lea 
al partidului.

Noi vedem în 
prețioasele indi
cații și sarcinile 
însuflețitoare pe 
care le-ați for
mulat în recen

tele cuvîntări o elocventă mărturie a 
adevărului incontestabil că tot ceea 
ce am înfăptuit în acești 15 ani de 
nouă istorie a României, marcată de 
Congresul al IX-lea al partidului, estrt 
indisolubil legat de inițiativa și de 
fapta de gîndire cutezătoare, viziona
ră a dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit și credincios fiu al partidului, 
al poporului. Totodată, ne-ati oferit, 
și cu a'cest prilej, o nouă si releva
bilă pildă de exigentă comunistă in 
acțiune, care ne Îndeamnă să ne 
analizăm de ne oozitil critice si 
autocritice mai ferme propria acti
vitate. să folosim mai bine utilajele 
și forța de muncă, să găsim soluții, 
căi și modalități de eliminare a mi
nusurilor. de ridicare a activității 
economico-sociale la nivelul exigen
telor superioare ce ne stau în fată.

Ca urmare a analizei întreprinse, 
am adoptat o serie de măsuri 
politfco-organizatorice si educative 
menite să asigure îndeplinirea inte
grală a olanului pe acest an. ultimul 
din actualul cincinal, si demararea 
cu succes a producției pe 1981, anul 
de debut al viitorului cincinal. Drept 
mărturie a posibilităților noastre de 
* Înfăptui întocmai prețioasele dum
neavoastră indicații stau realizările 
pe care le-am raportat in primele 
cinci luni ale anului : îndeplinirea 
prevederilor olanului Ia producția 
globală industrială în proporție de 
102,3 la sută, producția netă fiind 
cu 11,5 la sută mai mare fată de 
aceeași perioadă a anului trecut.

Dind glas voinței unanime a mem
brilor organizației județene de partid, 
a tuturor oamenilor muncii de oe 
aceste meleaguri — se subliniază in 
telegrama COMITETULUI . JUDE
ȚEAN VRANCEA AL P.C.R. CU 
ACTIVUL — analiza organizată as
tăzi din inițiativa conducerii superi
oare de partid si de stat a scos în 
evidentă rezultatele bune obținute de 
către colectivele de oameni ai mun
cii din unitățile noastre economice, 
stabilind, totodată, sarcini de viitor 
pentru realizarea cu succes a preve
derilor planului de dezvoltare eco- 
nomico-socială din acest an si oe În
tregul cincinal.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că pînă in prezent, 
fată de planul Ia zi al cincinalului, 
am realizat o producție industrială 
suplimentară de peste 200 milioane 
lei. creindu-se premisele înfăptuirii 
prevederilor pe această perioadă cu 
30 de zile mai devreme. De aseme
nea. în primele cinci luni ale acestui 
an. prin munca neobosită a organelor 
si organizațiilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii, am obtinut rezul
tate bune atît in industrie, cit si in 
agricultură, depășind sarcina planifi
cată la producția netă cu 23 milioane 
lei. iar la export cu 8 milioane lei 
valută. în condițiile reducerii sub
stanțiale a cheltuielilor de producție.

Cu o deosebită exigență, intr-un 
înalt spirit critic și autocritic, au fost 
dezbătute in cadrul ședinței noastre 
de lucru problemele care condițio
nează dezvoltarea economico-socială 
a județului. învățind din cutezanța 
dumneavoastră revoluționară, din 
spiritul intransigent fată de lipsuri, 
am adoptat cu acest prilej un com
plex program de acțiune, cu măsuri 
politice și organizatorice menite să 
contribuie la creșterea calitativă a 
muncii și activității noastre, la situa
rea județului Vrancea in rindul ju
dețelor de frunte ale țării.

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI TUDEH DIN IRAN

în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări 
a creării Partidului Comunist din Iran, cordiale felicitări și cele mai bune 
urări de succes in activitatea dumneavoastră dedicată promovării și apărării 
intereselor fundamentale ale oamenilor muncii, ale întregului popor iranian 
prieten. înfăptuirii idealurilor acestuia de democrație, progres social prospe
ritate. independentă, pace si înțelegere internațională.

Aniversarea acestui eveniment are loc In condițiile unor profunde pre
faceri revoluționare, naționale si sociale, ale unor schimbări rapide in raportul 
de forte pe arena mondială, care evidențiază cu putere hotărîrea popoarelor 
de a pune capăt politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste. de a 
trăi libere si independente, intr-un climat de pace și securitate, de a fi 
deplin stăpîne pe resursele naționale, de a-si hotărî destinul fără nici un 
amestec din afară, de a întări unitatea și solidaritatea tuturor forțelor demo
cratice. progresiste. în lupta împotriva folosirii forței si amenințării cu forța, 
pentru solutionarea tuturor problemelor litigioase numai ne calea tratativelor.

Ne folosim de acest prilej pentru a ne exprima convingerea că relațiile 
de prietenie, colaborare si solidaritate dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Tudeh din Iran vor cunoaște pe mai departe o dezvoltare continuă, 
în spiritul stimei si respectului reciproc, al raporturilor, pe diverse planuri, 
dintre cele două țări si popoare, al întăririi solidarității tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste din întreaga lume, al triumfului idealurilor păcii 
si socialismului.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

zilei
Oaspeții au vizitat obiective indus

triale si instituții cultural-sociale din 
București, județele Prahova și Bra
șov și au avut o întrevedere la Mi
nisterul Afacerilor Externe. La con
ducerea Comitetului National pentru 
Apărarea Păcii s-au purtat discuții 
privind activitatea celor două orga
nizații si posibilitățile de lărgire a 
colaborării

(Agerpres)

Sesiunea de comunicări științifice

IN FIZICĂ"
tuale și de perspectivă ale construc
ției economico-sociale a patriei noas
tre. Participantii s-au angajat să ac
ționeze neabătut pentru transpunerea 
în viață a tuturor indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu date cu pri
lejul vizitelor de lucru, al întîlnirilor 
și consfătuirilor cu specialiștii care 
muncesc în domeniul fizicii, al re
centelor consfătuiri de lucru de la 
Comitetul Central.

Fizicienii și-au exprimat hotărîrea 
de a acționa pentru transpunerea în 
viată a indicațiilor date de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, cu ocazia dezbaterii Programului 
de cercetare și dezvoltare in dome
niul științei; >și tehnologiei la recenta 
plenară a Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie.

Participantii Ia sesiunea științifică 
„Progrese in fizică" au adoptat în 
unanimitate textul unei telegrame 
adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

mondial". Aflăm, intre 
altele, că. prin auto- 
utilare. numai in anul 
1979 au fost realizate 
utilaje în valoare de 
13 milioane lei. fată 
de opt milioane lei. 
cit a fost planificat. 
„Dacă producția cere, 
noi nu putem sta cu 
mîinile în sin să aș
teptăm ajutor de cine 
știe unde". susține 
Zoltan Szabo.

„Un alt capitol al 
activității căruia i-am 
consacrat o bună par
te din nopțile noastre 
albe a fost asimilarea 
pieselor de schimb pe 
care le procuram din 
import", tine să sub
linieze directorul în
treprinderii. Maiștrii 
Orban Dezideriu și 
Sonda Gheorghe. șefii 
de echipă Baliko Mar
ton. Horvath Geza si 
Szasz Gabor au reu
șit să realizeze „pe 
plan local" capete de 
injectare pentru mași
nile de prelucrat mase 
plastice Si bachelită. 
pompe cu palete si 
roti dintate. snecuri 
pentru mașinile de in
jectat. Dar cîte n-au 
realizat acești oameni 
inimoși 2 Mai mult : 
s-a trecut la recondi- 
tionarea pieselor uza
te. operațiune care 
numai în trimestrul 
întii din acest an a 
condus la o economie 
de peste 640 mii lei.

Să adăugăm că acest 
colectiv si-a propus să 
realizeze în 1980 o e- 
conomie de aproape 
jumătate milion lei- 
valută prin reconditio- 
narea pieselor uzate, 
prin renunțarea la u- 
nele piese de schimb 
procurate din import. 
Aflăm, de asemenea, 
că prin materializarea 
obiectivelor cuprinse 
într-un plan bine în
tocmit. privind acest 
capitol din activitatea 
oamenilor muncii de 
la I.A.E.A.M.E. din 
Sfîntu Gheorghe. efi
cienta economică va 
spori cu peste 7 mi
lioane de lei în acest 
an. Și. milion cu mi
lion, adunate. înseam
nă ceva.

La Sfîntu Gheorghe. 
pe malul sting al Ol
tului, platforma in
dustrială constructoare 
de mașini a cunoscut, 
intre timp, o dezvol
tare nici măcar visată 
de cel mai optimist 
om al locului. Aici, oe 
baricadele întrecerii 
socialiste, oameni ai 
muncii — români, ma
ghiari. vorbind limba 
comună a muncii, a 
socialismului. încreză
tori în viitorul tot 
mai luminos al pa
triei comune — nu 
precupețesc nici un 
efort pentru înflorirea 
României socialiste.

Cronica
La invitația Comitetului National 

pentru Apărarea Păcii, în perioada 
15—22 iunie ne-a vizitat tara o de
legație a Uniunii finlandeze pentru 
pace, formată din Ilkka Taipale, se
cretar general al Uniunii finlandeze 
pentru pace, expert al Comisiei pen
tru dezarmare a Ministerului de Ex
terne, și Vappu Taipale, profesor Ia 
Universitatea din Kuopio, ambii in 
conducerea „Comitetului celor 100" 
din Finlanda.

„PROGRESE
în perioada 19—21 iunie s-au des

fășurat la Cluj-Napoca lucrările ce
lei de-a 2-a sesiuni de comunicări 
științifice „Progrese în fizică", orga
nizată de Institutul Central de Fizică 
și Comitetul National Român de Fi
zică. ia care au luat parte peste 450 
de specialiști din unităti de cercetare 
și producție din întreaga tară, cadre 
didactice din universități si institute 
tehnice.

A participat acad. prof. Ion Ursu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie. președintele Comitetului Natio
nal Român de Fizică.

Lucrările au avut loc în ședințe 
plenare, precum și in secțiuni de 
lucru : fizica nucleară, fizica atomu
lui. fizica corpului solid, laser și 
plasmă, biofizica, tehnologia radio- 
izotopilor, aparatura științifică și de 
calcul, geofizica, astronomia și astro
fizica. S-au organizat mese rotunde 
in domeniile energeticii nucleare, 
aparaturii științifice și noilor mate
riale.

Cele peste 400 de lucrări de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică susținute în sesiune au ilustrat 
angajamentul plenar al fizicienilor în 
abordarea problemelor concrete, ac-

Pionierii — mlădite ale tării, ale 
viitorului ei luminos 1 Cu care în
treg poporul se mîndreste. pe ca
re-i ocrotește cu dragoste si încre
dere. Pionierii de azi — muncitorii, 
țăranii, tehnicienii, inginerii, inte
lectualii de mîine, care vor înfăptui 
dezvoltarea economică si socială a 
României deceniilor viitoare. Sint 
peste 2,5 milioane — școlarii cei 
mai silitori la învățătură, mai În
treprinzători și ingenioși în inves
tigarea orizontului larg al științei 
si tehnicii. în însușirea a.b.c.-ului 
muncii productive, harnici si plini 
de spirit gospodăresc în Îngrijirea 
și înfrumusețarea scolii, a localită
ților natale, in alte și alte acțiuni 
de interes general.

îi intilnim zilnic. în drumul lor 
spre școală, cu cravata roșie cu tri
color fluturind în vînt ; ei lumi
nează si insufletesc peisajul așeză
rilor patriei cu cîntecul lor vesel, 
însotit de trompete si tobe. Copiii 
tării — români, maghiari, germani 
si de alte naționalități — înfrățiți 
in marea horă a învățăturii, a 
muncii, a cîntecului si jocului, prie
teni nedespărtiti la scoală și acasă, 
in activitățile pionierești. Dragos
tea puternică pentru patrie, popor 
și partid îi ambiționează să se pre
gătească temeinic pentru muncă 
și viață, pentru a deveni utili 
societății. Această dorință nobilă 
de devenire profesională, umană, 
cetățenească își găsește expre
sie fertilă in întrecerea dintre uni
tăti si detașamente, sugestiv intitu
lată „Fiecare pionier — o faptă de 
muncă pentru înflorirea patriei". 
Ca si în participarea cu viu inte
res la activitățile de pregătire teh- 
nico-productivă si științifică din 
cercuri de profil, in care sint cu
prinși 75 la sută dintre pionieri. 
Cunoașterea trecutului glorios de 
luptă al'poporului, al partidului, ca 
și a prezentului arzător al construc
ției socialiste animă multiple sl di
verse acțiuni politico-educative 
pionierești : vizite si evocări la 
locuri si monumente istorice, pe 
care le îngrijesc cu respect și ve-

★
Pe platoul din fata Monumentului 

Eroilor Patriei a avut loc simbătă 
evocarea „Partidului, inima și gin- 
dul“, manifestare organizată de pur
tătorii cravatelor roșii cu tricolor 
din Capitală în cinstea „Zilei pio
nierilor". Au participat tovarășa 
Suzana Gâdea, președintele Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, activiști de partid și de stat, re
prezentanți ai Ministerului Educa
ției și învătămîntului, Consiliului 
Național al Femeilor, Uniunii Tine
retului Comunist, Consiliului Natio
nal al Organizației Pionierilor, ca
dre didactice, părinți.

Cei prezenti au adoptat, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm ti
neresc, textul unei telegrame adre
sate tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu-

Printre harnicii constructori de mașini
(Urmare din pag. I)

Imagine de la festivitate Foto : E. Dichiseanu

colectiv, români și 
maghiari, uniți si în
frățiți in muncă si-n 
idealuri. Si n-a fost 
ușor să urci mereu, să 
urci convins că locul 
tău. locul colectivului 
din care faci parte, 
locul fabricii tale este 
mai sus. tot mai sus. 
Și nici, izbînzile n-au 
fost vremelnice si nici 
n-au determinat o 
asa-zisă automultumi- 
re. Dimpotrivă, au 
constituit adevărate 
picături de apă vie. 
stimulente vitale pen
tru alte succese în 
care oamenii credeau, 
pe care le visau, des
pre care vorbeau, sfă- 
tuindu-se si-n pauza 
de masă, si-n cîte o 
clipă de răgaz, si-n 
autobuzul care-i ducea 
spre casă, succese care 
n-au fost așteptate să 
vină cine știe de unde, 
succese dobindite cu 
sîrguință, cu vrednicie, 
cu perseverentă, cu 
dragoste de muncă, si 
de meserie, si de fa
brică. succese care 
răsplăteau grija pe 
care partidul o are 
pentru fiecare om al 
tării, fără deosebire 
de naționalitate.

„Una din probleme
le majore cu care s-a 
confruntat colectivul 
nostru in ultima vre
me. ne spune ingine
rul Lorincz Iosif, di
rectorul întreprinderii, 
a fost asimilarea mo
toarelor electrice. Pre
gătirea forței de mun
că. a muncitorilor ca
lificați in diferite pro
fesii specifice, a în
ceput in anul 1978. 
Prelucrătorii si mon- 
torii au invătat mese
rie în grupul nostru 
școlar. Bobinatorii au 
invătat ia întreprinde
rea soră, de la Săcele. 
Liniile tehnologice, in 
proporție de peste 60 
Ia sută, au fost reali
zate in tară, la „Elec- 
trotimiș". noi fiind, 
de fapt, cei care le 
testăm. Specialiștii a- 
cestei tinere întreprin
deri. obisnuiti cu noul, 
urmăresc în perma
nentă functionarea lor. 
aducindu-le sau pro- 
punînd. pe parcurs, 
diferite îmbunătățiri". 
..Oamenii muncii, spe

cialiștii noștri invătati 
cu noui...“. Aceste cu
vinte Ie auzi tot mai 
des aici, in tinărul co
lectiv, muncitoresc.

„Cunosc această fa
brică de pe vremea 
cînd era la început — 
ne spune tovarășul 
Francisc Bokor, secre
tarul comitetului de 
partid. Sint multi oa
meni la noi care, a- 
tunci. la început in
trau dimineața în fa

brică și plecau acasă 
către miezul nopții și 
dimineața veneau din 
nou și nimeni nu se 
plîngea că-i obosit...".

„Lasă începutul, că 
a trecut destulă vre
me de atunci, să vor
bim despre prezent" — 
încearcă să-l tachineze 
inginerul Bagaly Le
vente. mecanicul-sef al 
întreprinderii. ..Să dis
cutăm despre oameni", 
propunem noi. ..De a- 
cord" — ne răspunde 
mecanicul-sef. Mai în- 
tii și intîi m-as opri 
asupra maiștrilor Do
nath Carol si Zoltan 
Szabo care, in cadrul 
acțiunii de autoutila- 
re. au realizat două 
linii semiautomate de 
galvanizare, linii de 
importantă vitală pen
tru întreprindere. în 
prezent se lucrează la 
o a treia linie de a- 
cest fel. De subliniat 
că toate soluțiile au 
fost, cum s-ar spune, 
autohtone, adică pro
iectate si materializa
te de cei doi.

Acest lucru, argu
mentează mai departe 
mecanicul-sef, înseam
nă creșterea pro
ductivității muncii în 
faza respectivă de cel 
puțin 10 ori. fată de 
soluția inițială cuprin
să în proiectul dinții 
al fabricii. Muncitorii 
Vaida Albert. Ion Oni- 
că. Szilvasi Zoltan au 
dat și ei o mină de a- 
jutor la realizarea a- 
cestor idei valoroase, 
avînd la bază pe Iîn- 
gă o temeinică pregă
tire profesională si o 
înaltă conștiință mun
citorească. Pentru ca 
secția de motoare 
să poată intra în func
țiune trebuiau agre
gatele pentru vopsire 
care nu se fabrică in 
tară. S-a renunțat la 
import si s-au făcut 
aici, adică le-au fă
cut Imre Kallo, Ioan 
Marcu. Laszlo Poriolt. 
aiutati desigur si de 
alti specialiști din în
treprindere si. în felul 
acesta, fabrica de mo
toare nu numai că a 
început să lucreze, dar 
s-au și economisit 
vreo 12 milioane de 
lei.

Calitatea produselor 
noastre a stat mereu 
în atenția colectivu
lui. Iar cînd secreta
rul general al parti
dului, aflat aici în vi
zită de lucru, a în
demnat să se facă 
bancuri de probă, nu 
s-a stat prea mult pe 
gînduri. Au fost fa
bricate, s-au interca
lat în fluxul tehnolo
gic asigurînd. cu aju
torul lor. o calitate 
superioară produselor, 
la nivelul celor care 
se fabrică pe plan
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PROGRAMUL 1 
9,00 Ansambluri folclorice
9,20 Film serial: întimplări din Tara 

curcubeului. Episodul 13
9.45 Omul și viața rațională

10.00 Viata satului
11.30 Tot înainte! La multi ani, cravats 

purpuriii
12,05 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
16.15 Șah
16.30 Telesport.
17,55 Film serial: „Potopul". Episodul 3
18,40 Micul ecran pentru cei mici. 
19,00 Telejurnal • 15 an> de istorie 

nouă a patriei — Împliniri ale 
prezentului

19.15 Călătorie prin tara mea. . spre o- 
rizonturile deschise de Congresul 
al IX-lea al P.C.R

19,35 Antena Cintăril României, Emi
siune realizată tn județul Me
hedinți.

20,45 Film artistic: „Pentru veșnicie și 
încă o zi“. Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor engleze.

22.25 Telejurnal
PROGRAMUL 2
10,00 Ora elevului de la seral
11,00 Concert educativ
12,05 Bucureștiul ieri, azi. mlitie
12.30 De la canțonetă la musical
13.15 Documentar artistic: Legenda unei 

văl pe drumul căutătorilor de aur 
(II). California

14,00 Moment muzical Luigi Boccherini
14.25 Desene animate
14,50 Călătorind prin Republica De

mocrată Germană.
15.25 Antologia artei românești

ȘTIRI SPORTIVE
• Astăzi se vor încheia meciuri

le celor trei serii ale cambionatului 
categoriei B la fotbal. Dacă in seriile 
I și a IlI-a situația este clarificată, 
echipele F.C.M. Brașov si Corvinul 
Hunedoara nemaiavînd nici o pro- 
blemă în ceea ce privește promova- 
rea. în seria a II-a numai ultimele 
meciuri vor clarifica situația. In pre- 
zent. Progresul Vulcan are 42 de 
puncte, fiind talonată de Rapid cu 
41 puncte. Ambele echipe susțin 
insă în etapa de astăzi meciuri di
ficile. Progresul Vulcan joacă -r cu 
începere de Ia ora 11,00. pe stadionul 
din str. dr. Staicovici — in compania 
echipei Poiana Cîmpina (în tur, în
vingătoare cu 2—0). iar Rapid se de
plasează la Moreni. pentru a da re
plica echipei Flacăra (in tur. bucu- 
restenii au terminat victorioși cu 
2-0). 

neratie, excursii si drumeții, con
cursuri de creație artistică.

Plini de voioșie Îsi trăiesc cu 
bucurie vîrsta de aur a copilăriei, 
îndrăgesc versul si cîntecul. iocul 
și sportul. Stau mărturie, in acest 
sens, ampla prezentă a pionierilor 
in ediția a II-a a Festivalului na
tional „Cîntarea României" ; 93 102 
formații si cercuri de creație artis
tică. cu peste 2.2 milioane inter
pret! si creatori ; 85 000 de lucrări 
tehnice si științifice, dintre care 14 
lucrări de utilitate imediată breve
tate ca invenții. Ca si Întrecerile 
pasionante a 2,3 milioane pionieri 
și școlari în cea de-a II-a ediție a 
fazei de masă a competiției spor
tive naționale „Daciada".

Cu seriozitate si răspundere, dar 
Si cu multă gingășie, pionierii isi 
Îndeplinesc Îndatorirea. încredin
țată de partid, de a îndruma acti
vitatea Organizației șoimii patriei, 
ajutîndu-i pe acești cei mai tineri 
cetățeni ai tării să facă primii pași 
spre școală, să-și formeze primele 
deprinderi de muncă, utilă lor si 
societății. Aceeași seriozitate si 
răspundere animă preocupările 
purtătorilor cravatei roșii cu trico
lor de a transpune neabătut in 
viată recomandările ce le-au fost 
adresate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu. îndrumătorul lor cel mai 
apropiat, la Forumul tinerei gene
rații : de a invăța perseverent și 
a-Si lărgi neîncetat orizontul de 
cunoștințe științifice si tehnice, de a 
munci cu pasiune în laboratoare, 
ateliere. în cercuri de creație, pen
tru a-si însuși deprinderi necesare 
exercitării unor profesii utile, care 
să le permită apoi încadrarea rapi
dă în producție.

De ziua lor. „Ziua pionierilor", 
întregul popor le urează să crească 
frumoși si sănătoși, viguros! la 
trup si cutezători la minte, să În
vețe bine și să muncească cu hăr
nicie, ca adevărati si demni conti
nuatori ai constructorilor de azi al 
României socialiste.

Florica DINU1ESCU
★

blicii Socialiste România, In care se 
spune: Noi, copiii, care ne bucurăm 
din plin de viața fericită, de grija 
părintească ce o manifestați per
manent pentru creșterea și educa
rea noastră, în spiritul nobilelor 
idealuri ale socialismului si comu
nismului, ale păcii și prieteniei in
tre popoare, vă raportăm că am în
cheiat cu rezultate bune acest an 
școlar, insușindu-ne cu sîrguință 
cunoștințele predate iii școală, par- 
ticipind cu însuflețire Ia acțiunile 
pionierești. Ne angajăm solemn, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să milităm zi de 
zi cu ardoare și entuziasm pentru 
îmbunătățirea întregii noastre acti
vități de educație patriotică, revo
luționară. prin muncă $1 pentru 
munca.

16.15 Teatru TV: „Valiza cu fluturi" da 
Iosif Naghlu.

17.25 Vldeoteca muzicală
18,35 Lacuri glaciare din Retezat
10.45 Muzică populară
19,00 Telejurnal • 15 ani de istorie nouă 

a patriei — împliniri ale prezen
tului

19.15 Telerama
19.45 Serată muzicală TV.
22,00 o problema majoră — ergonomia.
22,10 Muzică populară
22.25 Telejurnal

LUNI 23 IUNIE
PROGRAMUL 1’
16,00 Emisiune tn limba maghiară
18.30 îooi de seri
19,00 Telejurnal • 15 ani de Istorie nouă 

a patriei. împliniri ale prezentului
19.25 La ordinea zilei In economie. Noul 

mecanism economico-financiar
19.40 Cadran mondial.
20,05 Documentar științific : — Marta — 

Planeta roșie
21.00 Roman-foileton: Bastardul (seria 

a II-a). „Răzvrătitli" — episodul 2
21.50 Muzică ușoară românească in pri

mă audiție
22.06 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 De ce cînt, aș tot dnta — melodii 

populare
16.30 Colocvii ale tineretului
17,00 Muzică ușoară
17.20 De pretutindeni
17.45 Anunțuri și muzică
17.56 Tineri dirijori
18.50 1001 de seri .
19,00 Telejurnal • 15 ani de istorie noufi 

a patriei. împliniri ale prezentului
19,25 Mozaic — selectiurii
20.30 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
20.50 Profil componistic — Doru PO- 

povici
21.45 Politehnica satului. Film docu

mentar.
22,05 Telejurnal

• Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Moscova, sportiva Olga 
Kuragina a stabilit un nou record 
mondial la pentatlon, totalizind 4 858 
puncte. Vechiul record al lumii era 
de 4 839 puncte si aparținea colegei 
sale Nadeja Tkacenko.
• Peste 45 000 de spectatori au ur

mărit la Montreal meciul de box 
pentru titlul mondial la categoria 
„semimiilocie" dintre americanul de 
culoare Ray • Leonard, deținătorul 
centurii, și Roberto Duran (Panama), 
fost campion al lumii la categoria 
ușoară. La capătul unei întilniri 
spectaculoase, juriul i-a desemnat in 
unanimitate învingător la puncte 
după 15 reprize pe Roberto Durah. 
Aceasta a fost cea de a 70-a victo
rie obținută de Duran (in cursul ca
rierei sale n-a suferit decit o infrin- 
gere).

t



SOFIA

încheierea Conferinței miniștrilor 
invățămintului din țările europene

SOFIA 21 (Agerpres). — La 21 Iu
nie s-au încheiat la Sofia lucrările 
celei de-a III-a Conferințe a miniș
trilor invățămintului din țările euro
pene, organizată de UNESCO în co
laborare cu Comisia economică a 
O.N.U. pentru Europa.

La conferință a participat și o de
legație a țării noastre, condusă de 
Aneta Spornic, ministrul educației și 
Invățămintului, care a îndeplinit func
ția de vicepreședinte al reuniunii.

Conferința a adoptat prin consens 
o serie de recomandări în legătură 
cu dezvoltarea invățămintului in țările 
europene in anii ’80, democratizarea 
educației, adaptarea Invățămintului 
la cerințele dezvoltării economice și 
sociale, integrarea sa cu cercetarea 
științifică și cu producția și in alte 
probleme.

Delegația română a inițiat o reco
mandare privind dezvoltarea cooperă
rii regionale și internaționale în do

meniul invățămintului prin Întărirea 
și lărgirea activității Centrului eu
ropean pentru invățămînt superior 
de la București — C.E.P.E.S. — creș
terea contribuției sale la Intensifica
rea schimburilor de informații și ex
periență intre țările europene și, mai 
ales, intre acestea și țările in curs 
de dezvoltare, în domeniul învăță- 
mîntului, ca și în alte domenii. Re
comandarea a fost inclusă integral in 
documentul final adoptat de re
uniune.

★
Conducătoarea delegației române la 

conferință s-a întilpit cu Gheorghi 
lordanov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Bulgaria. în 
cursul întrevederii au fost abordate 
probleme privind desfășurarea lucră
rilor conferinței, precum și aspecte 
ale dezvoltării colaborării bilaterale 
în domeniul educației și învățămîn- 
tului.

Cuvîntarea tovarășului Erich Honecker
la Conferința constructorilor din R.D.G.

' BERLIN 21 (Agerpres). — La Ber-
■ Un au avut loc lucrările celei de-a 

VII-a Conferințe a constructorilor din 
R.D.G. Luind cuvîntul cu acest pri
lej. Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G.. președintele 
Consiliului de Stat, s-a referit la 
programul construcțiilor în R.D.G., 
mentionind că. in actualul deceniu, 
au fost construite sau modernizate 
peste 1,4 milioane locuințe, fiind 
astfel îmbunătățite condițiile de lo
cuit pentru 4,2 milioane persoane. El 
a subliniat că este necesar să se 
construiască mai frumos și mai func
tional. mai modern si mai eficient, 
folosindu-se toate posibilitățile ofe
rite de stiintă si tehnică.

Vorbitorul a subliniat că pînă în 
1990 în R.D. Germană se va soluțio
na problema locuințelor ca problemă 
socială. El a apreciat, totodată, câ 
sarcina de a se reduce cu 15 la sută 
cheltuielile de construcție în perioa
da 1981—1985 are o mare importanță 
pentru economia națională.

Erich Honecker a subliniat apoi, 
între altele, că trebuie făcut totul 
pentru apărarea păcii. De importan
tă hotăritoare, a spus el. sînt oprirea

cursei înarmărilor și adoptarea de 
măsuri practice de dezarmare. ,Aces- 
te cerințe se situează in prezent in 
centrul interesului omenirii. Europa 
trebuie să rămină un centru al păcii. 
Este inadmisibil ca tratatele europe
ne. Actul final de la Helsinki să fie 
sacrificate pentru o politică impre
vizibilă : ele trebuie să devină fun
damentul pentru stabilizarea în con
tinuare a situației internaționale.

Noi — a continuat vorbitorul — 
considerăm normalizarea relațiilor 
dintre Republica Democrată Germa
nă si Republica Federală Germania 
drept o componentă a politicii de 
coexistentă pașnică dintre state cu 
orânduiri sociale diferite. Progresele 
în direcția destinderii în regiunea 
noastră — situată nemijlocit pe linia 
de demarcație dintre sistemele sociale 
socialist și capitalist, dintre Tratatul 
de la Varșovia și N.A.T.O. —sînt de 
mare importantă pentru pacea în 
Europa și dincolo de aceasta. De 
aceea, este cu atit mai necesar să sa 
continue această politică de asigu
rare a păcii. Prin aceasta, noi con
tribuim. în continuare, ca de pe pă- 
mintul german să nu mai pornească 
niciodată vreun război.

Manifestări 
consacrate României

PHENIAN 21 (Agerpres) — La 
Muzeul de istorie al R.P.D. 
Coreene din Phenian a avut loc 
o manifestare consacrată sărbă
toririi a 2050 de ani de la consti
tuirea primului stat dac centra
lizat și independent. Ambasado
rul român Paul Marinescu a evi
dențiat semnificația evenimen
tului. In încheiere a fost prezen
tat filmul românesc „Dacii".

BRUXELLES 21 (Agerpres). 
— Filiala din orașul Charleroi a 
Asociației culturale ..Belgia- 
România" a organizat o seară 
culturală românească, dedicată 
aniversării a 2050 de ani de la 
crearea primului stat dac cen
tralizat si independent. In cu- 
rintul său. secretarul filialei. 
Marcel Polome. a evocat semni
ficația istorică a evenimentului 
și a evidențiat politica de pace 
și colaborare cu toate popoarele 
lumii promovată de România.

GEMTIILE DE PRESĂ
e scurt

Congresul Frontului 
de Eliberare Națională 

din Algeria
ALGER 21 (Agerpres). — Con

gresul extraordinar al Frontului de 
Eliberare Națională din Algeria și-a 
încheiat lucrările. A fost aprobat 
proiectul planului cincinal pe perioa
da 1980—1984, s-au adoptat sase rezo
luții. între care una de -politică ge
nerală. și s-au aprobat modificări ale 
stătutului partidului. Potrivit aces
tora. numărul membrilor Biroului 
Politic va fi de 1—11. iar membrii 
noului Birou Politic vor fi numiți de 
secretarul general și aprobați de Co
mitetul Central.

Rezoluția de politică generală sub
liniază că Algeria va continua să a- 
plice principiile politicii de nealinie
re. Ea arată că orice soluție justă 
a problemei Orientului Mijlociu tre
buie să se bazeze pe eliberarea tu
turor teritoriilor arabe ocupate de 
Israel, inclusiv a Ierusalimului, re
cunoașterea drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian, inclusiv a 
dreptului de a-și constitui un stat 
independent si suveran ne pămintul 
palestinian. Rezoluția condamnă cu 
tărie politica de apartheid a regimu
lui rasist din Africa de Sud.

CHIMIA ROMANEASCA LA T1RGUL INTERNATIONAL DE LA 
BRATISLAVA. Simbătă s-a deschis la Bratislava, cea de-a XlI-a ediție 
a Tîrgului internațional de produse chimice — „INCHEBA ’80", La 
inaugurare au participat Jozef Lenart. prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Slovacia. Peter Colotka, președintele Guvernului R.S. Slovace, Jin- 
drich Zahradnik, vicepreședinte al guvernului federal cehoslovac, alte per- 
soane oficiale din țara-gazdă. A fost prezentă o delegație română, condusă 
de. ing. .Iustin Rogoz, adjunct al ministrului industriei chimice. Actuala 
ediție a tîrgului reunește peste 600 de firme producătoare și exportatoare 
din 25 de țări, printre care si România. Chimia românească are din nou 
prilejul să-si afirme locul de frunte pe care îl deține în ansamblul econo
miei naționale, precum si poziția marcantă pe plan mondial. Vizitînd stan
dul românesc, oficialitățile din țara-gazdă au remarcat nivelul ridicat de 
reprezentare a industriei noastre chimice la „INCHEBA ’80", exprimindu-șt 
dorința ca schimburile și cooperarea româno-cehoslovacă în acest domeniu 
să se dezvolte și să se extindă continuu.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
COLUMBIA. La Bogota a avut loc 
o plenară a C.C. al P.C. din Co
lumbia. consacrată discutării proiec
telor de documente ce urmează să 
fie supuse dezbaterii si aprobării 
Congresului al XHl-lea al partidu
lui. care va avea loc. în noiembrie 
1980. P.C. din Columbia se pronun
ță pentru realizarea unui amplu 
front democratic si îmbinarea unor 
forme de luptă diverse, în vederea 
cuceririi puterii pe căi democratice. 
Se precizează că P.C. din Columbia 
respinge categoric orice acțiune cu 
caracter aventurist, el urmărind 
mobilizarea amplă a maselor si in
tensificarea eforturilor pentru con
solidarea unității lor de acțiune.
. CHEMĂRILE C.C. AL P.P.R.M. 
La Ulan Bator au fost date publi
cității Chemările C.C. al P.P.R.M., 
cu prilejul aniversării revolu
ției populare din Mongolia. 
Comitetul Central al P.P.R.M. a 
adresat comuniștilor si oamenilor 
muncii din R.P. Mongolă. între al
tele. apelul de a desfășura si mai 
larg întrecerea socialistă in vederea 
îndeplinirii si depășirii sarcinilor 
de plan pe 1980 — ultimul an al 
celui de-al șaselea cincinal.

L

PREȘEDINTELE R.F. GERMA
NIA, Karl Carstens, l-a primit pe 
Huang Hua. ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Chineze. Cu acest 
prilej, relevă agenția China Noua, 
președintele a apreciat că relațiile 
R.F.G. cu R. P. Chineză sînt bune 
Si a exprimat dorința intensificării 
lor. Ministru! chinez a fost, de ase
menea, primit de cancelarul federal, 
Helmut Schmidt.

COOPERAREA BANCARA IUGO- 
SLAVO-AMERICANĂ. Țvietin Mia- 
tovici, președintele Prezidiului 
R.S.F.I., l-a primit la Belgrad pe 
David Rockefeller, președintele 
Consiliului de administrație al 
băncii „Chase Manhattan" din New 
York. Oaspetele american a fost, de 
asemenea, primit de Veselin Giura- 
novici, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F.I. Cu acest 
prilej s-a exprimat dorința ca băn
cile iugoslave și cele americane 
să-și extindă cooperarea.

SPRE CREAREA UNUI PARTID 
DE AVANGARDA ÎN ETIOPIA. 
La Addis Abeba s-au încheiat lu
crările primei reuniuni a Comisiei 
însărcinate cu lucrările privind în
ființarea unui partid al celor ce 
muncesc în Etiopia. Cei 1 500 de 
delegați din toate provinciile țării 
au dezbătut căile Concrete privind 
crearea unui partid de avangardă.

UN APEL AL O.U.A. Organizația 
Unității Africane a lansat un apel 
către statele africane si comunita
tea internațională de a acorda un 
ajutor celor cinci milioane de refu- 
giați din Africa. într-un comunicat 
publicat la Addis Abeba cu ocazia 
celebrării „Zilei refugiaților". O.U.A. 
și-a reafirmat hotărârea de a lupta 
pentru eliberarea Namibiei si lichi
darea politicii de apartheid din 
Africa de Sud.

CAMERA REPREZENTANȚILOR 
A S.U.A. a respins cu o largă ma
joritate de 
contra si 
ment care 
Ambasadei 
de la Tel Aviv la Ierusalim.

voturi, respectiv 252 
80 pentru, un amenda- 
pronunea transferarea 
Statelor Unite in Israel

J

Pentru o pregătire 
temeinică a reuniunii 

de la Madrid
MADRID 21 (Agerpres). — La Ma

drid se desfășoară lucrările unei în- 
tîlniri consacrate viitoarei reuniuni 
general-europene. inițiată de Asocia
ția spaniolă pentru securitate și coo
perare europeană, la care participă 
reprezentanți ai unor partide și or
ganizații politice, comitete și mișcări 
pentru pace din țări europene, prin
tre care și România. întîlnirea își 
propune să contribuie la creșterea 
rolului opiniei publice în intensifica
rea luptei pentru , securitate euro
peana. pentru pregătirea temeinică a 
reuniunii ce urmează să aibă loc la 
Madrid. în dezbateri s-a accentuat 
necesitatea ca guvernele, partidele, 
forțele democratice și progresiste, 
organizațiile politice să acționeze 
pentru eliminarea cauzelor care afec
tează și pun in pericol cursul des
tinderii, pentru. accelerarea procesu
lui de edificare a securității in Eu
ropa.

Comunicat comun 
italo-american

ROMA 21 (Agerpres). — în comu
nicatul comun, dat publicității la 
încheierea vizitei de stat efectuate 
de președintele S.U.A., Jimmy Carter, 
in Italia se precizează că in cadrul 
discuțiilor avute cu președintele 
Alessandro Pertini. cu premierul 
Francesco Cossiga si cu alte oficia
lități italiene a fost efectuat' „un 
schimb productiv de păreri" în legă
tură cu dezvoltarea relațiilor bilate
rale și cu unele probleme internațio
nale actuale de interes pentru cele 
două țări, transmite agenția Associa
ted Press.

Cele două guverne au anunțat de
cizia lor de a coopera pentru proiec
tarea unei instalații de conversiune 
directă a luminii solare în electrici
tate si de a realiza alte proiecte de 
cercetare științifică in domeniul e- 
nergetic.

Comunicatul menționează că a fost 
efectuat un larg schimb de păreri 
în problemele internaționale actuale, 
între care securitatea europeană, co
laborarea in cadrul N.A.T.O., situa
ția din Orientul Mijlociu. Asia si alte 
regiuni ale lumii, precum si în pro
blema relațiilor dintre S.U.A și 
Iran.

Președintele Republicii
Coasta de Fildes*

l-a primit 
pe ambasadorul României

ABIDJAN 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Coasta de Fildeș, 
Felix Houphouet Boigny, l-a primit 
pe ambasadorul român Ion Dumitru 
cu prilejul încheierii misiunii sale în 
această țară. Șeful statului ivorian a 
rugat să se transmită președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. un călduros mesaj 
de prietenie, precum si cele mai 
bune urări de sănătate și fericire per
sonală. de noi succese în activitatea 
sa neobosită în slujba țării, a co
laborării și prieteniei între toate 
popoarele lumii, a păcii și destinderii 
internaționale.

Evocînd cu deosebită căldură întîl
nirea istorică de la Rabat din 1973, 
convorbirile și deciziile importante 
prilejuite de vizita oficială a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
Coasta de Fildeș, în 1977, președintele 
Felix Houphouet Boigny a exprimat 
satisfacția pentru cursul ascendent al 
relațiilor româno-ivoriene. precum și 
dorința de a continua ferm acest 
proces. El a subliniat că raporturile 

! româno-ivoriene, bazate pe relațiile 
I politice excelente existente la nive

lul cel mai înalt, constituie un exem
plu de politică constructivă de pace 
și înțelegere între națiuni.

în acest context s-a exprimat con
vingerea că dezvoltarea relațiilor 
bilaterale corespunde intereselor ce
lor două țări și popoare, cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

AFRICA DE SUD

„Un vulcan care 
amenință să erupă'" 

Noi și puternice manifestații 
antiapartheid

în numeroase localități ale țării
PRETORIA 21 (Agerpres). — Pu

ternicele ’demonstrații organizate în 
Republica Sud-Africană împotriva 
politicii de apartheid și discriminare 
rasială înregistrează o nouă inten
sificare. fiind apreciate drent cele 
mai masive acțiuni de acest gen de 
la marile manifestații desfășurate la 
Soweto în 1976. La Capetown, Pre
toria, Johannesburg, Port Elisabeth, 
precum și în numeroase localități ale 
țării au loc în continuare, in ciuda 
intervenției forțelor polițienești, mari 
acțiuni de protest ale populației de 
culoare.

Manifestanților li s-au adăugat 
mii de muncitori din principalele 
zone industriale sud-africane, care 
au întrerupt lucrul, revendicînd abo
lirea practicilor discriminatorii și îm
bunătățirea condițiilor lor de muncă 
și de viață. Aceste acțiuni, notează 
agenția United Press International, au 
atins o asemenea amploare încît, 
pentru prima dată, autoritățile au 
mobilizat, in afara poliției, unități ale 
forțelor armate dislocate în cele mai 
importante centre industriale din 
țară.

Arătind că politica represivă a re
gimului nu poate contribui decit la 
intensificarea nemulțumirii unor largi 
categorii ale populației, Ceea ce 
transformă Africa de Sud „într-un 
vulcan care amenință să erupă", 
episcopul Desmond Tutu, cunoscut 
pentru activitatea sa împotriva 
apartheidului, a arătat că singura 
modalitate posibilă de soluționare a 
actualei situații o constituie abolirea 
practicilor discriminatorii și asigura
rea egalității tuturor cetățenilor țării.

SĂRBĂTOAREANATIONALĂALUXEMBURGULUl

Alteței Sale Regale
JEAN MARE DUCE AL LUXEMBURGULUI

LUXEMBURG
Ziua națională a Marelui Ducat al Luxemburgului îmi oferă plăcutul 

prilej de a vă adresa calde felicitări, cele mai bune urări de sănătate »i 
fericire personală, de progres și prosperitate poporului luxemburghez.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre țările 
noastre se vor dezvolta și în viitor, in interesul popoarelor român și luxem
burghez, al cooperării și păcii pe continentul nostru și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Tovarășul Hie Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a adresat o tele
gramă președintelui Guvernului Ma
relui Ducat al Luxemburgului, Pierre 
Werner, cu ocazia Zilei naționale a

acestei țări, prin care transmite fe
licitări cordiale și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire persona
lă, de bunăstare pentru poporul lu
xemburghez.

Armonii citadine în
Republica Democrată Germană

Marele Ducat al 
Luxemburgului își 
sărbătorește mîine 
Ziua națională. Dacă 
istoria mai veche a 
tării de pe colinele 
Ardenilor a fost dăl
tuită in piatră — cum 
arată numeroasele re
licve arhitecturale — 
despre istoria sa con
temporană s-ar putea 
spune că este turnată 
în oțel. Impetuoasa 
dezvoltare a siderur
giei în acest stat, unul 
din cele mai mici din 
Europa (suprafața : 
2 586 kmp și circa 
350 000 locuitori), a 
dus la un veritabil re
cord pe plan mondial : 
o producție de otel de 
18 tone pe locuitor.

Siderurgiei, care ocu
pă aproape jumătate 
din populația activă, 
îi revin circa două 
treimi din totalul ex
porturilor luxembur
gheze. în ultimii ani 
s-a lărgit aria preocu
părilor si activităților 
economice, cunoscînd o 
extindere apreciabilă 
industria chimică, con
strucția de mașini și 
altele.

înnoirea șl diversi
ficarea structurilor in
dustriale își găsesc re
flectarea și pe planul 
dezvoltării relațiilor e- 
conomice externe. în 
acest context, legătu
rile de prietenie și co
laborare dintre Româ
nia și Luxemburg cu

nosc un curs ascen
dent. pe baze reciproc- 
avantajoase, corespun
zător intereselor de 
progres ale ambelor 
țări. La amplificarea 
și adincirea relațiilor 
bilaterale, o contribu
ție hotăritoare au a- 
dus-o intîlnirile de la 
Luxemburg și Bucu
rești. din 1972 și 1976, 
dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
Marele Duce Jean al 
Luxemburgului. care 
au deschis noi șl am
ple perspective 
laborării potrivit I » 
tereselor celor două 
țări și popoare, ale 
cauzei păcii șl înțele
gerii în Europa și în 
lume.

AZI, ALEGERI GENERALE IN JAPONIA
Astăzi au loc în Japonia alegeri 

generale, în urma cărora vor fi de
semnați cei 511 deputați ai Camerei 
Reprezentanților și vor fi reînnoite 
jumătate din cele 252 de mandate 
pentru Camera Consilierilor.

Convocarea anticipată la urne a 
electoratului nipon survine, așa 
cum se știe, ca urmare a dizolvă
rii, la 19 mai, a Dietei, după adop
tarea de către camera inferioară a 
parlamentului (Camera Reprezen
tanților) a unei moțiuni de cenzură 
împotriva guvernului liberal-demo
crat. Căderea guvernului a fost po
sibilă, in ciuda majorității deținute 
în parlament, datorită neînțelegeri
lor din insusi partidul guvernamen
tal — nu mai puțin de un sfert 
din deputății acestui partid ab- 
ținîndu-se de la vot. Criza politică 
declanșată în urmă cu o lună are 
cauze profunde și multiple, legate 
in principal de dificultățile .economi
ei mondiale, care nu au ocolit nici 
arhipelagul nipon.

într-adevăr, dosarul problemelor 
nesoluționate este mai cuprinzător 
ca oricind — chiar la capitole unde 
Japonia era, prin tradiție, fruntașă. 
Dinamismul caracteristic economiei 
nipone în ultimele decenii a slăbit 
simțitor, datele cele mal recente 
relevă că inflația s-a menținut in 
ultimele luni mult deasupra mediei 
anuale de 7 la sută. în timp ce șo
majul afectează peste 1 milion do 
persoane, în special tineri. în luna 
aprilie s-a înregistrat un deficit re
cord al balanței de plăți. (5.63 mili
arde dolari), balanța comercială fi
ind, de asemenea, defavorabilă. Ne

mulțumirea maselor de oameni ai 
muncii, pe ai căror umeri se răsfrân
ge greul acestei situații, s-a tradus 
prin mișcări sociale de protest care 
au atins in primăvară o amploare 
nemaiîntîlnită.

în aceste condiții, campania elec
torală a fost deosebit de agitată, 
șansele opoziției fiind, pentru prima 
oară în ultimele decenii, foarte se
rioase. în general, s-a evidential o 
dorință larg împărtășită de schim
bare a raporturilor de forte în par
lament. Tocmai pornind de la aceste 
considerente, de la dorința de în
noiri manifestată în opinia publică, 
partidul comunist a reactualizat pro
punerea sa privind formarea unui 
guvern de coaliție democratică si a 
chemat pe cetățeni să contribuie prin 
votul lor la înfăptuirea unei cotituri 
progresiste în viata politică a tării.

Răspunsul la întrebarea dacă Ja
ponia va avea în continuare un gu
vern monocolor sau. pentru prima 
oară în 25 de ani. imul de coaliție 
este greu de dat, observatorii poli
tici preferind să nu se hazardeze in 
anticipări. S-au remarcat însă decla
rațiile secretarului general al Parti
dului Liberal Democrat, Y. Sakurau- 
chi, în sensul că acest partid nu ex
clude posibilitatea unei consultări cu 
alte formații politice, în cazul pier
derii majorității. Indiferent care vor 
fi sorții scrutinului de azi, se apre
ciază că pi-incipalele probleme că
rora le vor avea de făcut față for
țele politice victorioase sînt de or
din economic și social.

Mariana SASARMAN

Dacă în dragoste prima vedere are 
deseori o însemnătate covîrșitoare, 
întîlnirea cu orașele rar se lasă cu 
seducții-fulger, răminînd mai degra
bă o invitație la revedere.

Văzută de ia înălțimea turnului 
televiziunii — săgeată de beton de 
360 metri străpungind o sferă aproa
pe de vîrf — capitala Republicii De
mocrate Germane își proiectează di
fuz contururile de schemă hașurată în 
brun-cenușiu, așternută în mijlocul 
unei rețele de lacuri si canale. O 
piclă subțire învăluie orizontul și un 
persistent iz de cărbune condimen
tează aerul berlinez.

Oricît ar datora felul de a fi al oa
menilor temperamentului și deprin
derilor ancestrale, aici, la Berlin, în
cercarea teribilă a ultimului război 
și urmările lui' nu puteau să nu-și 
lase pecetea.

Greu îi vine, desigur, vizitatorului 
de azi să intuiască ce eforturi a im
plicat parcurgerea distantei de la 
enormele grămezi de moloz fume- 
ginde — tragica moștenire a războiu
lui — la înfățișarea de azi a orașului, 
în parte cu clădiri refăcute, dar mai 
cu seamă nou construite. Atît pentru 
capitală, cit si pentru restul locali
tăților. anii postbelici au însemnat, 
deopotrivă, restabilirea si apoi mul
tiplicarea capacităților economice, 
îngăduind R. D. Germane să se nu
mere azi intre primele zece țări 
industriale ale lumii.

Ici-colo se mai păstrează cite o bi
serică dezvelită și mutilată de obu
ze, cîte un zid de casă înnegrit de 
bombele incendiare — spre aducere 
aminte. Edificiile istorice din „Insu
la muzeelor", Universitatea Hum
boldt, Biblioteca de stat și altele 
sînt împestrițate de „plombe" : cite 
un braț de nimfă, aripă de heruvim 
sau labă de leu au culoarea mai des
chisă a cimentului tînăr. Aleea Karl 
Marx, prima arteră complet refăcu
tă, cu clădiri masive, cu magazine 
și restaurante pe cele două părți ale 
ei. despărțite prin largi peluze cu 
flori, stă mărturie solidă a unui stil 
mult diferit de profilul modern și 
culorile pastelate ale blocurilor ce 
se înalță azi în noile cartiere, fără a 
vorbi de cele cîteva edificii publice 
din perimetrul central — mai ales 
„Palatul Republicii" — veritabile 
embleme ale noii arhitecturi.

Pe apele somnolente ale Spreei 
urcă și coboară mereu convoaie de 
șlepuri, iar la sfîrșit de săotămînă 
riul devine calea predilectă a grupu
rilor de excursioniști porniți cu va
porașele, in afara orașului, cu pro
vizii de sandvișuri si bere. Pentru 
doritorii de orizonturi acvatice — 
două zone întinse pe cîțiva kilome
tri pătrați oferă agrement „marin" : 
cu pescăruși, poduri încovoiate peste 
canale si vile in culori vesele; O 
„mică Veneție" confecționată în ce
țurile nordice, unde citadinii — înde
părtați provizoriu de condici, de fi
șele de pontaj ori de ecranul tele-

ÎNSEMNĂRI

DE CĂLĂTORIE

vizoarelor — trăiesc exuberant. în 
miniaturi copilărești. întîlnirea cu 
natura, gustînd-o fie si stilizată, sub 
razele unui soare ce face să seînte- 
ieze automobilele de pe „Autobahn", 
ferestrele clădirilor și dinții sănă
toși ai fetelor berlineze.

Pe banda impecabilă a șoselei spre 
Leipzig, autobuzul rulează silențios 
și cu viteză așa de constantă. încît 
parcă sîntem pe mina pilotului au
tomat. O va ține așa pină aproape 
de destinație, cind o încetinește spre 
a corecta un ușor avans față de ora 
stabilită. De-a lungul drumului, de 
amindouă părțile — o cortină com
pactă de pădure : pini și mesteceni 
aliniați ca in pepinierele de unde se 
trag, exceptind cîteva pilcuri de ar
bori crescuți la întîmplare, poate 
pentru efect estetic, prin contrast. 
In răstimpuri, prin despicătura per
delelor se proiectează fugitiv felii 
cimp neted cu semănături, stîlpi 
înaltă tensiune, hectare cu sere 
legume, coșuri de fabrici și mici 
sezări ce seamănă pînă la confunda
re. Casele acestea solide, de culoare 
mohorâtă, cu țigla imemorială de pe 
acoperișurile invariabil țuguiate, gar
durile zidite ce le înconjoară par co
borâte din paginile literaturii clasi
ce. Ele împrumută peisajului un ton 
de baladă, de amintiri, de povești cu

de 
de 
de 
a-

zîne și pitici din cărțile fraților 
Grimm ; încît la trecerea, în amurg, 
peste Elba pare că pe apele ei ver
zui și placide plutesc lieduri, că ma
lurile îi sint pline de valkirii și pă
durile de mituri nibelunge, că din- 
tr-un moment in altul legendarul 
spiriduș. „elful" de „serviciu" în 
zonă, cu o învîrtitură a comutatoru
lui său magic, va aprinde candela
brele pinilor înșirate în lungul dru
mului sub bolta vînătă.

Ca întotdeauna, Leipzigul se pre
gătește de următorul tîrg internațio
nal. acele tradiționale manifestări 
bianuale care-i aduc o trainică re
putație și-i dublează provizoriu 
populația. La intrarea in perimetrul 
tirgului, tocmai se primenește cu
loarea celor două uriașe litere „M“ 
suprapuse, emblema manifestării. 
Pregătiri de rutină, începute din. 
timp și desfășurate fără forfotă, pe 
tind viața orașului se scurge in mat
ca ei obișnuită. Pe trotuarele îngus
te ale străduțelor din vechea zonă 
comercială mișună lumea : berăriile 
cu mese de pin „natur" își cinstesc 
clientela fie cu sticle obișnuite, fie. 
ocazional, cu enorme halbe din ce
ramică.

în plin centru, între două vitrine 
cu porțelanuri — un restaurant a că
rui rațiune utilitară de azi pălește 
pe lingă faima sa extracomercială. 
Aici. în pivnița de vinuri Auerbach, 
din veacul al XVI-lea. a apărut, zi- 
ce-se, cindva un anume doctor Fa
ust. magician și cititor în stele, cu 
presupuse legături în lumea umbre
lor. După un veac, proprietarul loca
lului pune să se picteze înăuntru 
două scene din viața enigmaticului 
personaj, ca peste încă vreo jumă
tate de secol să poposească aici stu
dentul Johann Wolfgang von Goethe, 
să privească atent picturile și, mai 
tîrziu, să dea muritorilor o capodo
peră literară despre ambițiile de ne
murire prin autocunoaștere. Mai pu
țin plină de surprize apare masiva 
și bătrâna Thomaskirche, situată in 
apropiere, cu vitraliile sale pline de 
grație, pe unde se filtrează acum o 
lumină agonizantă. în liniștea maies
tuoasă a acestei biserici au răsunat 
cindva predicile corozive ale lui Lu
ther și, mult mai tîrziu, in compen
sație, muzica divină a lui Bach,

..vrăjitorul" ce-și 
doarme aici som
nul de veci.
Dacă mările își au 

si ele inimile lor. 
cum ne asigură o 
veche baladă ger
mană. atunci ini
ma „Ostsee“-ului 
(Mării Baltice) 
bate la Rostock, 
dar pulsul ei se 
simte puternic la 
Stralsund. oraș 
portuar apropiat 
nu numai 
grafic, ci 
trecut, ca 
tie. Acest
burg încins cu pa
rapete, întrerupte 
de porți monu
mentale. făcea 
cindva parte din 
,.Hansa" "(uniune 
comercială si de 
apărare din evul 
mediu), de unde 
i-a rămas bla
zonul — o săgeată 
și o cruce — dar 
disimulată mîndrie 
că. in vremurile 
rire, urbea lor 
pugnabilă în fața 
i-a făcut greutăți

geo- 
si ca 
voca- 
vechi

Embleme ale arhitecturii de azi în Alexanderplatz 
loc de promenadă predilect al berlinezilor

ales o ne
locuitorilor 
de înflo- 

staț inex- 
Ba 

____ _____ Napoleon 
Bonaparte însuși. Multe dintre re
licvele arhitecturale — adevărate 
dantelării din cărămidă — începînd 
cu imensele catedrale 
cu șapte turnuri — sînt 
de schele și meșteri de 
iese continuu formele roase de vi
tregii. îmbogățită și actualizată, vo
cația sa se păstrează : din 74 000 de 
locuitori, peste o treime lucrează la 
șantierele navale, de unde iau calea 
exportului o gamă variată de vase, 
între ele „fabrici pe apă" în stare 
să prelucreze 35 de tone de pește in 
24 de ore. "între beneficiari se nu
mără și țara noastră, care a achizi
ționat unele tipuri de nave în cadrul 
colaborării prietenești cu R.D.G.

Cu cit soarele e mai puțin darnic 
— cum e cazul acestor latitudini — 
cu atit e mai intens cultul pentru 
natură, pentru fortificarea organis
mului prin muncă fizică, sport sau

mai 
a 
ei 

a
inamicilor.
lui

și primăria 
înconjurate 
elită dăltu-

alte activități de agrement, Marșul 
săptăminal către cîmp și pădure pare 
a fi nu numai un exercițiu sportiv, 
o plăcere igienică, ci un ritual mai 
însemnat, ținînd de structura mora
lă, poate de aceea oficiat cu atîta 
seriozitate. Voioșia excursioniștilor 
exteriorizată în melodii cîntate, cu 
predilecție, în cor are ceva din ar
monia oamenilor la muncă ; un fel 
de continuare a muncii, în atingere 
directă cu natura, cU soarele — atît 
cit este — dătător de viață și de 
vigoare. în orele disponibile, la mar
ginea orașelor muncitorii și funcțio
narii devin grădinari pe micile loturi 
distribuite de primărie, nu numai de 
dragul folosului material. Iar tere
nurile sportive, multe și bine ame
najate, de-abia fac față pasiunii ti
nerilor pentru competiție. îndemnul 
lui Goethe din .,Faust": „Ridică-te 
si scaldă-ți neobosit, școlare / Piep
tul pământesc în auroră !“ a căpătat 
valoarea unei permanente devize de 
viață, pentru toate vîrstele.

Vasile OROS
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Ce frumoasă este viața-
Uneori omul se obișnuiește într-atit cu preafrumosul și acumulează 

atit p*rea mult bine, incit acestea se banalizează și se transformă în 
spleen și plictiseală. De aceea au fost foarte binevenite două recente 
expoziții din Occident.

Desigur, există criză economică, încordare, înarmări, cu climatul 
social specific pe care-l creează, cu micropolitica de forță, la nivel 
de individ — respectiv violența, agresiunile, răpirile, jaful și asasinatele 
și alte asemenea inconveniente dezagreabile. Și totuși, condimentată 
cu puțin spirit de aventură, viața e frumoasă, plină de bucurii.

...Vine omul acasă, seara, de la slujba lui, merge la ai lui, să se 
destindă, liniștit. E adevărat, liniștea e relativă, dar, nici o problemă, 
la expoziție s-a prezentat noul tip de rufărie de corp, „maillot-urlle 
anti-glonț". Confecționate din fibre sintetice ultrarezistente, nu cîntă- 
resc mult și chiar dacă nu sint prea răcoroase, în schimb asigură 
protecție împotriva gloanțelor de pistol.

Noua lenjerie este recomandată funcționarilor, factorilor poștali, șo
ferilor de taxiuri și autobuze — buturii simple pentru oameni simpli. 
Pentru alte categorii sociale la expoziții au fost prezentate „hainele 
de protecție balistică" ; sint mai scumpe, cintăresc 2,5 kg, dar rezistă 
chiar la gloanțe de mitralieră. Cu asemenea îmbrăcăminte se deschid 
perspective minunate pentru casierii de bănci, transportorii de fonduri, 
magistrați, polițiști, să le fie și lor viața viață.

...Dar ce poate fi mai frumos decit tinerețea, o romantică plimbare 
a doi îndrăgostiți, într-un parc în amurg ?! Iar pentru ca fiorul dra
gostei să nu, fie înlocuit de alți fiori, fioroși, și avindu-se în vedere 
preferința tîiharilor sau maniacilor de a spinteca pîntecele victimelor, 
expozițiile au prezentat noile modele de siipuri-chiloți, pe care in 
zadar ar încerca domnii asasini să le străpungă. Chiloții există în 
variantă dublă, pentru bărbați și femei, și — chiar dacă au efecte 
funeste pentru sex-appeal - asigură purtătorilor tandrețe senină in 
amurgurile trandafirii.

N-au fost uitați nici Bătrînii, cărora le place să stea pe acasă, în 
halat și papuci, privind la televizor : e liniște, e plăcut, iar ca să nu 
le tragă cineva un glonț în cap și să-i jefuiască, pe lingă ușile tip-seif, 
la expoziții s-au prezentat noile țjeamuri blindate pentru locuințe, re
zistente chiar la puștile de asalt.

Cum anul acesta este ploios, s-a, acordat multă atenție umbre
lelor - pentru protecția nu numai împotriva stropitor. Vizitatorii au 
avut de ales intre umbrela-spadă, cea care devine pușcă sau „umbrela 
electrică" în stare să ofere agresorului o descărcătură de 7 000-8 000 
de volți. Deci, și pe ploaie viața rămine frumoasă.

Au mai reținut atenția „mașina de urlete", capabilă să trezească 
un cimitir la forțarea unei uși, sau, pentru perioada concediilor, „simu
latorul de prezență" : un robot care aprinde și stinge luminile la anu
mite intervale, deschide și închide radioul și televizorul, imită zgomote 
de pași, transmite voci, derutindu-i pe spărgători.

Pentru a savura ansamblul bucuriilor se poate proceda cumulativ : 
se îmbracă „lenjeria anti-glonț" și „slipul-minune", apoi „costumul 
antibalistic", se stabilește contactul la „mașina de urlat" și la „simula
torul de prezență" in locuința cu uși-seif și geamuri blindate, se ia 
din cui umbrela electrocutantă și se pleacă la plimbare prin lumea 
de azi.

Unde politica de mare forță alimentează micropolitica forței, unde 
mareo violență o stimulează pe cea mică.

La plimbare, fredonind variațiuni locale de tipul lui „Ce frumoasă 
este viața..."

N. CORBU
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