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Ideea ce leagă
fapta de faptă
Ce este timpul ? Timpul — ca
măsură a vieții. Eminescu a dat
poate cel mai adevărat și mai
adine răspuns la această eternă în
trebare. Timpul se identifică — in
viziunea poetului — cu „o idee ce
leagă faptă de faptă".
Acum, la cumpăna dintre două
cincinale, intr-un moment al trece
rii noastre prin timp, în drum spre
viitor, cuvintele lui Eminescu se
Încarcă de sensuri profunde. Ma
tematic vorbind, un cincinal în
seamnă cinci ani : deci 1825 (sau
1826) de zile. Dar. în această etapă
de intense eforturi constructive,
cinci ani din viața patriei înseam
nă, în esență, înlănțuirea a zeci de
mii, a milioane de fapte ce se re
găsesc în avuția națională sub
forma de obiective economice noi.
Sau de produse noi. Sau de orașe
și edificii noi. Sau de cercetări noi
menite să aducă perfecționări în
industrie, în construcții și transpor
turi, în agricultură, in tot ceea ce
reprezintă activitatea noastră eco
nomică și socială, viața noastră de
zi cu zi. Toate aceste fapte s-au
materializat în lucruri durabile.
Toate aceste fapte au determinat,
prin ridicări de noi platforme in
dustriale, de noi locuințe, spitale,
unități sanitare, școli, instituții de
cultură și artă, modificarea geo
grafiei patriei, creșterea produsului
social Si a venitului național, pro
gresul- simțitor al avuției națio
nale.
încheiem actualul cincinal cu
fata spre viitor. „Ne propunem —
așa cum preciza recent, in cuvîntarea rostită la plenara Consiliu
lui Național al F.D.U.S., secretarul
general al partidului, tovarășul
NICOLAE
CEAUȘESCU — să
urcăm foarte sus, să străbatem
drumuri încă necunoscute, să ajun
gem la piscuri înalte". Desigur,
acest proiect cutezător, acest opti
mism robust pe care-1 resimțim in
privirea lucidă ce scrutează ziua
de mîine se întemeiază pe ceea ce
am realizat pînă acum ; pe ceea ce
am dovedit că putem înfăptui într-un timp istoric foarte scurt. Și
fiindcă sîntem la finele unei peri
oade de cinci ani, este bine să nu
uităm că se împlinesc trei decenii
de cind, la 1 ianuarie 1951, a in
trat în vigoare primul plan cinci
nal din istoria României. Au tre■ it. așadar, de atunci șase cincinale
ș.'tat ceea ce am realizat in acest
răstimp constituie cea mai bună

garanție că vom îndeplini marile
obiective ale viitorului. Nu vom
putea cuprinde, in spațiul unui ar
ticol, toate realizările din această
perioadă. Ne vom opri, de aceea,
la un indicator care le sintetizează
pe toate : venitul national. Să ob
servăm mal intîi, pentru a înțelege
mai bine ce s-a înfăptuit în Româ
nia în acești 30 de ani, că ritmul
anual de creștere a venitului națio
nal pe locuitor a înregistrat cote
de 2,1 Ia sută în S.U.A., 2,6 în Ca
nada, 3,8 in Italia, 4.4 în R.F.G. 3.8
în Franța. în România, in schimb,
creșterea a fost de 8,4 la sută anual, fapt ce a făcut ca decalajul
ce ne despărțea de țările dezvoltate
să se micșoreze de 3—4 ori. Dacă
în 1950 venitul național al țării
noastre era de numai 35 miliarde
Iei. in momentul în care ne pre
gătim să încheiem acest an și acest
cincinal el totalizează 546 miliarde
lei. Deci a crescut de 15 ori. Cum
a fost posibil acest salt 7 Explica
ția este una singură: am muncit
mai mult și, îndeosebi, am mun
cit din ce in ce mai bine, eu o
productivitate mereu mai înaltă.
Economiștii au calculat că dacă
nivelul de pregătire al forțelor •
de muncă ar fi rămas același ca
în 1950, pentru creșterea res
pectivă a venitului național ar
fi fost nevoie de un personal
muncitor care să depășească,
numeric, de două ori și jumă
tate populația țării. Adică de 53
de milioane de oameni. Or. așa
cum se cunoaște, dinamica perso
nalului muncitor prezintă, în peri
oada respectivă, o cu totul altă
curbă : 2,9 milioane în 1955 ; 4,3
milioane în 1965 ; 6,3 milioane în
1975 ; 7,3 milioane în 1980. Ceea ce
înseamnă că diferența pînă la 55 .
de milioane a fost acoperită cu
un însemnat plus de competentă,
de creativitate, de disciplină mun
citorească, de spirit de inițiativă
și organizare, de noi tehnologii,
toate acestea reunite în ceea ce
numim noi, azi, o nouă calitate a
muncii.
Peste cîteva zile vom încheia un
an și vom începe altul ; voni în
cheia un cincinal și. vom începe
altul. Pășim în noul an și în noul
cincinal cu încredere in viitor. El
însuși — acest al șaptelea cincinal
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• In perioada 1976—1980 s-a investit mai
mult decit in precedentele două cincinale
luate la un loc.
• Au intrat in producție peste 2 400 de
unități industriale ți agricole mai impor
tante, iar multe din cele existente au fost dez
voltate și modernizate.
• Fondurile fixe din economie au ajuns in
1980 la aproape 2 000 miliarde lei, față de
,1 203 miliarde in 1975, aproape 40 la sută din
aceste fonduri fixe fiind puse in funcțiune in
actualul cincinal.

de producție, întărirea potențialului
economic al țării; așa am asigurat
ridicarea economică a județelor și
zonelor mai puțin dezvoltate în tre
cut ; pe această cale am asigurat
sporirea in ritm susținut a avuției
naționale, a venitului național și
creșterea continuă a bunăstării în
tregului popor.

• La sfîrșitul acestui an, economia națională
dispune de peste 180 mari platforme indus
triale cu profil complex, atit in județele cu tra
diții industriale, cit și in județele mai puțin
dezvoltate in trecut.
• Pe baza investițiilor realizate, toate ju
dețele patriei dispun la sfirșitul anului 1980
de capacități pentru realizarea unei producții
industriale de cel puțin 10 miliarde lei.
• S-au construit 780 000 de noi aparta
mente, cu aproape 270 000 mai multe decit
in cincinalul precedent, precum și alte obiec
tive de interes social ți cultural.

(Continuare in pag. a III-a)

Datina pentru români
Este suflet de străbuni
Și-am venit pe drum de bea
Vrind să vă urez cu ea :
Să trăiți, să strălucească
Toată glia strămoțească
Toți acei ce stăruiesc
Pentru visul românesc I
Holdele să fie pline.
Viața — stupul de albine,
Să fiți harnici ți stăpini
Pe pămintul din străbuni I
Tari ca fierul ți oțelul,
Patria vă fie țelul
Strălucind pe orice drum
Și mai mult ca pin’acum I
Mereu tineri, fericiți
Cu partidul strins uniți
Să urcați, sub tricolor,
Și mai sus spre viitor I
Timpul să-ți urmeze cale
Prin izbinzi de cincinale,
Să se 'nalțe cu mindrie
Scumpa noastră Românie I
La mulți ani ți să trăiască
Scumpa vatră românească,
Tot ce anii buni aduc
Și acei ce ne conduc I
Virgil CARIANOPOL

Presa de 12 000 tone-forță — o creație tehnică de prestigiu

Întreprinderea de mașini grele
din Capitală — o adevărată citade
lă industrială creată în perioada
inaugurată de Congresul al IX-lea
al partidului — a început să func
ționeze, modest, cu un cuptor elec
tric de 50 de tone. A urmat apoi o
forjă și, intr-un ritm rapid, s-au ri
dicat in jurul primei hale alte Și
alte noi secții de producție. Uzina
a crescut odată cu nivelul tehnic și
complexitatea produselor sale. Și
treptat, prin valoroasele fapte de
muncă ale colectivului său. prin
produsele pe care le realizează, și-a
cucerit un binemeritat prestigiu în
tre întreprinderile de frunte ale
țării, far acum se situează ferm in
avanposturile tehnicii românești.
întreprinderea s-a dezvoltat mult
și in actualul cincinal. Dar dacă
i-am întreba pe oricare dintre cei
10 000 de muncitori și specialiști ai
uzinei care este evenimentul cel
mâi marcant pentru viața colectivu
lui din ultimii ani. ei vor răspun
de, fără îndoială, invariabil: intra
rea in funcțiune a presei de forja
re de 12 000 tone-forță. Și, pe drept
cuvint, pentru că presa aceasta este
unul din cele mai complexe utilaje
realizate pină acum in tară. Un uti
laj cu care se mindresc nu numai
cei de la întreprinderea de mașini
grele București, ci și constructorii
de la I.C.S.I.M. și l.M.I.A. Bucu
rești, și specialiștii din cadrul Institutului.de cercetare științifică, in
ginerie tehnologică pentru sectoare
calde, autorii proiectului, Se min
dresc pentru că puține întreprin
deri din lume au in dotare prese de
o asemenea complexitate și finețe

tehnică, care pot forja piese de
mari dimensiuni, de pină la 500 de
tone ; și se mindresc mai ales pen
tru că reprezintă rodul competenței
tehnice și activității lor creatoare.
...Privim fascinați drumul sigur,
lin, presărat cu jerbe de scintei al
lingoului de oțel incandescent de
dimensiuni impresionante de la
cuptorul de încălzire pină cind po
dul de forjare il aduce spre masa
presei. Imensul mecanism al presei
are citeva zvicniri ca un atlet înain
te de start, pentru ca extraordinara
forță izvorită din coloanele hidrau
lice să apese apoi lingăul, provocind in jur o adevărată undă de
șoc. Minut cu minut, lingoul se ro
tește și, docil, ia forma dorită. în
cepe să contureze profilul unui ar
bore cotit pentru un motor naval.
TotuJ. a decurs precis, cu rigurozi
tate matematică, nici o abatere de
la timpul prevăzut, de la cotele
stabilite...
In hala forjei grele, presa de
12 000 tone-forță domină incinta.
Pentru oamenii care muncesc aici
presa a intrat in cotidian, a deve
nit o unealtă de lucru, pe care o
folosesc cu pricepere pentru a plă
mădi metalul din care în celelalte
secții se vor realiza utilaje tot mai
complexe, de înaltă tehnicitate. Pre
sa de 12 000 tone-forță — o investi
ție de muncă și inteligență tehnică
care se înscrie între creațiile de
prestigiu ale industriei românești
in actualul cincinal.

Corneliu CAR1AN
Foto : S. Cristian

Cîntec despre
frumusețile patriei
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a venitului național pentru dezvol
tare și consum — slujește interese
lor fundamentale ale țării, ale oa
menilor muncii.
Ca rezultat al înfăptuirii amplu
lui program de investiții, am asigu
rat în acest cincinal creșterea în
ritm înalt și modernizarea forțelor

_______ Adrian VASILESCU
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în cincinalul pe care îl încheiem
am investit mult pentru a așeza noi
temelii trainice progresului nostru
economic și social. Actualul cinci
nal o demonstrat din nou, în mod
convingător, că efortul de investiții
făcut de societatea noastră — care
are la bază politica consecventă a
partidului de repartizare judicioasă

*

Desene de Gh. CALARAȘU

Urziceni. Timp frenetic
la sfirșit de an, de cinci
nal. Timp plin, acum, in
prag de nou cincinal. Oa
meni cu chipuri luminate
de bucuru certitudinilor
aduse prm faptele lor
harnice.
Aici, la Urziceni, ajungi
doar dacă ai treabă. Altfel,
drumul care pleacă din
București taie cu dezinvol
tură mireasma pămîntului
proaspăt întors în brazdă
și de cum saltă peste po
dul Ialomiței ifi pune la
îndemînă asfaltul șoselei —
în. sus la Buzău, și de aici
spre pridvoarele Moldovei,
ori lateral, la Giurgeni și,
mai departe, către unda
mării. De vrei să mergi in
oraș, ti se pretinde efortul
ieșirii din orbita centrifu
gă a magistralelor făcute
să sfîrtece Bărăganul, să
alerge in voie in întinderi
le sale fără de sfîrsit. Ți
se cere efortul apropierii,
al intrării în coridoarele ce
dau către cămările de lu
mină și de suflet ale loca
lității.
Uitat în marginea dru
mului. privit de la distan
tă. lăsat să ne privească
cu buzele aprinse de arșița
depărtării dintre el și
lume, sătul să audă cum
trec pe sub ferestrele-i de
margine cauciucurile ame
țite de boala vitezei, ora
șul și-a ridicat ochii din
pămînt. A decis să iasă la
stradă, să se apropie de

noi. și-a scos la drum ca
sele noi. numeroasele case
noi înfipte in ultimii ani
în pămintul roditor de la
porțile Bărăganului, a așe
zat in fată grinzile de re
zistență ale industriei și ne
invită acum să aflăm ro
bustețea cu care pașii săi
se îndreaptă așezat, con-

dimineață, cu bătrînul Se
neca. Și nu numai cu el.
Citesc mai departe, pe o
placă și ea la vedere :
„Dacă nu poți tine în loc
această zi. cel puțin n-o
pierde".
Mă gîndesc la cite rădă
cini. amare sau nu. au avut
a gusta meseriașii de pe

Orașul din vis
se construiește
prin muncă
vingâtor. spre zilele ce
vin.
Aici funcționează și sin
gura fabrică de ferite a
tării.
La ora la care mă pot
considera musafir al pro
ducătorilor de ferite, pro
gramul stă pe dungă. Pri
mul schimb este pe cale să
dea in primire și odată cu
el bună parte din specia
liștii uzinei. Directorul lip
sește oricum, și trebuie să
mă mulțumesc cu ce scrie
deasupra ușii care m-ar
duce în biroul lui : „Rădă
cina învățăturii este ama
ră, dar rodul ei va fi mereu
dulce". Cineva a ținut să-și
dea intllnire. dimineață de

malul Ialomiței In absența
reperelor. Și mă gindesc
de cite ori zilele nu s-au
oprit in loc. pentru a nu
trece mai departe înainte
de a se convinge că timpul
n-a fost pierdut fără fo
los.
Coralia Săndulescu. teh
nician chimist, urzicean
prin identitate și prin atîtea fire, muncește în uni
tate de la înființare. Mă
ajută, din cîteva fraze, să
percep și să pricep drumul
pe care o fabrică și-a ad
judecat pe termen scurt o
firmă solidă, nesperat de
promițătoare. Am la îndemină. cu ajutorul - său. ci
teva puncte de orientare.

DIN GEOGRAFIA ÎNNOIRILOR SOCIALISTE ALE ACESTOR ANI

în anul intrării in funcțiu
ne. se lucra cu o singură
linie tehnologică. Se fabri
cau doar două repere.
Acum, in această zi cind
vin pentru prima oară la
Urziceni și la întreprinde
rea sa de ferite, in aceas
tă zi cind pătrund, la invi
tația gazdelor. în cămările
despre care vorbeam, in
acele locuri dezvăluite cu
plăcere ochiului in căuta
rea formelor de relief defi
nitorii, în această zi aflu
că se realizează aici peste
200 de produse de ferită,
de forme și dimensiuni va
riate. cu largi utilizări.
Te aștepți, intr-un Ioc
abia sustras virstei debu
tului,
asemeni
pajiștei
unde iarba abia a îndrăz
nit să țișnească vertical
cit să miroasă totul a ver
de. te aștepți in astfel de
locuri să nu-și facă simțită
prezenta lucruri și deprin
deri purtînd amprenta du
ratei. în mersul meu prin
halele de producție, desco
păr deasupra unei uși. sub
geam, o inscripție : Primii
care au ajutat la dezvolta
rea industriei electronice
in Cimpia Soarelui. Mi-i
notez cu plăcerea de a-i
cunoaște fie și in acest fel:
Alexandru Miulescu. Marin
Buzoianu, Constantin Opran, loan Giuvara. Con-

Neaqu UDROIU
(Continuare in pag. a II-a)

Cîntecul se naște din
bucurie și suferință,
ca și omul. Iar omul
n-a trăit niciodată fără
cîntec, chiar dacă une
ori l-a murmurat în
sine, neauzit. în singu
rătate, in dragoste, in
timpul întrebării, al
muncii sau al speran
ței. conștiința lui a
căutat mereu răspun
suri și ecouri adinei in
lumea nemărginită a
frumuseții. Căci omul
este el însuși, înainte
de toate, - frumusețe,
adevăr și durată.
între
sentimentele
eterne ale ființei uma
ne. dragostea de mamă
și de pămintul natal
rămine pururea neal
terată. lumină nestin
să și ideal. Și poate
că tot ceea ce împli
nim. în curgerea virstelor, se regăsește in
acest spațiu al patriei
care ne definește esen
țial. Cîntecul nostru
izvorăște din frumu
sețile patriei și se în
toarce spre ele, spre
oamenii cărora li-1
destinăm :
oamenii
Republicii pe care o
aniversăm în acest
decembrie cu aerul
plin de mireasma bra
zilor.
Mărturisită sau sub
iacentă în poeme, in
orice caz consubstan
țială, dragostea de
patrie este pentru poet
însăși rațiunea sa de a
fi. Căci întregul său
univers referențial, ae
rul șț lumina care ali
mentează ființa mira
culoasă a poeziei, fo
cul sacru ce asigură
zborul ei inalt este
constituit din această
cosmogonie a elemen
telor care-i compun
existenta, așadar ideile
și sentimentele cu
care vine, generoș,
să-ntimpine timpul și
oamenii, în care se re
cunoaște pe sine însuși
ca într-o oglindă a
propriului său spirit.
Poezia de azi este viu
alimentată de aceste
idei și sentimente ale
ytimpului nostru socia-

list pe care oamenii il
trăiesc cu Încordare și
dăruire.
Cind ne gindim la
destinul și munca poe
tului. ar trebui mereu
să avem in vedere și
limba în care acesta
visează, limba patriei
sale, un orizont unic,
unde ai intrat prin
cintecele
copilăriei,
prin foșnetul ierbii șl
al arborilor, care nu
exprimă niciunde sen
timentele tale așa cum
acestea le exprimă
acasă, pentru că nici
unde nu vei avea sen-

Insemnări de
Anghel
DUMBRĂVEANU

timentul că sistemul
tău afectiv comunică,
in graiul negrăit al
inimii, cu unduirea
dulce a dealurilor sau
cu respirația caldă a
cimpiei natale, aici
unde ai întîlnit prima
oară lumina pămîntu
lui care e numai al
tău și mierea glasului
neasemuit al mamei,
cea dinții care a nu
mit, pentru tine, floa
rea sau soarele.
Ce este poetul dacă
nu unul din acei oa
meni ai țării sale care
caută, întreaga lui
viață, frumusețile lim
bii și le îngemănează,
cum numai el știe s-o
facă, spre a exprima,
cit mai aproape de
ideal, bucuria și aspi
rațiile poporului său și
ale timpului in care
muncește și speră ?
Demersul său, prin
această dragoste nesfirșită și- prin această misiune
pe
care și-o asumă — de
a spori valențele și
strălucirea limbii ma
terne — este, fără în
doială, un act care
șpune ceva esențial
despre viata Iui. iar

viata lui este o nețăr
murită iubire de tara
și poporul său.
Istoria poeziei ro
mânești. de la rapso
dul popular pînă la
Eminescu și pînă la
poeții de astăzi, este o
laudă înaltă a patriei,
în privirea ideii cu
care poetul deschide
pagina albă se vede o
tară ca o albastră
harfă de riuri, o tară
de cimpii roditoare, de
munți albind cu frun
tea in slavă, scinteind
in adincuri de mari
bogății, un pămînt cu
ochii visind peste arii
le mării. Este tara
noastră șl a părinților
noștri, a jertfelor si
speranțelor
noastre,
tara poeziei româ
nești. Nu există poet
care să nu vibreze,
pînă in străfundurile
conștiinței sale. de
sentimentul nepieritor
al dragostei pentru
pămintul care l-a năs
cut. Și nu cred să fie
poet care să nu fi
căutat și care să nu
aspire a găsi un sunet
esențial in lauda acestui pămînt pe care
astăzi înălțăm civiliza
ția socialistă.
Izvoditorul de fru
museți în lemnul bun
al cuvîntului iși con
struiește întreaga exis
tență pe idealul de a
spori frumusețea lumii
și a rațiunii ei de a
fi. rațiune care este
omul înjuși. Iar pri
mul gind al făurito
rului de artă se ’în
dreaptă către oamenii
națiunii sale — numai
astfel puțind gîndi la
o audientă mai largă,
in spațiu si timp.
într-o asemenea fu
ziune. arta, alimen
tată de curenții proas
peți ai vieții care
străbat azi România
socialistă, se întoarce
spre izvoarele sale,
împlinindu-și datoria
nobilă de a participa
la strălucirea sl nemu
rirea patriei sale de
azi și de mîine.
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Plenara Consiliului oamenilor muncii
de naționalitate germană
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Nu credea că va veni o vre
me cind va privi valurile fluviu
lui și drumul navelor altfel decit profesional și cu dragoste, cu
toată dragostea. Dar iată că,

după 40 de ani de muncă. Ion
Iorga, ofițer la Căpitănia portu
lui Galați, a ieșit la pensie. Po
trivit tradiției, mai tinerii colegi
care au preluat ștafeta in acest
prag de An nou i-au dăruit bătrinului lup df... Dunăre o pipă.
Dar fostul ofițer marinar nu se
desparte — nu poate să se despartă — de apă, fapt pentru care
și-a dăruit singur o cochetă am
barcațiune de agrement. Pe are
și-o va conduce cu aceeași pricepere cu care a dirijat, timp
l
de patru decenii, legănarea: navelor pe valurile Dunării...

Simboluri
I din Bărăgan
Toate reclamele prezintă stațiunea Amara drept „Perla BăI răganului".
Pentru ca aceasta
să-și transforme numele în re
s-au înălțat aici nu nu
mai edificii moderne de sănă
I nume
tate, ci și de petrecere a timI
I
I
I
I pului liber în mod instructiv și
educativ, intre care și acest ci
nematograf cu ecran lat. Pe
I unul
din pereții săi, Dan Ștefan
Minea a executat această fres
pe o suprafață de vreo două
I căzeci
de metri pătrațî, sugestiv
intitulată „Simboluri din Bără
gan".
I
I Să privim
stelele1
I dinȘțiațî
că în clădirea bibliotecii
Alba lulia a funcționat cel
mai vechi observator astronomic
țară ? Valeria Bărbuță, de
I din
la Muzeul Unirii din localitate,
a fotografiat aceste citeva piese
ale observatorului, datind încă
din secolul al XVIII-lea: o lune
tă, un microscop, un glob al bolții
cerești cu stelele cunoscute atunci. Se mai păstrează încă și
astăzi multe alte piese valoroa
se, care mai pot fi folosite. Chiar

I
I
I

I

I
I
I
I

I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

și acum, m era zborurilor
mice, este instructiv — și nu nu
mai pentru copii — să privim
prin lunetă stelele. De unde și
ideea de a se amenaja un viitor
observator astronomic. Am fost
informați că și edilii locali au
acest lucru in... observație.

I
I
I Creatorul
de măști

I
I
I
I
I

Dumitru Vrînceanu din Berzunții Bacăului este pasionat,
deopotrivă, de pictură, fotogra
fie, sculptură. Dar marea lui pa
siune o constituie creația de
măști. „Materie primă" : resturi
textile și de blană. Ceea ce atrage cu deosebire atenția este
faptul că măștile create de el
reprezintă chipurile semenilor
săi din sat : pe unii îi laudă, pe
alții îi ironizează, după caz. Ma
rile surprize sînt rezervate de
„nea Mitică" — așa cum îi spun
consătenii creatorului — la cum
păna anilor, cind prin partea lo
cului se organizează un mare
spectacol folcloric cu măști.
Rubrică realizată de

Petre POPA
ți corespondenții „Scînteii"

I

în ziua de 27 decembrie au avut
loc lucrările plenarei Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate ger
mană din Republica Socialistă Româ
nia. care a analizat sarcinile ce revin
consiliului în mobilizarea oamenilor
muncii de naționalitate germană pen
tru realizarea exemplară a Planului
național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1981.
Lucrările plenarei au fost deschise
de tovarășul Eduard Eisenburger.
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului oamenilor muncii de
naționalitate germană.
în cadrul plenarei au luat cuvîntul
tovarășii Welter Michael, director al
întreprinderii „Porțelanul" din Alba
lulia, Krausz Josef, miner la între
prinderea Petrila. județul Hunedoara.
Franz Storck, vicepreședinte al Uniu
nii scriitorilor, redactor-sef al re
vistei „Volk und Kultur". Tha! Anneliese, operatoare la întreprinderea
„Flamura Roșie" din Sibiu. Schindler
Friedrich, președintele C.A.P. Fel
tner, județul Brașov, Hausser Hedwiga, redactor-șef la Editura „Kriterion",
Heinz Wilhelm, secretar al Comitetu
lui comunal Teremia Mare al P.C.R..
județul Timiș, primarul comunei.
Mantsch Hildegard, muncitoare la fa
brica „Vitrometan" din Mediaș, jude
țul Sibiu, Lerm Emmerich, inginerșef la întreprinderea județeană de
transport auto din Satu Mare. Krauss
Margarete, vicepreședinte al Con
siliului oamenilor muncii de naționa
litate germană, secretar al Comitetu
lui orășenesc Codlea al P.C.R.. jude
țul Brașov, primarul orașului. Baier
Hermann, directorul Liceului in
dustrial „Josef Haltrich" din Si
ghișoara,
județul Mureș, Petla
Michael, președintele C.A.P. din co
muna Bacova. județul Timiș, Flachsel
Norbert Carol, directorul Direcției
comerciale județene Caraș-Severin.
în raportul prezentat în cadrul ple
narei, cit și în luările de cuvînt s-au
reliefat marile succese obținute de
oamenii muncii din patria noastră —
români, maghiari, germani și de alte
naționalități — în ampla activitate de
dezvoltare și înflorire a României
socialiste, sub impulsul mobilizator al
hotărîrilor celui de-al XII-lea Con
gres al P.C.R. Vorbitorii au subliniat
că realizările obținute în actualul cin
cinal în dezvoltarea industriei, agri
culturii, științei și culturii sînt re
zultatul muncii pline de avînt a în
tregului nostru popor, constituie o
minunată manifestare a forței crea
toare a tuturor oamenilor muncii,
fără deosebire de naționalitate, strins
uniți în jurul Partidului Comunist
Român, al secretarului șău general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru
transpunerea în viață a obiectivelor

0 viată consacrată cauzei eliberării
sociale și naționale a poporului român
O conștiință frămîntată de marile
probleme ale ponorului său, receptindu-i adînc durerile șl nădejdile;
0 inimă generoasă bătind alături me
reu de inima mulțimilor ; un
spirit conectat crezurilor înalte
ale timpului — neîmpăcat cu privi
legiile de castă, cu fringerea trupului
națiunilor, cu asuprirea popoarelor ;
un nume așezat pe frontispiciul celor
mai de seamă evenimente înnoitoare
din prima jumătate a veacului tre
cut. Acesta a fost revoluționarul bă
nățean Eftimie Murgu, de la a cărui
naștere se împlinesc, în aceste zile,
175 de ani.
A pășit de tînăr în arena luptelor
naționale. Mai întîi cu arma conde
iului. Pentru a răspunde unei dizertații străine care înfățișa într-o lu
mină falsă, denigratoare, istoria,
limba și cultura poporului român.
Avea Murgu 25 de ani, așadar, cind
publică „Combaterea disertației"...
amintite, demolind, cărămidă cu că
rămidă, eșafoda
jul acelei lu
crări, punîndu-i
în relief, oda
tă cu șubreze
nia
argumente
lor, transparen
ța mobilurilor po
litice. Cu argu
mentele vremii sale — ținînd mai
mult de logică și bunul simț —
el documentează latinitatea lim
bii române, precum și continui
tatea poporului român și impor
tanța contribuțiilor sale la progre
sul acestor părți de lume. întemeiat
pe izvoare istorice indubitabile, el
demonstrează că românii erau cei
mai vechi și numeroși locuitori ai
Transilvaniei și Banatului, viețuind
în legături strînse cu frații lor din
Moldova și Muntenia, cu care alcă
tuiau o unitate perfectă.
Era aceasta cea dinții bătălie pe
care Eftimie Murgu o dădea in nu
mele cauzei românești. Aveau să-i
urmeze altele. Unele pe tărîmul edu
cației, la Iași și București, unde a
activat ca profesor, formind conștiin
țe, semănind ideile noi ale veacului
și unde a avut ca elevi pe viitorii
străluciți revoluționari — Bălcescu,
Rosetti, Ionescu de la Brad. Altele,
cele mai numeroase, pe tărîmul lupte
lor politice, al acțiunii revoluționare.
Căci îmbunătățirea stării românilor
cerea în primul rînd acțiune hotărită,
luptă și sacrificiu.
împreună cu Mitiță Filipescu și
J. Valliant avea să fie socotit printre
„cîrme și povățuitorii" mișcării revo
luționare de la 1840 din Muntenia,
care urmărea „să înființeze îndată o
vremelnică oblăduire revoluționară...,
să întocmească o nouă constituție a
țării, ...să formeze oștirea revoluțio
nară, să desființeze proprietatea și,
in sfîrșit, să întocmească viitoarea
oblăduire a țării intr-o ocirmuire re
publicană, dînd numire țării de noi
romană" (România Nouă — n.n.).
Mișcarea a fost înfrîntă, dar, cum se
întimplă cu cauzele drepte, ideea n-a
putut fi biruită.
O nouă Românie, liberă, unită —
era idealul ce nu mai putea fi scos
din cugete. O dovedește și mișcarea
care se produce in Banat în anii
1841—1845, avînd in fruntea sa pe Ef
timie Murgu (expulzat din Țara Ro-

mânească și stabilit Ia Lugoj), o miș
care cu largi ramificații în rindul ne
gustorilor, meseriașilor, învățătorilor
și preoților de la sate, al militarilor
români din regimentele de graniță.
„Intenția și scopul lui Murgu — scriau
îngrijorate autoritățile locale — cu
noscut acum de toată lumea, este ru
perea Banatului..., unirea lui cu Ar
dealul, Moldova și Valahîa și... să
Întemeieze un stat românesc puter
nic". Firele mișcării odată descope
rite, pentru Murgu urmează o nouă
arestare și o detenție de peste trei
ani, abia revoluția din primăvara lui
1848 aducindu-i eliberarea.
Organizator al luptei românilor bă
nățeni. avea să conducă, pe Cimpul
Libertății de la Lugoj, o mare adu
nare națională (15/27 iunie 1848), în
cadrul căreia s-a cerut înființarea
unei armate populare române, re
cunoașterea limbii românești ca limbă
oficială, independența bisericii ro
mâne etc. Ales deputat în Dieta re
voluționară ma
ghiară. a militat
pentru
împlini
rea acestor dezi
derate, după cum
a stăruit pentru
înțelegerea din
tre revoluționarii
români și cei
maghiari. Cînd în cele din urmă
calea colaborării s-a netezit, inter
venția trupelor țariste a făcut-o
inoperantă.
Un răsunet adînc a avut în sufletul
lui Murgu triumful revoluției române
la Islaz și București. „Eu frate !
— scria el la 8/20 iulie 1848 lui Băl
cescu — Să știi că am plîns de bucu
rie cînd am luat știre despre trium
ful libertății in România ; — și cu
nerăbdare aștept ca eu, carele după
cum știi, ca rob ieșind din acea țară,
pentru că' i-am vrut dezrobirea și
carele tot din pricina aceasta iarăși
am picat în robie amară, acum ca
om slobod să văd România slobodă
și să mă bucur de fericirea fraților
mei, carii mai de mult ar fi meritat
această soartă". S-a străduit să pre
gătească o forță armată românească
în Banat, pentru a sprijini la nevoie
cuceririle revoluției române pește
Carpati.
înfrângerea revoluției a însemnat și
pentru Murgu, ca și pentru alți revo
luționari, începutul unei perioade de
privațiuni și decepții. Arestat, con
damnat la moarte, deținut apoi patru
ani de zile în temnițele habsburgice,
cu sănătatea zdruncinată, părăsește o
bună bucată de timp scena politică,
spre a reveni în prim plan pentru
scurte momente, dar fără strălucirea
de altădată. Moare in 1870.
...La cinci sferturi de veac de la
revoluția din 1848, pe Cîmpul Liber
tății de la Blaj s-au dezvelit statuile
a 24 dintre luptătorii care o pregă
tiseră sau se aflaseră în primele ei
rînduri în acea primăvară. Printre
ele. și statuia lui Eftimie Murgu.
Posteritatea l-a așezat, așadar. între
ctitorii României moderne, între cei
care, prin cuvîntul lor înaripat, prin
statornicia și ardenta faptei lor au
pus temelii solide împlinirilor noastre
de azi : unitatea și libertatea națio
nală, dreptatea socială, frăția tuturor
fiilor a destui pămînt, fără deosebire
de naționalitate.

175 de ani de la nașterea
revoluționarului Eftimie Murgu

★
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politicii partidului de înflorire și
prosperitate a patriei. S-au subliniat,
totodată, uriașele transformări revo
luționare, economice și sociale, care
au schimbat din temelii înfățișarea
tuturor județelor țării, inclusiv a ce
lor în. care, alături de populația
română, trăiesc și muncesc oamenii
muncii de naționalitate germană.
Exprimînd totala adeziune a oame
nilor muncii de naționalitate germa;
nă din România la politica internă și
externă a partidului și statului nos
tru, vorbitorii au asigurat Comitetul
Central al P.C.R., pe secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, că oamenii muncii de na
ționalitate germană, pătrunși de sen
timentul răspunderii față de viitorul
țării, nu vor precupeți nici un efort
pentru înfăptuirea sarcinilor ce le
stau în față în anul 1981 și în
întregul cincinal 1981—1985. pen
tru a traduce în fapte indicațiile
și recomandările cuprinse în cuvîntările rostite de secretarul general al
partidului la plenara C.C. al P.C.R.
din decembrie a.c. și la recenta ple
nară a Consiliului Național al
F.D.U.S.. aducîndu-șl astfel contribu
ția, alături de întregul .nostru popor,
la înflorirea scumpei noastre patrii.
în dezbateri s-a apreciat, ca o cu
cerire de Importanță istorică a parti
dului și statului nostru, rezolvarea,
în spiritul principiilor socialismului,
a problemei naționale, asigurarea
egalității depline în drepturi a tutu
ror cetățenilor patriei, fără deosebire
de naționalitate a posibilităților ega
le de afirmare în viața economică;
politică și social-culturală.
în cadrul ședinței a luat cuvîntul
tovarășul Dumitru Popescu, membru
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.
în încheierea lucrărilor, într-o
atmosferă de puternic entuziasm,
participanții la plenară au adresat
o telegramă tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, in care se spune printre altele :
Participanții la plenară își expri
mă, în numele tuturor oamenilor
muncii de naționalitate germană din
patria noastră, adeziunea deplină
fată de întreaga politică Internă și
externă a partidului și statului, uni
tatea cu întregul popor, pentru a-și
eonsacra, sub conducerea Partidului
Comunist Român, toate forjele în
scopul transpunerii în viață a
obiectivelor stabilite de Congre
sul al XII-lea al partidului, a
sarcinilor trasate la plenarele C.C.
al P.C.R. din octombrie și decem
brie a.c., a legilor adoptate de re-

La Timișoara s-au desfășurat sîmbătă lucrările simpozionului științific
„175 de ani de la nașterea lui Efti
mie Murgu". Dr. Iordache Marin,
secretar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R., a prezentat comunica
rea „Semnificația Istorică a revolu
ției române de la 1848 în opera to
varășului Nicolae Ceaușescu". Des
pre activitatea și personalitatea ma
relui revoluționar și cărturar bănă
țean Eftimie Murgu au prezentat
comunicări prof. dr. Ștefan Ștefă-

Silviu ACHIM
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nescu, președintele secției de Istorie
și arheologie a Academiei de științe
sociale și politice, dr. docent Corne
lia Bodea și dr. Anastasie Iordache,
de la Institutul de istorie „Nicolae
Iorga", dr. Egyed Acatiu, de la In
stitutul de istorie și arheologie din
Cluj-Napoca, dr. Mihai Fătu, direc
torul Muzeului Banatului din Timi
șoara, și colonel C. Ucrain de la
Centrul de studii și cercetări de is
torie și teorie militară. (Cezar Ioana).

centa sesiune a Marii Adunări Na
ționale.
Participanții Ia plenară au trecut
în revistă numeroase succese reali
zate în județele in care trăiesc,
obținute în cincinalul care s-a scurs,
și au subliniat totodată marile rea
lizări obținute pa scară națională îh
ultimii 15 ani, perioadă deosebit de
fructuoasă în istoria tării noastre, de
cînd dumneavoastră, iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă aflați
în fruntea partidului și statului.
Plenara apreciază că obiectivele
stabilite cu privire la repartizarea
judicioasă a forțelor de producție,
dezvoltarea echilibrată și ridicarea
generală a nivelului economic și a
gradului de civilizație ale tuturor zo
nelor și județelor țării asigură pe
mai departe condiții de muncă și
viață egale, posibilități superioare de
instruire și lărgire a orizontului de
cultură, valorificarea plenară a ca
pacităților creatoare și afirmarea
nestingherită în toate domeniile de
activitate pentru toți membrii socie
tății, fără deosebire de naționalitate,
în aceasta constă adevărata politică
națională promovată cu consecven
tă de partidul și statul nostru, care
realizează în fapt libertățile și drep
turile pe deplin egale pentru toți ce
tățenii patriei, adincește continuu
prietenia și unitatea dintre poporul
român și naționalitățile conlocui
toare.
Exprimînd convingerea că preve
derile pianului național unic de dez
voltare economico-socială pe anul
1981 corespund intereselor funda
mentale ale poporului, ale tuturor
oamenilor muncii, fără deosebire de
naționalitate, că ele vor duce la ri
dicarea patriei noastre pe noi trepte
de dezvoltare economică și socială,
la sporirea continuă a bunăstării și
fericirii, plenara consiliului asigură
conducerea de partid, personal pe
dumneavoastră, mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de angajamentul
ferm al oamenilor muncii de națio
nalitate germană de a-și pune în
treaga putere de muncă, priceperea
și capacitatea creatoare în slujba
înfăptuirii, împreună cu întregul
popor, a mărețelor hotăriri ce au fost
adoptate de Congresul al XII-lea al
partidului, contribuind astfel la tra
ducerea în viață a Programului
partidului de edificare a societății
socialiste și comuniste pe pămîntul
scumpei noastre patrii — Republica
Socialistă România.

— Ca specialist în domeniul medi
cinii sportive — ne-am adresat conf.
dr. loan DRĂGAN, director al Cen
trului de medicină sportivă — sînteți
în măsură să ne oferiți argumente
convingătoare, bazate pe cercetări
proprii pe care le desfășurați' de
peste 25 de ani, privind necesitatea
unui regim de viață echilibrată în
ceea ce privește mișcarea și alimen
tația, factori definitorii pentru sănătatep omului. In ce măsură cercetarea
biomedicală efectuată pe sportivi
poate fi aplicată, cu rezultate bune,
in acțiunile de ameliorare a sănătății
și a capacității de efort a tineretului
și populației adulte ?
— Cercetările din domeniul medici
nii sportive pot fi de un real folos
și pentru restul populației. în special
pentru tineret Astfel, cunoașterea
mecanismelor intime ale efortului și
refacerii, a bazelor fiziologice ale
efortului, verificarea în practică, pe
tinerii care fac sport, ne oferă posi
bilitatea de a înțelege mai bine cau
zele ce pot duce la solicitarea orga
nismului. dar mai ales efectele lipsei
de solicitare — ambele la fel de
păgubitoare pentru sănătate. Aseme
nea cercetări ne permit să fundamen
tăm științific recomandările, de mare
interes practic pentru tineretul an
grenat în activități productive, șco
lari. studenți 'si adulți chiar, nentru
o bună dozare a efortului fizic și
psihic.
Cunoscînd mai bine factorii care
limitează randamentul, factori întîlniți nu numai în activitățile sportive,
ci în toate genurile de efort, putem
indica modalități fiziologice de pre
venire a unor situații nedorite și de
creștere a rezistenței organismului, a
capacității lui de efort și mai ales de
adaptare la noile ritmuri și condiții
ale vieții noastre moderne, trepidante.
— In lucrarea „Sănătatea — o per
formanță ?“, pe care ați publicat-o in
acest an, recomandați o multitudine

Plenara Consiliului Uniunii Centrale
a Cooperativelor de Consum (CENTROCOOP)
în Capitală a avut loc, slmbătă,
ședința plenară a Consiliului Uniu
nii Centrale a Cooperativelor de
Consum (CENTROCOOP).
A participat tovarășul Marin Vaslle. secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de
coordonare a activității organizații
lor cooperatiste.
în lumina documentelor Con
gresului al XII-lea al partidului, ale
recentei plenare a C.C. al P.C.R..
s-a analizat modul în care coopera
ția de consum și-a îndeplinit sarci
nile pe acest an și s-au dezbătut și
aprobat indicatorii de plan pe anul
1981. Evidențiind o serie de reali
zări. participanții la dezbateri s-au
referit, în același timp, la principa
lele neajunsuri care s-au manifes
tat în unele sectoare ale cooperației
de consum și au făcut propuneri
pentru înlăturarea lor. în acest sens,
a fost stabilit un program de măsuri
tehnico-organizatorice menite să asi
gure îndeplinirea în bune condiții a
sarcinilor viitoare. în cadrul plena
rei au fost aprobate, totodată, bu
getul cooperației de consum și al
cooperativelor de credit și bugetul
CENTROCOOP pe anul 1981.
La încheierea lucrărilor, partici
panții au adoptat textul unei telegra
me adresate C.C. AL P.C.R., TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
in care se spune :
Cu sentimente de o deosebită
bucurie și mîndrie patriotică, vă ra
portăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că în anul pe
care îl încheiem peste citeva zile re
zultatele muncii noastre s-au mate
rializat în îndeplinirea cu două luni
înainte de termen a sarcinilor cinci
nalului la producția-marfă și prestări
de servicii, la livrări de mărfuri că
tre fondul pieței, export, beneficii și
vărsăminte Ia bugetul statului.
Aceste realizări au fost posibile
datorită aplicării cu consecvență in
viață a hotărîrilor de partid, a indi
cațiilor prețioase ce ni le-ați dat
dumneavoastră, tovarășe secretar
general, entuziasmului și hotărîrii
cu care milioanele de cooperatori,
români, maghiari, germani și de alte
naționalități, toți oamenii muncii din
cooperația de consum urmează
neabătut politica partidului nostru.
Plenara a analizat în spirit critic
și autocritic modul în care s-au rea
lizat sarcinile de plan și a scos in

de modalități pentru păstrarea sănă
tății. Dacă ar fi să rezumăm citeva
mai importante, la ce v-ați opri ?
— Marele învățat al antichității,
Hipocrat, considerat pe bună drepta
te părintele medicinii, a lăsat drept
moștenire urmașilor săi „patru medi
camente" de bază : apa, aerul, miș
carea și cumpătarea. în condițiile
vieții contemporane, aceste precepte
capătă semnificații noi. Pentru că efectele negative ale celor trei factori
— cunoscuți și studiați : supragreuta-

evidență că nu am folosit pe deplin
toate rezervele și posibilitățile exis
tente cu privire Ia sporirea volumu
lui de contractări și achiziții, creș
terea si diversificarea prestărilor de
servicii pentru populație, dezvoltarea
micii industrii, a producției bunu
rilor de larg consuni și de artizanat,
însuflețiți de activitatea dumnea
voastră neobosită de ctitor inspirat
al României socialiste, de înflăcărat
patriot și revoluționar consecvent,
promotor al spiritului novator în
orientarea și dezvoltarea întregii
vieți economice și sociale a poporu
lui nostru, ne angajăm plenar să
muncim cu toată abnegația și dă
ruirea, să facem totul pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce
ne revin din Programul partidului
de făurire a societății socialiste Mul
tilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism.
Pe baza hotărîrii recentei plenare
a Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, a prețioaselor dum
neavoastră orientări și indicații,
sintem hotărîți să dezvoltăm cu pre
cădere activitatea de contractări și
achiziții, în vederea preluării pen
tru fondul de stat a unui volum tot
mai sporit de produse agroalimentare, să dezvoltăm sectorul zooteh
nic propriu, acordind un sprijin tot
mai mare creșterii bazei materiale
de producție in gospodăriile țără
nești.
Totodată, vom dezvolta, la nive
lul sarcinilor 'atribuite, industria
mică și prestările de servicii pentru
populație, valorificind cit mai com
plet și eficient resursele locale de
materii prime, asigurînd prin aceasta
o largă diversificare a bunurilor de

DOLJ: Apartamentul 50000
La Craiova au fost recepționa
te blocurile I 64 și I 86 din mo
dernul cartier „1 Mai". Odată cu
această „predare la cheie" s-a con
semnat un eveniment deosebit, cu
adinei semnificații pentru dez
voltarea impetuoasă a construc
ției de locuințe pe străvechile si
mereu înnoitele meleaguri doljene : darea în folosință a aparta
mentului nr. 50 000 realizat în ju
dețul Dolj în anii luminoși ai con

de a face sport încă din copilărie. Tot
în acest sens cităm concluziile unui
recent congres mondial — pe aceeași
temă — care confirmă că unul din
mijloacele de prevenire a bolilor car
diovasculare. aterosclerozei și stresu
lui neuropsihic este mersul pe jos,
zilnic 2 ore cu un ritm de 5—6 km
pe oră sau (în funcție de vîrstă. să
nătate etc.) alergare în ritm de 8—10
km pe oră. timp de o oră pe zi. Ideal
ar fi ca aceste activități să se adauge
exercițiilor fizice cotidiene : gimnas
tica de înviorare, de relaxare și de
refacere, activități fizice și sportive
după orele de muncă în scop de re
facere psihică și recreare.
Ană avut ocazia să constat că și

Nici în sezonu I alb
să nu uităm natura...
tea corporală, sedentarismul, starea de
încordare nervoasă — implicați în apariția multor boli le putem dimi
nua sau elimina prin mișcare, mers
pe jos. gimnastică, activități sporti
ve adecvate virstei, sezonului, condi
țiilor existente. Nu există om care
să nu poată practica zilnic această
terapie a sănătății. Dealtfel. în legea
sănătății apare limpede că fiecare ce
tățean al țării noastre trebuie să se
considere un apărător al propriei să
nătăți și implicit al sănătății publice.
— Reținind termenul „medicația de
tip fizical" (exercițiul fizic, mișcarea,
sporturile), ce ne puteți recomanda
pentru această perioadă a anului ?
— Studii efectuate pe foști sportivi
atestă o stare de sănătate superioa
ră mediei populației nesportive, o ca
pacitate de efort net superioară și un
tonus neuropsihic superior. De aici
putem deduce importanta deprinderii

consum atît pentru nevoile popu
lației, cit și pentru export. Vom asi
gura în continuare, in condiții tot
mai bune, aprovizionarea cu mărfuri
a populației sătești, venind in întîmpinarea acesteia cu produse spe
cifice satului și dezvoltării produc
ției agricole.
Dînd expresie sentimentelor de
înaltă mîndrie patriotică față de
consecvența revoluționară cu care
conduceți destinele națiunii noastre
socialiste pe drumul fericirii și
bunăstării, al socialismului și comu
nismului, pentru fermitatea cu care
acționați consecvent în scopul pro
movării păcii și înțelegerii între po
poare, pentru sprijinul permanent
ce-1 acordați cooperației de consum,
vă rugăm, mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să ne în
găduiți să vă aducem cele mai res
pectuoase mulțumiri și să vă asigu
răm de profunda dragoste și înalta
stimă ce vi Ie purtăm dumneavoas
tră. omul care întruchipați cele mai
nobile trăsături ale poporului român.
întreaga noastră capacitate crea
toare, întreaga noastră putere de
muncă vor fi puse în slujba înde
plinirii mărețelor sarcini izvorît? din
documentele celui de-al XII-lea
Congres al partidului, din planul na
țional unic de dezvoltare economicosocială pe anul 1981. prin aceasta
exprimînd adeziunea totală a mili
oanelor de membri al cooperativelor
de consum la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru,
condusă magistral de dumneavoasa
tră, personalitate proeminentă *
lumii contemporane.

persoane care în mod obișnuit prac
tică mișcarea șl exercițiile fizice în
lunile sezonului rece își încetează aceste activități. Consider aceasta o
mare greșeală față de propria sănă
tate. Cu atît mai mult în timpul iernii
organismul trebuie obișnuit, antre
nat să devină mai rezistent față de
factori de mediu, cum sînt ume
zeala. vîntul, de diferitele viroze ori de
manifestările unor suferințe, ca cele
reumatismale sau ale căilor respi
ratorii etc.
— O serie de cercetări efectuate și
in alte țări confirmă legătura dintre
practicarea exercițiilor fizice și men
ținerea agerimii de spirit la virste
înaintate.
— Diminuarea capacităților intelec
tuale, fenomen care însoțește imbătrînirea. s-ar putea datora nu numai
unor pierderi de neuroni, ci și unor
tulburări ale circulației sîngelui la ni-

strucției socialiste. Harnicii con
structori doljeni au reușit ca nu
mai în acest cincinal să pună la
dispoziția oamenilor muncii c
Craiova. Calafat, Filiași, Băilești
Segarcea aproape 20 000 de aparta
mente. Semnificativ este si fastul
că în acest ân peisajul urbanistic
al Craiovei s-a îmbogățit cu noi
blocuri moderne. înălțate în noul
centru civic. (Nicolae Băbălău).

velul creierului sau unor boli cardio
vasculare. Studiile întreprinse au
arătat că mișcarea poate îmbunătăți
funcționarea sistemului nervos și
poate contribui la prevenirea infarc
tului sau a accidentelor vasculare ce
rebrale. După cum se știe, timpul de
reacție (ca răspuns la un stimul pro
venit din mediul amb;ant) crește,
se mărește proporțional cu vîrsta,
indicînd gradul de funcționare a sis
temului nervos. Studiindu-se acești
timpi de reacție la un grup de per
soane cu vîrsta cuprinsă între 44 șl
59 de ani. dintre care jumătate prac
ticau mersul pe jos și alergările, s-a
constatat o scădere a capacității de .
reacție, prooorțională cu vîrsta, la cei
care nu practicau acest sport, o scă
dere care nu s-a manifestat la cei
deprinși cu mișcarea. Concluzia este
că activitatea fizică poate contribui
la prevenirea diminuării capacității
intelectuale care tinde să se producă
odată cu îmbătrînirea.
— Se spune că, din cauza lipsei de
mișcare, omul modern riscă să-și
„piardă" picioarele. Chiar dacă este
spusă sub formă de glumă, cit ade
văr există in această zicală 7
— Lipsa de mișcare poate favoriza
unele îmbolnăviri, in special ale apa
ratului locomotor, și nu numii la cei
vîrstnlci. Hipokinezia (scăderea cotei
de mișcare) predispune la unele, boli
ale articulațiilor (care suportă 4icărcături mari : genunchi, șold. « .oană
vertebrală etc.) de tip artroză. Sînt
favorizate apoi tulburări de t’p func
țional în special la nivblul aparatului
respirator, cardiovascular, neurovegetativ etc.
Cele de mai sus sînt tot atitea ar
gumente in sprijinul ideii că sănăta
tea este o performantă care se men
ține prin antrenament zilnic, far prac
ticarea sporturilor și a mișcării în
sezonul alb reprezintă o adevărată
binefacere pentru organism, pentru
creșterea capacității de efort și a to
nusului psihic.
Convorbire consemnată de

Elena MANTU

Orașul din vis se construiește prin muncă
(Urmare din pag. I)

Invitație la Slănic Moldova

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29,
30 și 31 decembrie. în țară : Vreme în
general umedă. Cerul va fi mai mult
noros. Vor cădea precipitații locale,
mai ales sub formă de lapovițâ și nin
soare, în cea mai mare parte a țării.
Vînt moderat, cu intensificări în sudul
și estul țării, precum și în zona de
munte, unde pe alocuri va viscoli ză
pada. Temperatura va scădea ușor, în
deosebi în nordul țării. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 10
și zero grade, izolat mai ridicate în
Dobrogea. Temperaturile maxime vor
fi cuprinse între minus 5 și plus 5 gra
de. în București : Vreme în general
umedă. Cerul va fi mai mult noros. Vor
cădea precipitații temporare atît sub
formă de ploaie, cît și sub formă de
lapoviță și ninsoare.

stantin Radu. Neculai Mocanu, Alexandru Damian,
Leonida Ghițeanu. Florea
Paraschiv.
A fost o curiozitate pen
tru multi, mi se spune, au
venit oameni din diferite
locuri, dar au venit mai
ales localnicii, incitat! de
ideea că vor putea învăța
o meserie de mare atrac
ție. venind și întorcindu-se în casa părintească.
S-au calificat prin cursuri
de scurtă durată. Au dobindit siguranță în gestu
rile profesiei pe drumul
pulberii, venită de nu știu
unde, pentru a ieși pe
poarta fabricii în haina
feritelor din Urzicenî. Pie
se de mare simplitate,
cum este la îndemîna ori
cui să constate.
Dacă n-ai vedea ce ușor
se poate anula o muncă de
o zi întreagă prin simpla
adiere de vînt...
Dacă n-ai afla cită im
portantă capătă stationa
rea. cu exactitate. în cup
torul tunel a produselor
supuse sinterizării.
Dacă nu ti-ar atrage pri
virea anunțul cit toate zi
lele din fata ta pe care
scrie : „Acest utilaj costă
4 138 000 lei. El trebuie să
lucreze pînă în anul 1999 si
este făcut să rectifice 3 000
de magneți într-o oră".
Mă
provoacă
textele
răspindite peste tot. acolo
unde oot fi ușor sesizate
și citite de oricine, inspi
rat alese și mai ales tăcu
te parcă să puncteze impe
rativele zilei : „Ca să tră
iești. trebuie să ai un scop
și să te agăți de el“.

Scopul celor de aici nu
este deloc greu de priceput,
și „a se agăța" de el nu
constituie o treabă a cîtorva, indiferent cine ar fi ei.
Acest scop înseamnă pro
ducție bună, dată la timp
beneficiarilor ce așteaptă
feritele de Urziceni. Un
„Ordinul Muncii" strălu
cește la pieptul tinerei unltăți industriale ilfovene
și /ista ne scutește să cău
tăm argumente suplimen
tare la ce spuneam mai
înainte.
„Dacă veți munci doar
pentru
prezent,
munca
voastră va da rezultate
slabe ; trebuie să muncești
mai ales pentru viitor.
Omenirea a trăit întot
deauna pentru viitor".
Mă gîndeam la cîtă plă
cere a viitorului probează
frunțile la care privesc
acum, frunți de oameni de
vîrste diferite, cu nivele
de pregătire diferite, băr
bați și femei. pe care îi
alătură pe același panou o
pasiune comună : puterea
de a alerga în întîmpinarea
lucrului nefăcut. Notez pe
anucate : Grigore Poleacu.
Mihai Dobre. Marin Drăghlci. Alexandru Ghiu. Lu
cia Andrei, Vasile Dumi
trescu. Dinu Eustatiu. Ino
vatori. inventatori. Matriteri. ingineri, maiștri.
Orașul, spuneam, s-a de
cis să' iasă el în drumul
nostru, să ne tempereze
fuleul însusit la ieșirea din
Capitală sau în drumul
spre centrul tării, oricînd
in stare să ne arate că aici,
în coltul cel mai aproape
de noi al Bărăganului, se
întimplă lucruri de care

n-ar fl rău să luăm amin
te, chiar dacă prin alte
locuri călcate și îndrăgite
ceva asemănător s-a întîmplat în timpuri mai de
demult.
Stilpul principal, axa de
rotatie. pivotul în turul
căruia se adună gîndurile
și speranțele de viitor, iri
zate de ce se vede deja, de
acel ceva sunînd acum ca
o rădăcină a copacului ce-1
vom privi crescînd în ano
timpurile viitoare, centrul
de greutate se numește, ca
peste tot. industria, și ea
are de acum nume, are pi
ciorul bine așezat în dru
mul spre mîine. Cu 15 ani
în urmă, mă lămurește pri
mărița Iuliana Tănase. va
loarea producției industria
le se cifra la 128 milioane
lei. In momentul de față
atinge 2,2 miliarde lei. Ni
velul investițiilor era atunci. în anul Congresului
al IX-leal al partidului, de
6 milioane lei. Astăzi a
depășit 160 milioane.
Poți trece pe lingă sediul
consiliului popular fără
a-I băga în seamă. Arborii
plantați odată cu punerea
pietrei de temelie a clădi
rii îl ascund cu dibăcie de
privitorul care taie orașul
în goana mașinii. Centrul
a fost tras încoace. Ca niș
te fluturași în apropierea
lămpii. Aici este casa de
cultură, aici sînt celelalte
instituții de primă impor
tantă în viata oricărei așe
zări. Aici și-au găsit loc
blocurile de locuințe, ali
niate la șosea pentru a fi
de fată cind trecătorii de
profesie. în mare viteză
prin Urziceni. vor uita de

graba cu care porniseră la
drum, de acele ceasurilor
puse pe fugă in locul unde
și-au propus să ajungă. întîrziind în schimb în a ve
dea de aproape ce se întîmplă cu adevărat pe pla
neta feritelor. Erau 120 de
apartamente în 1965. sînt
acum 1 700. și macaralele
cocoțate peste creștetul
salcîmilor ne aduc aminte
ce citisem undeva : în ur
mătorii cinci ani va fi încă
pe-atît.
Și cum va arăta mîine
orașul, mâ întreb, privindu-1 în strădania lui de
a-și tine alături ce este de
ținut din vechea-i unifor
mă. dînd în brînci la trea
bă, pentru a rotunji obra
zul tînăr. plesnind de sevă.
„Vom construi în viitor
de-a lungul șoselei spre
București. îmi răspunde
primarul. Se va da cea
mai mare atenție spatiilor
verzi. Căutăm o linie arhi
tecturală nouă, modernă,
care să schimbe fata ora
șului, să evite cenușiul,
elementul obositor. Vrem
să construim cît be poate
de repede și bine. încă
n-am reușit să avem ceva
formidabil la Urziceni. Dar
formidabili sînt oamenii
noștri, atît de legați de lo
cul unde trăiesc și pe cărei
doresc să-l facă să arate
așa cum și l-au dorit în vi
sele lor".
Cum va arăta mîine orașul ? Mîine este început
de cincinal. Etapă de isto
rie care aduce atîtea în
noiri pe harta României
socialiste.
Deci, multe înnoiri și la
Urziceni.
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
privind aprobarea normelor pentru executarea
lucrărilor agricole de bază la culturile de cereale
și plante tehnice
Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România DECRETEAZĂ:
Art. 1. — Se aprobă normele pen
tru executarea lucrărilor agricole de
bază la culturile de cereale si plante
tehnice prevăzute în anexele nr. 1—4.
Normele pentru executarea lucră
rilor agricole de bază la culturile de
cereale și plante tehnice se aplică de
comitetele executive ale consiliilor
populare județene și al municipiului
București, prin direcțiile generale
pentru agricultură și industrie ali
mentară. diferențiat pe zone de cul
tură în funcție de condițiile pedocli
matice și de favorabilitatea culturi
lor.
Concretizarea normelor pentru exe
cutarea lucrărilor agricole, pe sole și
culturi. în limitele stabilite prin pre
zentul decret, se face de comitetele
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București,
de consiliile unice agroindustriale de
stat și cooperatiste, cu sprijinul or
ganelor agricole județene și al unită
ților de cercetare agricolă.
Art. 2. — Normele prevăzute la
art. 1 sînt obligatorii în executarea
lucrărilor, pentru conducerea fiecărei
unități agricole de producție, de stat
și cooperatiste, pentru unitățile de cer
cetare agricolă, pentru stațiunile de
mecanizarea agriculturii, pentru toți
specialiștii agricoli din cadrul unită
ților si fermelor, pentru mecanicii agricoli, precum și pentru întregul
personal muncitor din unitățile agri
cole.
Consiliile unice agroindustriale de
stat și cooperatiste vor controla și
asigura aplicarea normelor pentru
fiecare solă și cultură în parte și
răsp'nd. împreună cu conducerile
uniți lor agricole, de aplicarea intocm. i a acestora.
Art. 3. — Pentru stabilirea în mod
unitar a acțiunilor si măsurilor care
să conducă la creșterea producției si
a productivității muncii, Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare,
împreună cu Academia de Științe
Agricole si Silvice vor elabora :
a) lista oficială a soiurilor și hi
brizilor la toate plantele de cultură,
diferențiate în raport cu condițiile
de climă și sol. pentru fiecare zonă
de favorabilitate si ne microzonă din
cadrul județului. Lista oficială a so
lurilor și hibrizilor se elaborează
anual si este obligatorie pentru fie
care județ, consiliu unic agroindus
trial de stat și cooperatist și
unitate agricolă. Pe baza listei
oficiale organele agricole județe
ne. împreună cu conducerile consi
liilor unice agroindustriale de stat și
cooperatiste, unitățile de cercetare
din zonă și conducerile unităților
agricole de stat și cooperatiste vor
stabili, pe fiecare unitate, soiurile si
hibrizii de cereale si plante tehnice
pe asolament și fiecare solă în parte.
Unitățile au obligația de a folosi nu
mai. semințe și material săditor se
lecționate. condiționate si tratate co
respunzător normelor tehnice :
b) tehnologii de oroductie. ne fie
care cultură în parte, pe baza rezul

tatelor obținute în unitățile de cer
cetare științifică, precum și a celor
din unitățile agricole de producție,
cu cele mai bune rezultate. Acestea
vor fi îmbunătățite periodic cu ele
mente noi care să contribuie la creș
terea producției și productivității si
a eficientei lor. Tehnologiile de pro
ducție stabilite sînt obligatorii pen
tru toate unitățile, pentru toti spe
cialiștii. mecanizatorii si ceilalți lu
crători din agricultură ;
c) norme tehnice cu privire la eli
minarea excesului de umiditate, pre
venirea și combaterea eroziunii solu
lui. ameliorarea solurilor acide si salinizate. creșterea adincimii de pre
gătire a stratului arabil, corespunză
tor condițiilor specifice fiecărei sole,
care să conducă la folosirea integra
lă a potențialului de producție și
creșterea fertilității naturale a aces
tora ;
d) norme tehnice cu privire la îm
bunătățirea, întreținerea și exploa
tarea pajiștilor, care sînt obligatorii
pentru toți deținătorii de pajiști.
Consiliile populare și organele de
conducere ale unităților agricole de
stat și cooperatiste răspund de apli
carea întocmai a prevederilor din
normele tehnice și de mobilizarea
tuturor crescătorilor de animale pen
tru executarea, la timp și în bune
condiții, a lucrărilor de curățire și
îmbunătățire a pajiștilor, precum și
de folosirea rațională a acestora ;
e) norme tehnice cu privire la
recoltarea, transportul și depozitarea,
la timp și in condiții optime, a în
tregii producții agricole.
în normele tehnice se vor preve
dea măsuri obligatorii pentru toate
unitățile agricole de stat și coopera
tiste cu privire la :
— încărcarea recoltei de la com
bine și celelalte mijloace de recol
tare direct în mijloacele de transport
și efectuarea transportului, imediat
după recoltare, a întregii producții la

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
NOTA :

Anexele la decret vor fi publicate in Buletinul Oficial al Republicii
Socialiste România și in broșura „Legislația funciară, agricolă și
silvică".
Anexele cuprind norme tehnice de bază obligatorii in executarea
lucrărilor agricole pentru toate unitățile socialiste din agricultură și
gospodăriile populației.
Astfel, prin norme se stabilesc adincimea arăturilor diferențiată pe
tipuri de sol șt in funcție de cultura ce urmează a fi semănată pe te
renul respectiv. Totodată, se prevăd datele calendaristice pînă la care
este obligatorie încheierea lucrărilor pentru arat și semănat pe zonele
pedoclimatice din țară.
Pentru realizarea unei densități corespunzătoare la culturile ce se
seamănă in rinduri dese, normele tehnice stabilesc cantitatea de sămință, numărul de boabe germinabile la semănat pe metrul pătrat, care
să asigure numărul de plante la recoltare necesar realizării producției
prevăzute.
La culturile prășitoare normele tehnice, diferențiate in funcție de
soiuri și hibrizi, precum și de regimul de cultură, irigat sau neirigat,
cuprind parametrii privind distanțele intre rinduri, numărul de plante
pe rind pe metrul liniar la răsărire, care să asigure numărul de plante
recoltabile pe fiecare hectar.

din viața României socialiste —
constituie o etapă hotăritoare a
drum-' i nostru spre viitor. Un
drum
-e nu va fi nici ușor și
nici lin. Cu atît mai mult este ne
cesar să ne adaptăm munca, mo
dul nostru de a gindi și de a fi la
cerințele zilei de miine. Să dăm
dovadă de spirit revoluționar, adi
că de acel spirit al gîndirii și acti
vității umane care respectă legile
timpului istoric ; care este mereu
în consens cu aspirațiile econo
mice, politice, ideologice ale for
țelor sociale progresiste. De acel
spirit absolut necesar epocilor
trăite la cea mai înaltă tensiune.
Cum va fi viitorul ? Prezentul
nostru, realizările noastre de pină
acum ne îndreptățesc la un răs
puns optimist. Un lucru trebuie să
înțelegem insă foarte bine : că vii
torul nu este pentru pol o chestiu
ne de așteptare, ci de acțiune. Că
viitorul va fi așa cum il construim
noi. Avem toate motivele — și
toate condițiile 1 — ca să sperăm
la un viitor bun pentru noi și pen
tru urmașii noștri. Dar trebuie să
știm că. așa cum pină acum nimic
n-am primit de-a gata, nici in vii
tor nu vom primi nimic de-a gata.
Vom avea numai ce vom făuri noi,
cu brațele și cu mințile noastre.
Și trebuie să știm că — așa cum
a accentuat tovarășul Nicolae
Ceausescu — „ne angajăm nu la
un drum ușor ; că ne angajăm la
un drum greu, de muncă".
Cum va fi viitorul ? Multi își ima
ginează, atunci cînd li se adresea
ză această întrebare, un peisaj do
minat de cibernetică. Și se exprimă
în limbajul „fișelor perforate". Văd
în uzine „ochi electronici" care
vor remarca prompt cele mai mici
fisuri și vor impune grabnic re
medieri. Anticipează — nu fără
îndreptățire — valorificarea, cu
ajutorul calculatoarelor electroni
ce, a energiei potențiale a Soare

milimetri coloană de mercur, iar
la 14 la sută dintre pacienti ten
siunea a devenit normală.

lor mai recente cercetări efec
tuate intr-o clinică din New
York confirmă că una din me
todele de tratare a hipertensiu
nii este limitarea consumului de
sare. Au fost studfati 4 000 de oa
meni, bărbați și temei, care nu
sufereau de nici o boală, dar ca
re aveau o tensiune ridicată și
care se trataseră anterior, fără
rezultate, cu diferite preparate
medicamentoase. Participantii la
experiment au trecut la un re
gim cu un conținut suficient de
calorii pentru a-și menține gre
utatea. dar cu un conținut redus
de sodiu si potasiu. După nu
mai o lună au fost înregistrate
rezultate remarcabile. Scăderea
medie a tensiunii a fost de 8.5

Omul de știință și scriitorul en
glez Arthur Clarck a descris re
cent o construcție cu totul ne
obișnuită — „liftul cosmic" —
care să lege un satelit artificial
aflat la distantă de 30 000 km cu
planeta noastră. „Oamenii de
știință și fanteziștii — a spus el
— visează deopotrivă, de multă
vreme, un asemenea «lift», dar
numai acum, după crearea de
fibre super-rezistente, a devenit
posibilă construirea Iul". în con
cepția lui Clarck. printr-un tub
sintetic vor circula cabine rapide,
transportînd oameni, materiale
de construcție, materii prime.
Cu ajutorul acestei instalații oa
menii vor putea exploata zăcă

• „LIFT

COSMIC".

Au îndeplinit planul anual
• 18 UNITĂȚI ECONOMICE DIN
JUDEȚUL DOLJ

Pină la această dată. 18 unități
economice din Dolj au raportat în
deplinirea planului anual la pro
ducția industrială. S-a creat astfel
posibilitatea ca pină la finele anu
lui să se obțină o producție supli
mentară în valoare de aproape 310
milioane lei. Cele mai bune rezul
tate au fost obținute de colectivele
de la Termocentrala Craiova, în
treprinderea de reparații auto. „In
dependența". întreprinderea de ce
lule electrice Băilești. întreprin
derea de ulei. întreprinderea
chimică. Trustul S.M.A. (Nicolae
Băbălău).
• INDUSTRIA MUNICIPIULUI
B1RLAD

Colectivele de oameni ai muncii
din unitățile economice ale Bîrladului și-au întregit bilanțul reali
zărilor din actualul cincinal cu în
deplinirea înainte de termen și a
planului pe anul 1980 la producția
industrială. Pînă la încheierea lu
nii decembrie, bîrlădenii și-au pro
pus să obțină suplimentar o pro
ducție în valoare de 80 milioane
lei. (Crăciun Lăluci).

Din tara-gazdă vor participa 4 echi
pe : Franța A. Franța B, selecționata
provinciei Lorena și echipa Uniunii
cluburilor universitare.
în prima zi a competiției, formația
României vajjuca, la Strasbourg, cu
echipa Belgiei.

ne Tracy Austin, care l-a eliminat
cu 6—3. 6—2, 6—3 pe francezul Noah.
• tn urma unei anchete initiate de
organizațiile sportive, titlul de cel
mai bun sportiv al anului 1980 din
Cuba a fost atribuit pugilistului
Teofilo Stevenson, triplu campion
olimpic la categoria grea. Pe locuri
le următoare s-au clasat Maria Caridad Colon (atletism). campioană
olimpică la aruncarea suliței, si Da
niel Nunez (haltere), campion olim
pic la cat. 56 kg.
• tn urma unet anchete inițiate
de ziarul „Naroden Sport" din Sofia
și de asociația presei sportive din
Bulgaria, titlul de cel mai bun spor
tiv bulgar pe acest an a fost acordat
canoistului Liubomir Lubenov, cam
pion olimpic la J.O. de la Moscova.
Pe locurile următoare s-au clasat
Stoian Delcev — gimnastică și Yano
Rusev — haltere.
• La Bilbao, tn prezenta a peste
2 500 de spectatori, a avut loc meciul
international masculin de handbal
dintre o selecționată a Tării Bascilor
și o selecționată iugoslavă. Gazdele
au repurtat victoria cu scorul de
34—30 (12—12) I
• tn orașul Iugoslav Srbobran au
început întrecerile celei de-a 18-a
ediții a campionatului feminin bal
canic de baschet, tată rezultatele în
registrate in prima zi : Iugoslavia —
România 86—64 '40—21) ; Bulgaria —
Iugoslavia B 90—69 (45—34).

mintele de pe Lună și asteroizi
tot așa cum extrag țiței din fun
dul mării. Clarck consideră că
spre anul 2 000 „liftul cosmic" va
deveni realitate.

ILFOV : Un stimulent pentru
producții mai bune in anul
viitor
Cooperativei agricole de produc
ție Gurbănești i s-a decernat înal
tul titlu de „Erou al Mundi So
cialiste" pentru realizarea în 1979
a unei producții medii de 9660 ki
lograme porumb boabe la hectar
la neirigat. Pentru 8 706 kilograme
porumb boabe la hectar, pe teren
neirigat, C.A.P. Mostiștea a fost de
corată cu „Ordinul Muncii" clasa I.
Tot pentru producții de porumb
între 8 270 și 6 881 kilograme la hec
tar la neirigat obținute anul trecut,
alte 11 cooperative agricole ilfoyene au fost- distinse cu „Meritul
Agricol" clasa I : Grădiștea. Ciocirlia, „8 Martie" — Chirnogi. Progresu. Ion Roată. Frăsinet. Movilita,
Valea Măcrisului, Stupinele. Petrăchioala. Gîrbovi.
Si în condițiile grele din acest an,
munca și hărnicia oamenilor și-au
spus pe deplin cuvîntul. Iată cîteva
exemple : cooperatorii din Gurbă
nești au obținut o producție medie
de 6 850 kilograme porumb boabe
la hectar, cei din comuna Ion Roa
tă — 6 820. Gîrbovi — 6 500. Ciocirlia — 6 300. Movilita — 6170, Fră
sinet — 6140 kilograme porumb
boabe la hectar. Si tot aceste uni
tăți se află în fruntea celor care,
răspunzînd chemării partidului, au
livrat cantitătl suplimentare de pro
duse la fondul de stat. (Lucian
Ciubotarul.

BISTRITA-N ASAUD • A ie
șit de sub tipar suplimentul
social-politic -cultural al ziarului
județean, care poartă sugestivul
titlu : „Ritmuri". Cele 32 de pa
gini, consistente în conținut și
bogat ilustrate, reușesc să sur
prindă remarcabilele înfăptuiri pe
toate planurile materiale și spi
rituale ale oamenilor muncii de
pe meleagurile bistrițene și năsăudene in cincinalul pe care îl
Încheiem * La Monor, BistrițaNăsăud, Zagra. Maieru și in alte
comune a avut loc în cadrul
unor manifestări publice „Ale
goria tradițiilor și obiceiurilor
laice de iarnă". (Gheorghe Crișan).
MUREȘ • în cinstea apropia
tei aniversări a proclamării re
publicii, în casele de cultură,
cluburi, școli și căminele cultu
rale au avut toc conferințe, sim
pozioane, seri omagiale cu tema
„România in anii republicii",
„33 de ani de republică", „Pro
clamarea republicii — piatră de
hotar In istoria poporului ro
mân". Manifestările au fost ur
mate de spectacole festive, re
citaluri de poezie, montaje lite
rare. simpozioane prezentate de
scriitori și actori, artiști ama
tori. șoimi ai patriei, pionieri și
școlari. (Gh. Giurgiu).

TtMIȘ • Pe scena Operei
Române din Timișoara a avut
loc premiera spectacolului „Nor
ma" de Bellini. Conducerea mu
zicală a fost asigurată de Mihail
Beleavcenco-Popescu, Iar regia
de Dumitru Gheorghiu • O nouă
premieră și la Teatrul Național
Timișoara : „Nu ne naștem toți
la aceeași vîrstă" de Tudor Po
pescu, in regia lui Florin Fătulescu și scenografia Doinei Almășan-Popa. Primul spectacol a
fost cedat colectivului întreprin
derii de aparate electrice de mă
sură — Timișoara. (Cezar Ioana).
BRAȘOV • La Brașov s-a
deschis expoziția municipală de
pictură, sculptură, grafică și ce
ramică a artiștilor plastici ama
tori. Cele 150 de lucrări expuse

• VECHIUL PARIS, ÎN
SUBTERAN. De curlnd, la

• AVION CU TREI
FUSELAJE. Firma americană
„Lockheed" a trecut la studierea
posibilității de realizare a unui
avion cu trei fuselaje. Cele trei
tuselaje vor fi unite de o sin
gură aripă comună (vezi dese
nul). Avînd o greutate totală de
775 tone, un astfel de avion poa
te fi încărcat cu mărfuri in greu
tate de 190 tone. Jumătate din
încărcătură este amplasată în
fuselajul central, iar cite 45 de
tone în cele două laterale. în
cărcarea și descărcarea noului
tip de avion vor fi mai simple si
mai rapide fată de cele ale avio

In sprijinul Invățămîntului politico-ideologic de
partid pentru anii 1980—
1984 a apărut volumul :
Probleme fundamentale
ale economiei socialiste,
ale aplicării noului meca
nism economico-financiar.
Teze și bibliografii.

A apărut revista

„Presa noastră"
nr. 12/1980

nului cu un singur fuselaj. iar
costul lui va ti mai redus decît
al unui avion obișnuit de ace
eași capacitate.

Paris a fost inaugurat, sub piața
din tata catedralei Notre Dame,
un muzeu inedit care prezintă
publicului un ansamblu de ves
tigii arheologice, descoperite în
1965. cu' ocazia lucrărilor de exe
cutare pe acest loc a unui
parking subteran. Este vorba de
vestigii care atestă istoria de
peste 2 000 de ani a străvechii
așezări Lutetia — de la un sis
tem de încălzire centrală din
epoca galo-romană șl pină la
faimoasele Instalații de canali
zare din secolul XIX. De-a lun

Pe aeroportul Otopenl. oaspeții au
fost întimpinați de tovarășii Iosif
Banc și Virgil Cazacu, membri ai
Comitetului Politic Executiv, secre
tari ai C.C. al P.C.R., Ghlzela Vass,
membru al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.
A fost de față Jose Carlos Gon
zalez-Campo Dal-Re, ambasadorul
Spaniei la București.

tv
DUMINICA M DECEMBRIE 1980

PROGRAMUL 1
8,30 Tot tnalnte 1
9,05 Șoimii patriei
8.15 Film serial pentru copii : „Contele
de Monte Cristo". Episodul 2
9,40 Omul și sănătatea
10,03Viața
.....................
satului
11,45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15,25 Telesport
17.15 Șah.
Caragiala : „Două
17.39 Ecranizări
lozuri"
18.40 Micul ecran pentru cei mid
19.00 Telejurnal
19.20 împliniri și perspective de la un
cincinal la altul
19.40 Antena „CIntării României". Spec
tacol prezentat de județul Mureș
20,50 Film artistic : „Speranța”. Pre
mieră TV.
22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

VESTI DESPRE REMARCABILE REALIZĂRI
LA SF'IRȘIT DE AN, DE CINCINAL

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Aseară, la patinoarul „23 Au
gust" din Capitală s-a disputat me
ciul international de hochei pe ghea
tă dintre selecționata divizionară a
tării noastre și valoroasa formație
cehoslovacă T. J. Oiomouc. Partida,
de un bun nivel tehnic, s-a încheiat
la egalitate : 5—5 '2—0, 1—3, 2—2).
Punctele echipei române au fost mar
cate de Hălăucă, Antal. Moroșan,
Nistor și Gal. Jocul revanșă se des-,
fășoară astăzi, pe același patinoar, de
la ora 16,30.
• După cum s-a mat anuntat. la
30 decembrie va Începe la Montevi
deo competiția internațională de fot
bal : „El Mundialito". Partida inau
gurală va aduce in teren echipele
Olandei și Uruguayului. Iată progra
mul in continuare ai acestei competi
ții care este așteptată cu interes de
amatorii sportului cu balonul rotund :
I ianuarie : Argentina — R.F. Ger
mania : 3 ianuarie : Italia — Uru
guay ; 4 ianuarie : Brazilia — Argen
tina : 6 ianuarie : Olanda — Italia ;
7 ianuarie : R.F. Germania — Bra
zilia. Finala va avea loc la 10 ianua
rie. Trofeul ..El Mundialito" va rămine in proprietatea selecționatei
ciștigătoare a acestui turneu.
• Pe terenurile de la Kooyong au
început campionatele internaționale
de tenis ale Australiei, ultimul tur
neu important al anului contind pen
tru „Marele premiu al F.I.L.T.". O
surpriză a furnizat John Austin
(S.U.A.). fratele cunoscutei campioa

La invitația tovarășului Nlcolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, sîmbătă sea
ra a sosit în Capitală tovarășul San
tiago Carrillo, secretar general al
Partidului Comunist din Spania. To
varășul Santiago Carrillo este Însoțit
de tovarășul Jaime Ballesteros, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C, din Spania. ,

Din întreaga țara

începe campionatul mondial universitar
La campionatul mondial universi
tar de handbal, care se va desfășura
între 28 decembrie si 4 ianuarie in
Franța, vor participa selecționatele
studențești din 13 țări : România,
S.U.A., Ungaria. Belgia. U.R.S.S.. Ja
ponia, R.P. Congo. Iugoslavia. Italia,
Bulgaria. Israel și R.F. Germania.

Sosirea în Capitală a tovarășului Santiago Carrillo

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

HANDBAL;

lui. a vînturilor, a valurilor și —
de ce nu ? — pătrunderea mașinilor
electronice tot mai mult in dome
niul cugetării. Toate acestea nu le
vom primi insă ca daruri din par
tea nimănui. Ne revine nouă, azi,
îndatorirea de a pregăti cadrul în
care aceste prefaceri — și multe
altele ! — să se producă. Și. mai
cu seamă, să ne asumăm toți, cei
care muncim și trăim astăzi in
România, pregătirea generațiilor de
mîine pentru a duce mai departe,
mai sus marile prefaceri Înnoitoare
ale tării.
Cum va fi viitorul î Nu ne este
greu să răspundem la această în
trebare. Trăim in mod evident in
orizontul planurilor cincinale ; in
orizontul obiectivelor pe termen
lung, al tuturor programelor de
perspectivă elaborate de partid.
Obiectivele fundamentale ale tu
turor acestor programe au la bază
riguroase studii privind dezvoltarea
forțelor de producție, avintul știin
ței. invățărtltntului și culturii, per
fectionarea relațiilor de producție,
a relațiilor sociale in general. Să
acționăm, deci, pornind de la aces
te certitudini, pentru a de fami
liariza cu viitorul. Pentru a expe
rimenta un nou mod de viată,
pentru a ne integra in felul cum
vom trăi tn societatea socialistă
multilateral dezvoltată, în societa
tea comunistă.
Desigur, criteriile viitorului se
verifică in cadrul fertil al muncii.
Pentru fiecare dintre noi a privi
cu încredere în viitor înseamnă,
întîl și intîi. a munci, a crea, a
contribui la sporirea avuției na
ționale. Dealtfel. In procesul mun
cii, al creației devine mai eficientă
Întreaga acțiune pentru transfor
marea revoluționară a conștiințe
lor, pentru formarea omului nou.
a omului viitorului. Numai munca,
legînd faptă de faptă, va da ade
vărata măsură a viitorului cincinal.
A timpului viitor.

• SAREA Șl HIPER
TENSIUNEA. Rezultatele ce

Dragi tovarăși.
Cu prilejul aniversării a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist
Francez, în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, tuturor comuniștilor
francezi un cald salut frățesc, sincere felicitări și cele mai bune urări.
Comuniștii, oamenii muncii din România urmăresc cu interes și senti
mente de solidaritate munca comuniștilor francezi pentru apărarea intereselor
maselor populare, pentru realizarea aspirațiilor vitale ale poporului francez,
de progres, bunăstare și pace. Ei prețuiesc tradițiile și activitatea desfășurată
de Partidul Comunist Francez pentru apărarea independenței naționale,
contribuția sa Ia lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismulul.
Ne este plăcut să subliniem șl cu acest prilej evoluția ascendentă a
raporturilor de prietenie, colaborare și solidaritate frățească dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Comunist Francez, întemeiate pe egalitatea în
drepturi, respectarea principiilor independenței și neamestecului în treburile
interne, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora politica, tactica și stra
tegia revoluționară corespunzător condițiilor istorice, naționale și sociale din
propria țară. Un rol esențial în dezvoltarea continuă a acestor relații il au
intîlnirile si contactele dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, și Georges Marchais, secretar general al
Partidului Comunist Francez, desfășurate Intr-o atmosferă de prietenie,
încredere și înțelegere reciprocă.
Ne exprimăm convingerea că relațiile de stimă și respect reciproc, de
solidaritate activă statornicite intre Partidul Comunist Român si Partidul
Comunist Francez vor cunoaște pe viitor o dezvoltare și mai mare. In interesul
ambelor partide, țări și popoare, al cauzei păcii si înțelegerii internaționale.
Cu ocazia glorioasei aniversări. Comitetul Central al Partidului Comunist
Român urează din toată inima Comitetului Central al Partidului Comunist
Francez, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Franța noi si impor
tante succese, urări de realizare a obiectivelor propuse, spre bunăstarea și
prosperitatea poporului francez.

• SPORT • SPORT e SPORT • SPORT

Ideea ce leagă
fapta de faptă
(Urmare din pag. I)

depozitele stabilite. Se interzice de
pozitarea, sub orice formă, pe cîmp
a produselor agricole recoltate meca
nizat.
Pentru recoltarea manuală, condu
cerile unităților au obligația să asi
gure, concomitent cu recoltarea, în
cărcarea producției în mijloacele de
transport. în cazuri deosebite, po
rumbul știuleți recoltat manual se
va putea depozita provizoriu la mar
ginea solelor, pe locuri amenajate
oorespunzător, cu asigurarea pazei și
transportului la locul definitiv de
depozitare, pînă la terminarea re
coltării ;
— eliberarea, în cel mai scurt
timp, a terenurilor agricole pentru
executarea arăturilor și a celorlalte
lucrări pregătitoare pentru noua re
coltă. Paiele și vrejii de leguminoa
se rezultați se vor strînge în cel
mult două zile, iar cocenii de po
rumb și tulpinile de floarea-soarelui
în cel mult cinci zile, după recolta
rea producției principale ;
— strîngerea și depozitarea tuturor
produselor secundare care pot fi uti
lizate în furajarea animalelor sau în
alte scopuri. Arderea paielor și a al
tor produse secundare este interzisă
și se sancționează potrivit legii.
Art. 4. — Ministerul Agriculturii și
Industriei
Alimentare,
consiliile
populare județene, municipale, orășe
nești și comunale, prin organele agri
cole de specialitate, răspund de apli
carea întocmai a prevederilor din
prezentul decret.
Ari, 5, — Nerespectarea prevederi
lor prezentului decret atrage răspun
derea celor vinovați, potrivit preve
derilor Legii organizării producției și
a muncii în agricultură nr. 4/1970 și
ale celorlalte dispoziții legale In vi
goare.
Art. 6. — Anexele nr. 1—4 fac
parte
integrantă din
prezentul
decret *
).

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ

10,00
11,00
12,00
12,55
13,10
13,35
14,00

CLUJ : 7 500 apartamente
peste prevederile cincinalului
în județul Cluj s-au construit în
acest cincinal, pentru oamenii mun
cii. 35 000 de apartamente, fată de
27 500 prevăzute în plan. Îndeosebi
in municipiile Cluj-Napoca, _Țurda
și Dej, în orașele Cîmpia Turzii,
Gherla și Huedin. De asemenea,
s-au construit și dat in folosință
7 600 de locuri in cămine pentru ti
nerii nefamiliști. 54 000 mp spatii
comerciale, importante obiective
social-culturale. (A. Mureșan).

ARAD : A fost inaugurat noul
spital județean
La Arad a fost inaugurat noul
spital județean. Dispunînd de pes
te 700 de paturi, unitatea va func
ționa cu secții de medicină internă
— cardiologie si profil gastroentereologic — ortopedie-traumatologie.
chirurgie infantilă, chirurgie gene
rală. compartiment de chirurgie
plastică și reparatorie, neurologie
și compartiment de anestezie-terapie intensivă. Spitalul — care va
fl deservit de 70 de cadre medica
le cu pregătire superioară și aproa
pe 450 de cadre medii și auxiliare
— este cuplat cu o policlinică cu
cabinete de • specialitate și dispune
de laborator clinic, laborator de
anatomie patologică, fizioterapie,
farmacie etc. (Emil Șiinandan).

se caracterizează printr-o bogată
și variată tematică izvorită din
realitățile noastre de azi. După
aprecierile criticilor, actuala ex
poziție a artiștilor plastici amatoii reflectă un salt calitativ
comparativ cu ultima expoziție
de acest gen. (Nicolae Mocanu).

VASLUI • Teatrul „Victor Ion
Popa" din Birlad a prezentat cea
de-a doua premieră a actualei
stagiuni cu o piesă din drama
turgia românească — „Ciuta" de
V. I. Popa • La sala „Arta" a
Muzeului județean Vaslui, Casa
de copii școlari Vaslui a deschis

o expoziție cu lucrări executate
in acuarelă. (Crăciun Lăluci).

ARGEȘ • La Teatrul din Pi
tești au avut loc două premiere
cu piesele „Moartea unui comisvoiajor" de Arthur Miller și „în
drăgostiți! de la 9 seara" de
Adrian Dohotaru, ambele în re
gia lui Costin Marinescu. (Gh.
Cirstea).

BUZĂU • Comitetul județean
pentru cultură și educație socia
listă și filiala Uniunii artiștilor
plastici au organizat la Galeriile
de artă din Buzău expoziția
anuală de pictură și sculptură.
Sînt reunite lucrări inspirate din
munca și viața cotidiană, semna
te de membrii filialei U.A.P. și
de absolvenții din acest an ai
instituțiilor de artă care-și des
fășoară activitatea în județul
Buzău. (Dumitra Dănăilă).
IAȘI • Sala „Victoria" din
Iași găzduiește în aceste zile o
amplă expoziție de pictură, gra
fică. sculptură șt arte decorative
— „Anuala 1980", manifestare
dedicată aniversării proclamării
Republicii. Expoziția cuprinde
peste 100 din cele mai vaîo"oase
lucrări realizate in ultimul timp
de membrii filialei Iași a U.A.P.
• Studenții și elevii ieșeni
aflați în vacanță își desfășoară

gul unei alei circulare care în
conjoară vestigiile, vizitatorii
întilnesc 10 „tablouri de bord"
cu texte explicative. La apăsa
rea unui buton, asupra elemen
telor celor mai interesante ale
diferitelor construcții este pro
iectată o lumină intensă care
le scoate puternic în evidentă.

te de uz casnic și personal — Îm
bogățesc Cunoștințele despre epo
cile istorice premergătoare in
ventării scrisului. Specialiștii evidentiază valoarea deosebită a
descoperirii, atît pentru istoria
Egiptului, cit și pentru civiliza
ția universală.

• DESCOPERIREA DE
LA AL-MAADI. t» 8Ubur’
bia Al-Maadi a capitalei egipte

Centrala eoliană Growian I a
fost terminată deocamdată in
versiunea sa.... miniaturală, de
machetă (in imagine)^ Cînd insă,
peste trei ani, se va instala pe
țărmul vest-gennan al Mării
Nordului construcția cea adevă
rată, această modernă „moară
de vlnt" va întruni o seamă de
superlative : ea nu va fi. cu al
săi 150 metri, doar cea mai Înal
tă centrală eoliană din lume, ci
și cea mai puternică, cu o pro
ducție de 12 milioane kWh.

ne a fost descoperit# o localitateunicat. datind din mileniul al
7-lea l.e.n.. cea mai veche așe
zare omenească cunoscută pină
In prezent In Egipt Relicvele
scoase la iveală prin săpături —
locuințe In formă de colibe și
peșteri, morminte, cuptoare, ră
mășițe de vase din lut și piatră,
podoabe și alte numeroase obiec

• PROIECT EOLIAN.

Concert educativ
Teleșcoală.
Concert de Iarnă
Reportaj „T“
Desene animate :
Documentar TV. Timp generos
Mari orchestratori ai secolului
XX : Maurice Ravel — Bolero
14,15 Telecomunicațiile
de-a
lungul
veacurilor. Ultimul episod
14.30 Antologie de divertisment
15.30 Teatru TV. „Comoara din deal
*
17,00 Serată muzicală TV.
19,00 Telejurnal
10,20 Telerama
19,50 S
- erată muzicală TV. (continuare)
Film documentar
Valsul veșnic tinăr
Telejurnal

LUNI 29 DECEMBRIE 1980
PROGRAMUL 1
16,00
18.50
19,00
19.35

Emisiune In limba maghiară
1001 de seri
Telejurnal
împliniri și perspective de la un
cincinal la altul. Comerțul exterior
— oglindă a transformărilor struc
turale tn economia românească
19.50 Republica in luptele și victoriile
românilor (I). Republica — de la
speranțe la Împliniri.
20,20 Cintare patriei, republicii. Pro
gram de ctntece patriotice
20,40 Roman foileton : „Trecea un călă
reț", Episodul 3
21.35 România socialistă — prezență ac
tivă, prestigioasă în viața interna
țională
22,10 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,30
17,05
17.25
18.00

„Oameni noi". Reportaj
Cenacluri ale tineretului
Comori ale artei corale
Reportaj ’80 ; La Galați «-a năs
cut „Kapetanlssa"
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 împliniri șl perspective de la ure
cincinal la altul. Comerțul exterior
oglindă a transformărilor structu
rale m economia românească
81,00 Pagini eroice de istorie în opera
românească.
21,55 Trenurile vacanței — reportaj
22,10 Telejurnal

activitatea In cadrul unui club
organizat la Casa de cultură a
tineretului și studenților din lo
calitate. în program figurează,
intre alte activități, expuneri,
dezbateri și mese rotunde pri
vind creația literară contempora
nă, creativitatea tehnică,' arta
plastică, muzica, probleme de
etică și comportament civilizat.
(Manole Coreaci).
MEHEDINȚI • Formațiile ar
tistice ale caselor de cultură și
căminelor culturale din județ
prezintă in aceste zile spectacole
sub genericul ..Omagiu Republi
cii" • Membrii cenaclurilor li
terare au susținut în sala Uni
versității cultural-științifice din
Drobeta-Turnu Severin recitaluri
de poezie patriotică „Te slăvim,
patrie iubită" O La biblioteca
județeană s-a organizat expozi
ția de documente și cărți . Re
publică, măreață vatră". (Virgiliu Tătaru).

IALOMIȚA • în cadrul ma
nifestărilor artistice prileiuite
de sosirea noului an. Comitetul
județean pentru cultură și
educație soc'alistă și Muzeul ju
dețean Ialomița au organizat în
sala Casei de cultură a sindica
telor din municipiul Slobozia
spectacolul cu public ..Obfceiuri
laice de ia"nă“. susținut de co
lindătorii din Lup-anu, Unirea,
Scînteia, Vlădeni, Amara și Că
lărașii Vechi. (Mihai Vișoiu).

• MARAMUREȘ — Sub sem
nul participării Ia Festivalul na
țional „Cîntarea României", ele
vii de la Liceul de matematicăfizică nr. 1 din Baia Ma-e au
prezentat. în sala Casei de cul
tură a sindicatelor, un amplu
program artistic intitulat ..Vis de
pace". Dedicat aniversării Zilei
Republicii, spectacolul literarmuzical al elevilor băimăreni s-a
const tu't intr-o izbutită expresie
artistică a năzuințelor lor și a
cadrelor didactice de a omagia
prin succese tot mai mari înflo
rirea și prosperitatea României
socialiste. (Gheorghe Susa).
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ZIUA NAȚIONALĂ A NEPALULUI

St DEZVOLIA RELAȚIILE DE COLABORARE ALE ROMÂNIEI

Maiestății Sale
BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA

Cu Uniunea Sovietică
MOSCOVA 27 — Trimisul Ager
pres. I. Dumitrașcu. transmite : La
Moscova au fost semnate un proto
col de colaborare tehnioo-științifică
pe anul 1981 intre Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare și
Academia de știinte agricole si sil
vice din România și Ministerul Agri
culturii și Academia unională de
știinte agricole „V.L Lenin
**
din
Uniunea Sovietică, precum și o con
venție între cele două ministere pri
vind schimbul reciproc de tehnologii

la unele plante de cultură ne anii
1981—1983.
Documentele au fost semnate de
Marin Constantin, adjunct al minis
trului agriculturii și industriei ali
mentare din tara noastră, și de'L.N.
Kuznetov, adjunct al ministrului
agriculturii al U.R.S.S.
Au fost convenite totodată direc
țiile principale ale colaborării de
profil pină în anul 1990.
Delegația română a fost primită
de Z. Nuriev, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Regele Nepalului
KATHMANDU

Cu prilejul Zilei naționale a Nepalului adresez Maiestății Voastre, în
numele guvernului și poporului român, precum și al meu personal, calde
felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de progres și prosperi
tate pentru poporul nepalez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Cu Irakul
BAGDAD 27 (Agerpres). — Ion M.
Nicolae. prim-adjunct al ministrului
comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, care a
efectuat o vizită în Irak, a fost pri
mit de Taha Yassin Ramadhan —
prim viceprim-ministru. Saadoun
Ghaidane. viceprim-ministru. minis
trul transporturilor și telecomunica
țiilor. De asemenea, a avut întilniri
cu Hassan Aii. ministrul comerțului,

Taher Tawfik, ministrul industriei si
resurselor miniere, membri ai Consi
liului Comandamentului Revoluției,
precum și cu Abdul Wahab. minis
trul irigațiilor, și cu cadre din con
ducerea altor ministere și organiza
ții economice.
Au fost discutate probleme legate
de lărgirea schimburilor comerciale,
precum și acțiuni noi de cooperare.

Zilele de Io sfîrșitul anului 1980 și, totodată, al celui de-al 8-lea deceniu al veacului nostru sint marcote in
numeroase țâri occidentale de omple acțiuni de masa ale oamenilor muncii de cele mai diferite categorii, care
resimt adine în viața cotidiană urmările crizei economice și sociale. Dificultăților ce se ridică in fața milioa
nelor de șomeri de a găsi locuri de muncă li se adaugă incertitudinile ce pindesc la porțile întreprinderilor și
instituțiilor pe numeroși salariați, care pot îngroșa, de la o zi la alta, rindurile celor „de prisos".
în fotografie : Peste 10 mii de muncitori, studenți și elevi au demonstrat recent ia Dortmund (R.F.G.) în
apărarea dreptului la muncă și pentru asigurarea unor condiții mai bune de instruire.

„Este necesară completarea destinderii politice

cu măsuri de dezangajare militară"

Comunicatul sovieto-polon
MOSCOVA 27 (Agerpres). — In
comunicatul dat publicității la în
cheierea vizitei oficiale la Moscova
a ministrului de externe al R.P. Po
lone. Jozef Czyrek, și a convorbiri
lor purtate cu Andrei Gromiko. mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S.,
se subliniază că a avut loc un amplu
schimb de păreri în probleme tie
relațiilor bilaterale, precum și asu
pra unor chestiuni actuale ale situa
ției internaționale —. informează
agenția T.A.S.S. Comunicatul relevă
că miniștrii și-au exprimat satisfac
ția pentru realizarea cu succes a în
țelegerilor convenite între cele două
țări în domeniile politic, economic,
tehnico-știintific și cultural și au
examinat posibilitatea dezvoltării în
continuare a raporturilor bilaterale.

în domeniul actualității Interna
tionale. se arată in document, o atenție deosebită a fost acordată în
tăririi securității și dezvoltării coo
perării în Europa, în deplină con
formitate cu prevederile Actului fi
nal de la Helsinki, relevindu-se ne
cesitatea ’ completării destinderii po
litice cu dezangajarea militară, a
extinderii colaborării egale in drep
turi și reciproc avantajoase între
state. în context, a fost subliniată
importanta reuniunii de. la Madrid
a reprezentanților statelor partici
pante la C.S.C.E.
în comunicat se apreciază, totoda
tă. că principala sarcină în lupta
pentru menținerea și întărirea păcii
o constituie limitarea și încetarea
cursei înarmărilor și îndeosebi a ce
lor nucleare.

AGENȚIILE DE PRESA
Pierre Werner, președin
tele guvernului luxemburghez, a
primit conducerea corului de copii
„Voces Primavera" din București care întreprinde un turneu în Lu
xemburg. întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială. In cursul
turneului, corul „Voces Primavera"
a susținut un concert, transmis în
direct de posturile de radio lu
xemburgheze. La concert a asistat
primarul orașului Luxemburg, Ca
mille Polfer, care a felicitat copiii
romani pentru înalta lor măiestrie
interpretativă.

Producția mondială alimentară
nu s~a ameliorat în 1980

salvador:

luțiile din diferite regiuni ale globu
lui se explică prin condițiile meteo_ rologice extreme : secetă in America
de Nord și in Oceania, umiditate
sporită în Europa. Producția a cres
cut, potrivit F.A.O., cu 3,7 la sută
ih țările in curs de dezvoltare și a
regresat cu 1,8 la sulă in țările in
dustrializate.

ÎNTREVEDERE. Todor Jivkov.
prim-secretar al C.C. al i?.C. Bul
gar, l-a primit pe George Hawi,
secretar general gl C.Q. al P.C. Libanez, aflat în vizită la Sofia in
fruntea unei delegații ide partid.
A avut loc — menționează agen
ția B.T.A. — un schimb de păreri
asupra unor probleme actuale ale
situației internaționale și ale miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale. Au fost examinate,
de asemenea, aspecte ale dezvoltă
rii colaborării dintre cele două
partide.

Noi înfruntări armate între insurgenți
și forțele guvernamentale

SAN SALVADOR 27 (Agerpres).
Violența politică din Salvador con
tinuă să facă numeroase victime in
rindul forțelor insurgente și al tru
pelor guvernamentale care se înfrun
tă, dar și în rindul populației afla
te în zona de luptă.
în ultimele 48 de ore, cele mai
puternice schimburi de focuri, solda
te cu numeroase victime, s-au pro
dus in departamentul Chalatenango din nordul tării, zonă muntoasă

și relativ lipsită de așezări omenești,
înfruntări armate intre insurgenți
și forțele guvernamentale s-au sem
nalat și in preajma localităților Arcatao, la 100 km nord de San Sal
vador. Osicala, în departamentul
Morazan, și Las Vueltas, in zona
Chalatenango. Posturi ale Gărzii Na
ționale au fost atacate și la Guazapa, în imediata apropiere a capita
lei, San Salvador, și, chiar în unele
cartiere ale acesteia.

KUALA LUMPUR 27 (Agerpres). —
Proiectul de buget pe anul 1981 al
Malayeziei urmărește realizarea unei
dezvoltări susținute a sectoarelor tra
diționale ale economiei, precum și
stăvilirea inflației. Cheltuielile gu
vernamentale pentru investiții totali
zează 23 077 milioane dolari. Din
acest total, fonduri importante sint
destinate dezvoltării pescuitului si
prelucrării peștelui, prin construirea
unor mari unități specializate. Se
prevede, de asemenea, acordarea de
credite suplimentare producătorilor
de cauciuc mici și mijlocii.
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ÎNTÎLNIRE TUNIS! ANO-FRANCEZA. Președintele Tunisiei. Habib
Bourguiba. l-a primit pe ministrul
afacerilor externe al Franței, Jean
Franțois-Poncet, aflat într-o vizită
la Tunis. Au fost examinate, cu acest prilej, evoluția relațiilor bilate
rale, principalele probleme interesînd continentul african, precum și
o serie de aspecte ale situației in
ternaționale actuale.

PLANUL DE DEZVOLTARE SOCIAL-ECONOMICA A IUGOSLA
VIEI pe 1981 a fost adoptat de
Adunarea R.S.F.I. — informează
agenția Taniug, precizind că se
prevede o creștere cu'3—3.5 la sută
a produsului național global și cu
4 la sută a producției industriale și
agricole.

CREȘTEREA PRETURILOR ÎN
JAPONIA.. Preturile la bunurile
de larg consum erau, in luna no
iembrie a.c.. in Japonia, cu 8,4 la
sută mai mari decit in aceeași lună
a anului trecut, Lujnd ca bază (100)
nivelul lor din 1975, indexul/ pre
turilor a ajuns luna trecută la
140.5. Cea mai mare pondere In
creșterea acestui indice ău avut-o
_
.prețurilor
..
majorările
la îmbrăcăminte,, alimente și întreținerea Iocuînțelor.
„COSMOS-1236" — La 27 decem
brie, in Uniunea Sovietică a fost
lansat un nou satelit artificial al
Pământului, „Cosmos-1236", desti
nat, după cum informeaZă agenția
T.A.S.S., continuării explorării spa
țiului cosmic.

ACCIDENTUL aparatului Caravelle al Companiei aeriene „Aerocesar", care a provocat moartea a
69 de persoane, la 21 decembrie, a
fost provocat de explozia unei
bombe aflate la bordul avionului,
s-a anunțat, vineri, la Bogota.
Avionul, care efectua legătura intre
Bogota și Riohacha, nordul Colum
biei, a explodat deasupra peninsu
lei Guajira, la 10 minute după de
colare,
V

O NOUA COMETA. Folosind un
mic telescop artizanal, un tipograf
britanic in virstă de 54 de ani, Roy
comePanther, a descoperit o nouă
.
tă. El reușește acest lucru după 33
de ani de eforturi neîncununate de
succes in vederea identificării unor
noi corpuri cerești.

MAPUTO 27 (Agerpres). — în por
tul mozambican Beira va fi pus in
funcțiune, la începutul anului viitor,
un terminal modern pentru nave de
tip „Ro-Ro“. Lung de 300 m și dispunind de o suprafață de primire a
navelor de 36 000 metri pătrați. ter
minalul va avea de asemenea dotă
rile necesare pentru stocarea mărfu
rilor. pe o suprafață de 3 000 mp. EI
va permite tranzitarea a peste 800 000
tone de mărfuri anual.

CELE MAI „SCUMPE
**
ORAȘE
DIN LUME. Stockholmul este cel
mai „scump
**
. oraș din lume, urmat
de Oslo și Bruxelles, apreciază re
vista americană ..Time
,
**
pornind
de la un studiu efectuat de firma
„Management Centre Europe1** cu se
diul la Bruxelles. Geneva, care cu
citva timp în urmă se situa pe pri
mul loc, ocupă in prezent locul al
patrulea.

NINSORI
ABUNDENTE
IN
FRANȚA. In noaptea de vineri spre
sim'bătă, in cea mai mare-parte a
regiunilor Franței au căzut ninsori
abundente. La Paris, deși căderile
de zăpadă au fost mai reduse, ele
au determinat suspendarea tempo
rară a traficului pe aeroportul internațional Orly. Avioanele care
urmau să aterizeze in cursul dimi
neții pe acest aeroport au fost deviate spre Lyon sau spre Amsterdam.

VAL DE FRIG IN SCOȚIA. Un
val de frig s-a abătut, vineri seara,
asupra întregii Scoții. Ceafa foarte
deasă, precum și poleiul au provo
cat numeroase accidente rutiere, in
urma cărora trei persoane și-au
pierdut viața. Pe șosele circulația
este complet perturbată, după cum
a anunțat un purtător de cuvint al
poliției.
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ALGER 27 (Agerpres). — Planul
cincinal 1980—1984 al Algeriei pre
vede în sectorul agriculturii si cel fo
restier investiții de 27,9 miliarde de
dinari. Din această sumă, 23,9 miliar
de dinari vor fi consacrați agricul
turii — intensificării producției de
cereale și legume, ameliorării terenu
rilor agricole, folosirii irigațiilor,
creșterii vitelor. Restul de patru mi
liarde de dinari vor fi destinate unor
reîmpăduriri. exploatării raționale a
materialului lemnos, luptei împotriva
incendiilor.

LAGOS 27 (Agerpres). — Viitoarea
capitală federală a Nigeriei. Abuja,
aflată in construcție, a necesitat pină

duse de Aleksandr Nevski asupra ar
matelor nesfirșite, „ca iarbă și vîntul“, ale cavalerilor teutoni. Pskove
nii se mindresc și astăzi că în orașul
lor a fost oprit unul din cele mai
mari atacuri îndreptate împotriva
străvechiului pămînt rusesc. Intr-ade
văr, vreme îndelungată Pskovul a
fost avanpostul de luptă pe alinia
mentele de Nord-Vest ale Rusiei. Pe
spada lui Aleksandr Nevski. care stră
juiește ca un simbol zidurile cetății
de apărare a orașului, sint scrise
cuvinte care definesc cit de mult iși
iubesc acești oameni orașul : „Cine
vine la noi cu spada, de spadă are

însemnări de călătorie
din U.R.S.S.
parte". De spadă au avut parte — și
nrau putut trece pe aici, de pildă,
oștirile
regelui
suedez Gustav
Adolf, in secolul al XVII-lea. Dar
pagina cea mai glorioasă cu „Orașostaș" Pskovul a scris-o în anii
de luptă pentru apărarea puterii so
vietice. Orașul scăldat de rîul Velikaia și lacul Ciudski a fost mereu
la datorie. Dacă amintita intervenție
a cruciaților a fost oprită aici, tot
in apropiere de Pskov au primit, in
februarie 1918, o lovitură hotăritoare
intervenționiștii străini, care încercau
să sugrume tinărul stat sovietic. De
atunci, ca simbol al vitejiei, ziua vic
toriei de la Pskov asupra intervenționiștilor a intrat în istorie ca ziua
de naștere a armatei sovietice. „Orașul-ostaș" trecuse cu eroism încă un
mare examen, dar nu ultimul. Jertfe
le cele mai mari le-a dat în anii
Marelui Război pentru Apărarea Pa
triei, cind peste 80 la sută din clă
diri au fost distruse și cind fiecare al
treilea locuitor a plătit cu viața apă
rarea orașului iubit împotriva trupe
lor hitleriste.
Biografia orașului-muzeu nu rămlne
nici ea mai prejos. Străvechiul Pskov
a intrat în istoria artei ruse ca „patria
unor minunați arhitecți", iar nemuri

torul Pușkin iubea foarte mult aceste
locuri. Marele poet a găsit in natura
din apropierea Pskovului, la Mihailovskoe și Trigorskoe, „prietenul său
de inimă" în anii de restriște, cind a
fost surghiunit aici., în liniștea splen
didului peisaj natural de aici, Puș
kin a trăit o perioadă fecundă a
creației sale, scriind peste 100 de
poeme 1
Celebritatea Pskovului de „patrie a
unor minunați arhitecți și construc
tori" este consemnată și in cronicile
de epocă. încă din secolul al XV-Iea.
constructorii de case de aici erau
numiți „maeștri ai ingeniozității in
piatră". Mai tirziu, cină faima lor a
devenit cunoscută în întreaga Rusie,
arhitecții și lucrătorii in piatră din
Pskov au fost invitați să construiască
cetăți și clădiri și în alte orașe, prin
tre constructorii Kremlinului din
Moscova numărîndu-se și renumițl
maeștri din nord-vestul Rusiei. Dar
„pagina de aur" a orașului-muzeu o
constituie pentru pskoveni, și nu nu
mai pentru ei. cele 83 de zile cîte
a muncit și trăit aici, ca deportat,
Vladimir Ilici Lenin. Pășim cu emo
ție in locuința-muzeu a întemeietoru
lui statului sovietic și aflăm, pe baza
unor documente originale, modul in
care a gîndit și pregătit aici. Ia
Pskov, editarea primului ziar marxist
ilegal — „Iskra". Aici facem cunoș
tință, la scara 1:100. cu frumoasa
căsuță a „Iskrei". unde în primă
vara anului 1900. cu 17 ani înainte
ca salvele „Aurorei" să vestească
lumii răsărirea soarelui revoluției
socialiste,
consfătuirea social-democraților ruși a pus bazele
ziarului precum și ale revistei
„Zarea" — care, prin ceea ce au pu
blicat, s-au dovedit a fi adevărate
faruri ale marii revoluții de mai tir
ziu. Prezența marelui conducător al
revoluției se face și astăzi simțită in
oraș la tot pasul. Prin statui care-i
simbolizează chipul, prin case-muzeu,
prin plăci comemorative, marcind fie
care loc pe unde a trecut acesta. Oda
tă cu. apariția primăverii — ca un
omagiu adus celor 83 de zile cît a
locuit Lenin aici — a devenit o tra
diție' ca fiecare locuitor al orașului
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Caso-muzeu Pușkin din apropiere de Pskov
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să-și propupă să sădească cîte 83 de
flori. Atit în parcurile publice, cit și
în jurul propriilor locuințe.
Celebrele monumente arhitectonice,
edificii culturale și administrative,
cetăți de apărare, care s-au păstrat
pină astăzi, au determinat autoritățile
să includă Pskovul in rîndur celor
Î13 de orașe sovietice declarate monu
mente istorice.
Despre cea de-a treia legendă a
orașului — aceea de „Oraș-erou al
muncii" — gazdele au ținut să ne
spună cu modestie că Pskovul nu a
primit nici o distincție care să-i con
firme acest merit. Dar fapte care
vorbesc despre ambiția oamenilor de
aici de a obține un asemenea titlu
există. în ultimii cinci ani, in
întrecerea ce se desfășoară între
orașele Uniunii Sovietice, Pskovul
— capitala regiunii cu același nume
— a primit de trei ori ordinul
„Steagul Roșu al Muncii" și de
două ori inalte distincții acor
date pe plan republican. în între
cerea socialistă in cinstea celui de-al
XXVI-lea Congres al P.C.U.S., de
aici, de la Pskov, a pornit o însuflețitoare inițiativă — „Pină la 26 fe
bruarie — 26 săptămini record in pro
ducție !“ — pe care au îmbrățișat-o
milioane de comuniști, zeci de mili
oane de oameni sovietici. Autorul ei
este mecanicul de locomotivă Iuri
Matveev, fost delegat al organizației
regionale de partid Pskov la Congre
sul al XXV-lea al partidului. Colec

tivele de oameni ai muncii din re
giune, fie că este vorba de cele ale
întreprinderilor de roți dințate sau
radiotehnică. fie ale industriei ușoare
sau ale șantierelor navale, sint decise
— așa cum rezultă din clasamentele
săptâminale publicate de ziarul lo
cal — să se situeze in fiecare zi. pină
la congres, in frufîtea acestei mișcări
naționale. Cea mai importanta uni
tate industrială (Centrala de construc
ții de utilaje pentru industria chimi
că), care este și exportatoare de pro
duse in 15 țări, se menține în fruntea
acestei mișcări. Iar fabrica de aparataj electric, una din unitățile vete
rane dar mereu Întinerite ale orașu
lui (anul acesta împlinește 85 de ani de
existență), și-a depus și ea candida
tura pentru a deveni colectiv fruntaș.
Constructorii de locuințe — deși in
ultimii ani au predat anual 5 000
apartamente — acționează, la rindul
lor. chiar și în aceste zile de iarnă
aspră, în ritmul recordurilor. O dova
dă, in plus, că „orașul-ostaș". „orașulmuzeu" iși construiește, prin hărnicia
oamenilor săi, și o legendă de .oraș
al muncii. O legendă care a zidit in
străvechea cetate nu numai o viață
prosperă locuitorilor săi, ci și o ti
nerețe urbanistică dintre cele mai
frumoase. Pe măsura tradiției, a ce
rințelor prezentului socialist.
Acesta este Pskovul. Orașul cu trei
legende adevărate — toate aureolate
în timp de măreție și strălucire.

Constantin PRIESCU

portante zăcăminte ale
subsolului, incă insufi
cient prospectate.
• Poporul român ur
mărește cu simpatie
realizările obținute de
poporul nepalez pe ca
lea dezvoltării inde
pendente a țării sale.
Relațiile 1 de prietenie
și colaborare statefrnicite intre România și
Nepal cunosc un curs
ascendent, dezvoltarea
lor în continuare, pe
multiple planuri, răspunzind
intereselor
ambelor țări Și po
poare, cauzei. păcii și
înțelegerii internațio
nale.

acum investiții de 936 milioane do
lari. Se prevede ca. pină în..’*
^, in
vestițiile să sporească cons Jjyabil.
Instituțiile guvernamentale gor fi '
transferate în noua capitală de În
dată ce lucrările de construcție vor fi
încheiate. Se așteaptă ca orașul să
aibă o dezvoltare rapidă in anii ur
mători.

DELHI 27 (Agerpres). — în anii
care au trecut de la proclamarea
independenței Indiei, in statul Guja
rat au fost deschise circa 6 000 de
școli elementare și medii. De aseme
nea, in acest stat se acordă o atenție
deosebită progresului industriei și
agriculturii și dezvoltării sistemului
de ocrotire a sănătății.

CAIRO 27 (Agerpres). — Pentru a
face față nevoilor crescînde ale eco
nomiei, producția de ciment a Egip
tului se va dubla pină in anul 1984.
în prezent, in această țară se produc
3,5 milioane tone anual. Pentru atin
gerea acestui obiectiv se -vor moder
niza capacitățile actuale și se vor
construi unități noi. dintre care cele
mai mari vor fi cele de la Suez si
Assiut. cm.o producție totală de 2.5
milioane tone pe an. O altă mare
fabrică va fi construită la Arnrya, in
zona industrială a portului Alexan
dria.
LIMA 27 (Agerpres). — Peste 100
de microhidrocentrale vor fi instalate
in Peru, in cursul anului viitor, in
baza unui program guvernamental
care va necesita un fond de investi
ții de 4 miliarde de soli. Micropentralele vor avea o putere instalată
de 60 kW fiecare și vor permite apro
vizionarea cu energie electrică a unor
zone izolate ale țârii.
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Orașul cu trei
legende adevărate
Orașele, ca și oamenii, se lasă greu
cunoscute de la prima vedere.
*
Nimic
nu părea a ne spune la primul con
tact cu Pskovul — străbaterea bule
vardului „Octombrie", un bulevard
larg, luminos, străjuit de clădiri ma
iestuoase, in stilul arhitecturii clasice
rusești — că am pășit intr-un oraș
cu o biografie care se apropie mai
mult de cea a legendelor.
Nu trecuseră nici zece ore de cind
ne aflam in oraș și ne-am simțit
— prin participarea la deschiderea
expoziției „România, țara turismu
lui" — din nou acasă. Oameni calzi
și prietenoși, pskovenii s-au arătat
deosebit de interesați să afle cit mai
multe despre țara noastră, despre re
alizările poporului român în con
strucția socialistă, despre frumusețile
turistice ale României. Interes marcat
atit prin prezența numeroasă la ex
poziție — foarte mulți tineri, dar și
mulți virstnici — «it și prin întrebă
rile puse in timpul vizitării ei. vizio
nării celor două filme turistice și la
conferința de presă ce le-a precedat.
„Dacă toate, cele văzute și auzite în
seara aceasta ne-au convins că țara
dumneavoastră este deosebit de fru
moasă — impresie pe care și-au for
mat-o și numeroși cetățeni din orașul
nostru, care și-au petrecut vacanța
in România — este rindul nostru
acum, ne spune Leonid Gavrilovici
Mihailov, vicepreședinte al sovietului
orașului Pskov, să arătăm românilor
ce ne vor vizita, in cadrul’schimburi
lor turistice, cit de frumos este și
orașul nostru, cit de bucuroși slntem
să-i primim ca oaspeți14. O mărturi
sire care, prin autoritatea omului ce
o rostește, prin sinceritatea ei, se
constituie intr-o invitație de a cu
noaște în continuare și mai bine
Pskovul.
...,,Oraș-ostaș“, „Oraș-muzeu", „Oraș-erou al muncii" — iată numai
citeva definiții atribuite, pe bună
dreptate, Pskovului. E greu să te ho
tărăști pe care să le evoci mai întii. Mărturiile despre „Orașul-ostaș"
se întind, de pildă, pe durata citorva
secole bune. Ele încep cu marea vic
torie obținută in anul 1242 pe gheața
lacului Ciudski de oștile rusești con-

creșterea producției agricole, impulsionarea
procesului de indus
trializare, extinderea
rețelei de comunicații
— foarte importantă in
condițiile
geografice
speciale ale acestei
țări. Ameliorarea apro
vizionării cu apă pota
bilă a populației, dez
voltarea sectorului sa
nitar și a învățămintului constituie, de ase
menea, preocupări cen
trale în actuala etapă.
Alături de fondul fo
restier deosebit de bo
gat (o treime din su
prafața țării este aco
perită de păduri), Ne
palul dispune de im

Preocupări social-economice
în țările în curs de dezvoltare
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„LE MONDE" :

PARIS 27 (Agerpres). — Deja
stagnantă in anul 1979, producția
mondială de alimente nu s-a amelio
rat in anul 1980, scrie,ziarul ,.Le
Monde“, intr-tui bilanț aleanului care
'' se încheie. F.A.O, estimează la 0.2
ta sută creșterea previzibilă, față de
0,5 la sută anul trecut. Aceasta în
seamnă csfr pe’ locuitor, cantitatea "de
alimente disponibile' a scăzut. Evo

Tara celor mai se
mețe piscuri muntoase
din lume, situată in
partea centrală a mun
ților Himalaia, Nepalul
iși sărbătorește astăzi
ziua națională. Răscoa
la populară din 1951,
care a pus capăt unei
vechi sțăpiniri despoti
ce, a marcat o cotitură
importantă în evoluția
țării. Programele eco
nomice inițiate în ul
timul timp vizează de
pășirea treptată a stă
rii de înapoiere socialeconomlcă. Cel de-al
șaselea plan cincinal,
inaugurat în acest an,
înscrie printre obiecti
vele sale prioritare
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Succes lui U.A.N.!
De un bun număr de ani iubitorii naturii avertizează asupra pe
ricolului dispariției unor specii animale; ceea ce nu reușesc gloanțele,
lațul ori harponul izbutesc mareele de păcură, emanațiile de fum și
gaze ori deversările toxice.
Alții, oameni cu inimă de om, denunță sălbăticiile unor sălbatici ca masacrarea puilor de focă, acele ghemulețe de blană albă, cu
mărgelele negre ale ochilor nevinovați, privind candid vînătorul care
se apropie să le trăznească cu ciomagul.
Tot din specia oamenilor umani s-au ridicat proteste vehemente
împotriva unor tipuri noi de experiențe medicale pe animale de o cru
zime atroce — cîini jupuiți de vii, cimpanzei torturați, vietăți care se
sting in chinuri cumplite, acoperiți de electrozi, tuburi și eprubete.
Așa s-a ajuns la recenta constituire a unei noi instituții: U.A.N.
— „United Animal Nations", inaugurată recent la Geneva, cu sediul
lingă Palatul Națiunilor Unite. Și definită ca un fel de O.N.U. pen
tru animale.
Nu este vorba de nici uri fel de lipsă de respect, de persiflare sau
desconsiderare a forului mondial al statelor. Dimpotrivă, fondatorii
— militanți ecologi, oameni de știință, filozofi, scriitori — consideră că
date fiind dimensiunile primejdiilor ce amenință fauna și flora este
necesar un instrument internațional de adțiune de tip O.N.U.
Intr-adevăr, U.A.N. dispune de Adunare generală, Consiliu de secu
ritate, comisii permanente, inclusiv un' Tribunal internațional, cărora
urmează să le fie supuse cazurile de violare o „cartei fundamentale
a animalelor". La primele ședințe au participat peste o sută de delegați
din diferite țări.
Din păcate, speciile zoologice nu iși vor avea reprezentanți proprii.
Conlucrarea in comisii dintre lupi și oi sau dintre ulii și bibilici ar
fi fost ipotetică, trăducerea simultană, la cabine a răgetelor sau ciri
piturilor ar fi ridicat multe probleme tehnice, doar în Consiliul de
securitate dreptul la veto a! leului, tigrului sau rechinului ar fi func
ționat fără greș. Ca urihare, speciile respective iși vor încredința soarta
și mandatul oamenilor. Ridicîndu-se, astfel, citeva întrebări:
— oare cît de eficientă va fi protecția acestora, dacă oamenii n-au
reușit să asigure securitatea propriei lor specii, ci au creat grave primejaii pentru existența ei ?
— ce pondere va avea blamarea cruzimilor față de animale, dacă se
manifestă încă atita indiferență față de torturile și schingiuirile la care
sint supuși oamenii in anumite țări — fără scopuri medicale? Ori cum
să fie sancționată pieirea unor specii animale, cind în lume prosperă
și înfloresc neoadepții inegalității și exterminării unor rase umane?
E adevărat, s-ar putea să se constate că respectul și dragostea
față de animale sînt mai mari decît față de om - mai ales că nici
nu se duce o luptă intensă pentru zone de influență in domeniul
zoologiei.
Foarte util ar fi dacă U.A.N. ar reuși să mai frîneze extinderea mi
litarismului, avind în vedere folosirea intensă o noilor combatanți fără
uniformă cum sînt ciinii sau delfinii purtători de mine ori șoarecii
vectori ai armei bacteriologice.
Dar contribuția cea mai pozitivă ar putea să o aducă U.A.N. sesizîndu-se de faptul că principalul pericol pentru existența animalelor
provine nu din vînătoare sau poluare. Ci de la existența binecunoscu
telor arsenale, în stare, la o apăsare pe buton, să transforme toate
viețuitoarele planetei în fosile.
Poate că măcar din dragoste pentru nevinovatele nețuvîntătoare
— dacă nu pentru propriii semeni — omul se va abține de la această
apăsare. Incit, pe lingă patrupezi, zburătoare și reptile, ar scăpa, pro
tejați, și protectorii lor.
Așa-i umanismul uman - total deosebit de animalismul animai.
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