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în cinstea zilei de 1 Mai
1i = ib

și a aniversării partidului

qi&ai: în întîmpinarea aniversării a 60 de ani fipsin 
V DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN > 

Partidul-militant ferm și consecvent pentru deplina 
egalitate în drepturi, pentru întărirea necontenită 

a unității și frăției dintre toți fiii patriei, 
fără deosebire de naționalitate
„Una din cuceririle importante ale socialismului în România 

o reprezintă soluționarea justă a problemei naționale, asi
gurarea deplinei egalități între toți cetățenii patriei. Pe 
această bază s-a întărit unitatea întregului nostru popor, a 
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care 
înfăptuiesc neabătut politica partidului de construcție socia
listă, politica internă și externă a țării".

EXEMPLUL 
FRUNTASILOR- 

INDEMN 
PENTRU TOȚI

în atmosfera de puternic avînt in muncă generată de 
glorioasa aniversare a 60 de ani de la făurirea partidu
lui. de apropierea zilei de 1 Mai, am luat cunoștință cu 
toții — din relatările publicate în presă in ultimele 
zile — de rezultatele obținute de colectivele de oameni 
ai muncii care, in primul trimestru al anului, s-au aflat 
pe primele locuri in întrecerea pentru Îndeplinirea pla
nului și angajamentelor pe acest prim an al cincina
lului calității și eficienței.

Din bilanțul Întrecerii pe primul trimestru reținem 
că zeci și zeci de colective din toate ramurile și sec
toarele economiei naționale au realizat importante can
tități de produse peste plan, utile economiei naționale, 
sporuri însemnate la producția netă și productivitatea 
muncii, reduceri substanțiale ale cheltuielilor materiale 
de producție, beneficii suplimentare. Se află pe primele 
locuri cei care și-au organizat mai bine munca, și-au 
pus mai bine în valoare terțele, au gospodărit mal ra
țional resursele de care dispun, s-au dovedit mai destoi
nici în efortul pentru permanenta autodepășire.

Evident, rezultatele remarcabile obținute de fruntașii 
întrecerii fac parte integrantă din realizările dobindite, 
în răstimpul ce a trecut din acest an, de clasa noastră 
muncitoare, de țărănime, de toți oamenii muncii din 
țara noastră, care, răspunzind îndemnurilor mobiliza
toare ale secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au acționat și acționează cu perse
verență, răspundere și spirit revoluționar pentru înde
plinirea planului și angajamentelor pe anul 1981, pen
tru ridicarea calitativă și creșterea eficienței activității 
economice în toate domeniile — probleme esențiale ale 
dezvoltării economico-sociale a țării în actualul cin
cinal.

Colectivele unităților care s-au evidențiat în între
cere pînă acum propun tuturor oamenilor muncii din 
ramurile și sectoarele respective, prin rezultatele lor 
de seamă, prin performanțele superioare atinse, repere 
tot mai ambițioase pentru ceea ce avem de realizat în 
continuare. Cu exigență și răspundere, raportîndu-ne 
permanent la rigorile noii calități, la sarcinile mari șt 
complexe pe care le avem de realizat In anul 1981, să 
acționăm în toate unitățile, din toate ramurile și sectoa
rele economiei naționale, pentru realizarea integrală a 
producției fizice și. cu prioritate, a celei destinate ex
portului. pentru înnoirea și ridicarea nivelului tehnico- 
calitativ al produselor, pentru creșterea mai accentuată 
a productivității muncii, pentru valorificarea superioară 
și economisirea strictă a resurselor de materii prime, 
materiale, energie si combustibil, pentru reducerea mai 
substanțială a cheltuielilor materiale de producție — 
adică pentru ridicarea eficienței întregii activități eco
nomice. In fond, aceasta constituie esența noului me
canism economico-financiar, a autoconducc-rii muncito
rești și autogestiunii economice. Numai astfel — prin 
creșterea producției materiale, a eficienței și rentabili
tății — .vom asigura sporirea continuă a avuției națio
nale, a venitului național, temelia trainică a progresu
lui și prosperității întregii țări, a bunăstării noastre, a 
tuturor.

Cine se va situa. în final, pe primele locuri în între
cerea din acest an ? E greu de anticipat. Asupra rezul
tatelor ce vor fi obținute, în continuare, în întrecere 
vom reveni sistematic. Un lucru însă este cert : marea 
întrecere pentru o nouă calitate și înaltă eficiență se 
anunță în acest an deosebit de pasionantă, antrenează 
intr-o amplă și însuflețitoare competiție patriotică mi
lioane de comuniști, pe toți oamenii muncii, care, prin 
succesele ce le obțin în cinstea glorioasei aniversări a 
șase decenii de la făurirea Partidului Comunist Român 
și a zilei de 1 Mai, prin activitatea rodnică de zi cu 
zi, își manifestă hotărîrea de a munci fără preget, cu 
abnegație și elan revoluționar pentru înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare economică si socială a patriei 
noastre elaborat de Congresul al Xll-lea al P.C.R.

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE PATRU LUNI
19 unități economica 

din județul Dolj
în cinstea zilei de 1 Mai și a aniver

sării partidului, muncitorii, tehnicienii șl 
inginerii din 19 unități economice din ju
dețul Dolj au raportat realizarea în avans 
a prevederilor planului. Intre colectivele 
fruntașe se află cele de la întreprinderile 
„Electroputere", de tractoare și mașini a- 
gricole și de textile ..Independența" din 
Craiova. Avansul ciștlgat va permite reali
zarea pînă la finele lunii curente a unei 
producții suplimentare în valoare de pesta 
130 milioane lei. (Nicolae Petolescu).

12 unități economice 
din sectorul 5 al Capitalei

în cinstea zilei de 1 Mai și a celei de-a 
60-a aniversări de la făurirea Partidului 
Comunist Român. 12 unități economice din 
sectorul 5 al Capitalei au îndeplinit planul 
pe primele patru luni înainte de termen. 
Printre colectivele de oameni ai muncii care 
au raportat acest succes se află cele de la 
întreprinderea „Autobuzul", Grupul de șan
tiere montaj cazane „Vulcan". „Inox", în
treprinderea de produse zaharoase „Bucu
rești". cea mai mare cu acest profil din 
tară, „Țesătoriile reunite", „Munca textilă" 
și altele.

Aceste rezultate dau certitudinea îndepli
nirii planului la prodiicția-marfă pe pri
mele patru luni ale anului de către sec
tarul 5 al Capitalei cu un avans de trei 
zile, fapt ce va permite să se realizeze o 
producție suplimentară estimată Ia aproxi
mativ 135 milioane lei. {Gabriela Bondoc).

10 întreprinderi din județul Bacău
în întrecerea ce o desfășoară în întlmpi- 

narea zilei de 1 Mal și a aniversării parti
dului, colectivele din 10 întreprinderi in
dustriale din județul Bacău au raportat 
îndeplinirea Înainte de termen a sarcinilor 
de plan la producția-marfă pe primele 
patru luni ale anului. între acestea se nu
mără întreprinderea minieră din Comănești, 
întreprinderea de electrocentrale Borzești, 
Combinatul de prelucrare a lemtrtkii jiu 
Bacău, întreprinderea metalurgică. între
prinderea mecanică și altele. Avansul de 
timp cîștigat creează posibilitatea ca pînă

la finele lunii aprilie cele 10 unități să 
realizeze, peste ptevederile planului, o pro- 
ducție-marfă de circa 100 milioane lei. 
(Gh. Baltă).

Industria municipiului Focșani
Unitățile economice din municipiul Foc

șani au atins nivelul producției-marfă in
dustrială prevăzută a fi realizată în pri
mele 4 luni ale acestui an. Succesul a- 
mintit — raportat de colectivele de oameni 
al muncii în cinstea zilei de 1 Mai și a a- 
niversârii partidului — a creat premisele 
obținerii pînă la sfîrșltul lunii aprilie a 
unei producții suplimentare în valoare de 
peste 65 milioane lei. concretizate în uti
laje tehnologice pentru industria chimică, 
produse de mecanică fină și mase plastice, 
fire și tricotaje tip lină si altele. (Dan 
Drăgulescu).

Constructorii de locuințe 
din județul Neamț

Onorîndu-și în continuare locul fruntaș 
ocupat in întrecerea socialtstă din cincinalul 
trecut, colectivul Trustului județean de 
construcții-montaje Neamț înscrie si în 
acest an succese de prestigiu. în primele 
patru luni constructorii au predat noilor 
locatari 820 de apartamente, din care 260 
peste planul aferent acestei perioade. (Con
stantin Blagovici).

Minerii de la llba-Maramureș
în cinstea zilei de 1 Mat și a aniversării 

partidului, întrecerea minerilor de la Ex
ploatarea minieră Ilba. din județul Mara
mureș, g-a soldat cu un însemnat succes în 
realizarea sarcinilor de plan si angajamen
tului asumat : îndeplinirea de ne acum a 
planului pe luna aprilie. Aceasta înseamnă 
o producție suplimentară de peste 20 000 
tone minereu scos Ia lumină pînă la finele 
acestei luni. Tot peste sarcinile acestei pe
rioade s-au efectuat lucrări de deschidere 
în adinclme a zăcămtntului — galerii si 
suitori — în lungime de circa 2 500 m. iar 
efortul de diminuare £ consumurilor ma
teriale normate a avut ca rezultat economii 
suplimentare de aproape 1,6 milioane lei. 
(Gh. Susa).

în constelația marilor cuceriri 
dobindite de poporul nostru sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, la loc de frunte se înscriu re
zolvarea justă, în spiritul principiilor 
socialismului științific, a problemei 
naționale, făurirea, pe această bază, 
a unității și prieteniei frățești din
tre toți oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate.

Această unitate s-a închegat pe 
fondul bogatelor 
tradiții ale unei 
conviețuiri multi
seculare. Sînt nu
meroase momen
tele din istoria tă
rii In răstimpul 
ultimului mile
niu cind oamenii 
muncii români și, 
alături de ei, cei 
aparținînd națio
nalităților conlo
cuitoare care s-au 
statornicit pe a- 
ceste meleaguri 
de-a lungul seco
lelor au luptat 
împreună împo
triva exploatării 
și asupririi clase
lor dominante, ca 
șl împotriva co
tropitorilor stră
ini, pentru liber
tate și dreptate 
socială. Mișcării 
noastre muncito
rești revoluționare șl apoi Partidului 
Comunist Român le revine meritul 
istoric de a fi preluat și ridicat pe o 
treaptă superioară aceste tradiții, 
izbutind, prin politica dusă in proble
ma națională, să asigure unității tutu
ror oamenilor muncii o trăinicie de 
granit.

încă de la întemeierea sa, P.C.R., 
considerind rezolvarea problemei 
naționale ca parte integrantă a luptei 
pentru transformarea revoluționară 
a societății, pentru socialism, a ac
ționat fără șovăire pentru apărarea 
intereselor vitale ale tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, a dus o luptă neîmpă
cată împotriva politicii de asuprire 
și învrăjbire națională promovate 
de clasele dominante. Tocmai dato
rită acestei politici, în perioada din
tre cele două războaie mondiale,

NICOLAE CEAUȘESCU
cind mișcarea muncitorească, în frun
te cu Partidul Comunist Român, s-a 
manifestat tot mai viguros în viața 
politică, pe baricadele luptei revo
luționare împotriva nedreptelor 
rinduieli ale regimului burghezo- 
moșieresc s-au aflat împreună oa
menii muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, însuși 
P.C.R. unind in rindul lui cei mai 
înaintați fii ai poporului român și

Politica partidului — 

politica întăririi umtatn 

întregii națiuni, 

înfloririi multilaterale

a României socialiste

ai naționalităților conlocuitoare. Pe 
toate planurile vieții șocial-econo- 
mice, politice., spirituale s-a afirmat, 
in pofida încercărilor claselor exploa
tatoare și partidelor lor politice de 
a-i învrăjbi pe români și pe cei de 
altă naționalitate, solidaritatea mili
tantă a celor ce muncesc, fără deose
bire de naționalitate. Activitatea unor 
organizații democratice ale naționali
tăților conlocuitoare, ca. de pildă, 
Madosz-ul, care încă în 1935 a ade
rat Ia acordurile de Front Popular 
Antifascist propuse de P.C.R., inte- 
grindu-se mai tîrziu în Frontul Pa
triotic Antihitlerist, numeroasele 
j)iblix;ați(i democratice editate, de 
aceste naționalități, precum „Ko- 
runk", „Uj Szd". „Erdelyi Magyar 
Sz6“, Ilustrează în mod elocvent, 
atașamentul Ia idealurile democra

tice, aderenta la politica ce Ie 
deschidea perspectiva soluționării 
problemelor lor vitale în contextul 
progresului general al. României — 
politica Partidului Comunist Român. 
Marea carte a istoriei patriei a con
semnat in filele ei cum în anii tra
gici, cind României i-a fost impus 
Dictatul de la Viena, forțele progre
siste, patriotice, atît din rindurile 
poporului român, cit și ale maghia

rilor. germanilor 
și celorlalte na
ționalități; s-au 
ridicat cu hotărî- 
re, la chemarea 
P.C.R., împotriva 
politicii hitleriste 
de dezmembrare 
a României. Uni
tatea oamenilor 
muncii, fără deo
sebire de națio
nalitate. s-a dez
voltat apoi în ma
rea bătălie pentru 
răsturnarea dicta
turii fasciste.

Victoria revolu
ției de eliberare 
națională și soci
ală a marcat în
ceputul unei eta
pe noi, calitativ 
superioare, în 
procesul de ci
mentare a unității 
frățești a tuturor 
cetățenilor țării. 

Așa cum se știe, încă în primele luni 
după eliberarea țării a fost adoptat, 
din inițiativa P.C.R., Statutul națio
nalităților. care abroga legile discrimi
natorii, proclamînd egalitatea în drep
turi a tuturor cetățenilor, iar odată 
cu instaurarea. Ia 6 Martie 1945, a pri
mului guvern democratic din istoria 
țării, politica partidului în problema 
națională a devenit politică de stat.

Transformările petrecute în anii 
construcției socialiste au accentuat 
comunitatea intereselor fundamentala 
ale tuturor fiilor patriei, animați de 
același ideal socialist. în tot ceea ce 
a-a realizat in țara noastră în toți

Prof. unlv. dr. 
Andrei DANCSU1Y

(Continuare in pag. a Ilî-a)

VALEA JIULUI :
Premieră tehnologică la mina Uricani

La întreprinderea mi
nieră Uricani a început 
introducerea unui nou 
complex de susținere si 
tăiere mecanizată a căr
bunelui, de mare produc
tivitate. care constituie o 
premieră tehnologică în 
bazinul carbonifer al Văii 
Jiului. Noul complex, des
tinat exploatării simultane 
a două straturi de cărbu
ne. are o lungime de 100

metri. în prima fază, com
plexul va extrage o pro
ducție zilnică de 1 500 tone 
cărbune, pentru evacuarea 
căruia se execută in pre
zent un flux de transport 
modem, pe patru benzi 
de cauciuc. Noul complex 
va contribui la creșterea 
producției de cărbune coc- 
siflcabil, atît de necesar 
industriei siderurgice. (Sa
bin Cerbu).

în curînd, pe trasee interurbane : 
NOI TIPURI DE AUTOBUZE 

ROMÂNEȘTI
Reportajul — in pagina a Il-a

PlNĂ IERI DIMINEAȚĂ AU FOST SEMĂNATE 

88 LA SUTĂ DIN SUPRAFEȚE

Rezultatele sînt bune, 
dar munca trebuie 

continuată și mai intens 
pentru încheierea 

neîntîrziată 
a insămînțărilor

Alte 5 județe au raportat, în cursul zilei de ieri, 
terminarea însâmînțării porumbului

Despre terminarea insămințării porumbului în alte 
județe, precum șl despre activitatea desiășurată 

ieri pe ogoare — relatări in pagina a II-a

Primăvara unui 
oraș dunărean

Nicolae JIANU

Cu ani multi in urmă co- 
îx„am aealurile roșii ale 
Dobrogei' și treceam Dună
rea spre Călărași. Luam de 
obicei cursa cu zbaturi, dar 
marea bucurie era să gă
sesc o barcă bine călăuzită 
și atițător mirosind a ca
tran încins, să mă legene 
apa totdeauna tulbure, să 
aștept cu răbdare Intrarea 
in fermecătorul braț al Bor- 
cei, cu ostrovul plin de mis
tere. cu sălcii uriașe cres
cute parcă la începutul lu
mii. într-o asemenea ima
gine de veșnicie netulbura
tă nu era de mirare că in
stalațiile sărace ale portu
lui și zidurile ridicate pe

mal păreau și ele foarte 
vechi. Călărașii erau, așa 
cum se spune, un orășel pa
triarhal, nici urit, nici fru
mos, plin de praf, torid 
vara, bintuit de viscole iar
na. Firește, nu se Intîmpla 
nimic de seamă în acest 
tirg, este posibil ca în vre
mea campaniilor otomane 
să fi fost mai agitat, sau 
chiar mult mai inainte, 
centru că descoperiri ar
heologice atestă existența 
unor străvechi așezări, de
sigur ale strămoșilor noștri, 
cioplitori in piatră, făurari 
de bronzuri, fierărie și po-
(Continuaro in pag. a Il-a)

[Muncitorește, în prag de sărbătoare
Cred că ceea ce a deș

teptat in mine conștiința 
politică au fost sirenele 
de la Grivita în 1933. 
Somnolentul nostru car
tier de ceferiști intra în 
istorie, devreme, cu un 
strigăt de reușită colecti
vă. în acel răcnet metalic 
de dimineață dintr-o ne
uitată iarnă, cîteva mii 
de lucrători de la căile 
ferate anunțau că răbda
rea lor luase sfirșit, că 
s-au săturat de curbele 
de sacrificiu și că se îm
potrivesc autorității ce-și 
făcuse apariția cu solda
ți! ei. cu armele, și cu 
ceea ce a urmat : proce
se, pușcării, cu morți șl 
răniți. „Ordinea de stat 
fusese turburată", scriau 
grijuliile ziare din ziua 
următoare. Nu conta sin- 
gele de pe pavajul în
ghețat, nu contau proas
petele văduve ce-și ți
neau mute copiii de mină, 
arătîndu-le mormintul de 
piatră pe care părinții a-

cestora iși găsiseră sfîrși- 
tul, conta numai liniștea 
de moarte — „pacea so
cială", obținută cu glon
tul. Ea trebuia să facă 
uitate panamalele regale, 
sfeterisirile ministeriale, 
hoția ca-n codru.

Am rămas de atunci cu

tim datoriile de război și 
să construim ceva din 
ceea ce mai avea să ră- 
mînă după greaua moște
nire lăsată in urma regi
lor șl miniștrilor lor. care 
plecaseră cu devizele, ta
blourile și aurul depus 
din țimp în bănci streine.

însemnări de Eugen BARBU

o suspiciune veche, in ce 
privește promisiunile e- 
lectorale. Văzusem destu
le, auzisem liderii de car
tier urlind de încintare 
că vor pava un trotuar 
sau că vor ridica o bise
rică si prea nu se ținu
seră de cuvint pentru a 
mai crede pe cineva. La 
luarea puterii de către 
forțele muncitorești încă 
mă Întrebam cu cine o să 
refacem țara, să ne plă-

Era vorba și de sărăcia 
propriu-zisă, dar și de 
capacitatea de a conduce 
un aparat dezorganizat, 
secat de fonduri, de gin- 
direa politică necesară 
pentru a scoate din ruina 
generală patria.

Iată, ne aflăm la atîtia 
ani de la Eliberare și ser
băm curînd 60 de ani de 
la întemeierea partidului 
nostru. Mai bine de o ju
mătate de secol. Au fost

in această perioadă re
presiuni. lupte, neînțele
geri în ce ne privește. 
Dar cei mai clarvăzători 
dintre oameni, comuniștii, 
au pus în mișcare con
știința a milioane de ce
tățeni ai patriei, care au 
urmat și urmează neabă
tut adevărata politică de 
reînviere a unei țări, in 
trecut — fără voia ei — 
sortite unei exnloatărl 
nemiloase, azi. indenen- 
dentă, puternică, cu un 
cuvint de spus în familia 
tuturor națiunilor, in anii 
noului său ev. socialist. în 
urma noastră, de mai bine 
de 30 de ani. un noian de 
fante, nu de cuvinte: orașe 
refăcute, universități, tea
tre. spitale, școli, cinema
tografe. dar mai ales u- 
zine ridicate cu eforturi 
supraomenești de acest 
popor, ce și-a plătit în
zecit ceea ce nu avea de
(Continuare 
în pag. a V-a) .
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PENTRU ÎNCHEIEREA NEINTIRZIATA A INSAMINIARIIRR
22 de județe, cu Importantă pondere în producția cerealieră, 

ți sectorul agricol Ilfov au încheiat însămințarea porumbului și, 
după cum arată datele cele mai recente, comunicate de orga
nele de specialitate, un număr mare de județe vor încheia 
semănatul acestei valoroase culturi în cursul zilei de azi sau 
de mîine.

Aceste rezultate sînt rodul unei activități mal bune, aî orga
nizării mai bune a muncii pe toate planurile, al aplicării cu 
promptitudine a indicațiilor date de conducerea partidului, al 
muncii pline de abnegație a mecanizatorilor, a specialiștilor din 
agricultură, a tuturor celor ce au participat și participă la această 
campanie agricolă de primăvară.

Ieri dimineață, din suprafața totală planificată cu culturi de 
primăvară mai erau de semănat 735 000 hectare, din care cu 
porumb 360 000 hectare. Sint unele județe unde lucrările vor 
mai dura două-trei zile, din pricina unor condiții deosebite, cum 
sînt terenurile afectate de excesul de umiditate sau solurile reci, 
argiloase, ce se lucrează mai greu decit în alte zone, ca șl din 
pricina unor slăbiciuni care au existat și mai există în organi
zarea activității. Mai există, de asemenea, in județele care au 
încheiat semănatul porumbului sau îl vor încheia în scurt timp 
unele suprafețe pe care băltește apa și care nu a putut fi încă 
eliminată, precum și suprafețe destinate culturii porumbului, dar 
ocupate cu plante furajere pentru masă verde. După cum ară
tam, rezultatele sint bune, dar campania de însămînțări nu tre
buie socotită încheiată pină ce ultima suprafață de teren, din 
ultima unitate agricolă, nu va fi în întregime semănată în cele 
mai bune condiții de calitate, așa cum este normal, așa cum, 
dealtfel, s-au angajat țăranii, mecanizatorii, toți cei ce lucrează 
în agricultură să facă tot ce este posibil ca, în această primă
vară, în acest prim an al noului cincinal, întreg pămîntul să ro
dească, și să rodească cît mai îmbelșugat.

Tocmai de aceea, în continuare, este nevoie să fie luate mă
suri ferme, să se acționeze energic pentru eliminarea apei de 
pe suprafețele pe care aceasta băltește, să se asigure semințe 
din soiurile și. hibrizii cu perioadă scurtă de vegetație, mai ales 
la porumb, pe care organele de specialitate să le repartizeze 
acolo unde lipsesc.

ARGEȘ;

Cuvint de ordine: 
buna organizare, 

calitatea lucrărilor
în ciuda condițiilor meteorologice 

nefavorabile din săptămina trecută. 
In unitățile agrieole de stat și coo
peratiste din județul Argeș îhsă- 
mînțarea porumbului a intrat in 
stadiul final. Pînă aseapă, această 
lucrare s-a făcut ne 84 la sută din 
suprafețele planificate. Tinînd sea
ma de condițiile de sol din ju
dețul Argeș, aceasta oonstituie o 
realizare remarcabilă. Iată de ce 
l-am solicitat tovarășului Matei' 
Georgescu, directorul general al 
direcției agricole județene, să ne 
dea cîteva explicații.

— Pe terenurile noastre formate 
din podzoluri și smolnițe, recunos
cute ca soluri reci și grele, preci
pitațiile abundente din săptămina 
trecută au avut o influență mai în
delungată, determinînd pentru mo
ment, in mod obiectiv, o anumită 
intîrziere la însămințarea porum
bului. Dar noi am căutat să com
pensăm condițiile mai grele de lu
cru printr-o mai bună organizare a 
muncii. Dintre măsurile întreprin
se pentru recuperarea răminerilor 
în urmă aș aminti în mod deosebit 
pe cele care au dus la o mai bună 
folosire a timpului de lucru. Ast
fel, la pregătirea terenului s-a or
ganizat schimbul doi pe 260 de trac
toare in toate unitățile agricole, 
ceea ce a permis crearea unui larg 
front de lucru pentru semănători. 
Apoi, in toate unitățile s-a urmărit 
organizarea cit mai judicioasă a 
locurilor de muncă în cîmp, pentru 
a se scurta la maximum posibil 
staționarea tractoarelor și semănă
torilor. cauzată de alimentarea cu 
carburanți și semințe, întoarcerile 
la capătul parcelelor etc. în timpul 
pauzelor de masă, pe tractoare. în 
locul mecanizatorilor, lucrează me
canicii de atelier, șefii fermelor și 
ai secțiilor de mecanizare. în felul 
acesta, fiecare semănătoare este e- 
fectiv în brazdă cite 14 ore pe zi. 
Aceasta a permis ca viteza planifi
cată la semănat — de 4 000 hectare 
pe zi — să fie depășită substanțial, 
realizindu-se 5 489 hectare pe 23 a- 
prilie și 6 242 hectare pe 24 aprilie. 
Ritmul ridicat din ultimele zile la 
semănat a făcut posibilă recupera
rea răminerilor în urmă și a creat 
condiții ca duminica aceasta să ra
portăm conducerii partidului înche
ierea însămințării porumbului în 
județul Argeș pe toată suprafața 
planificată.

— Puteți face o comparație cu 
situația din primăvara anului tre
cut ?

— Anul trecut in județul Argeș 
semănatul porumbului s-a încheiat 
la începutul lunii iunie. Deci, anul 
acesta avem un avans de o lună și 
ceva. Avans la care ar trebui a- 
dăugată calitatea deosebită a lu
crărilor executate. într-un cuvînt, 
încheind semănatul porumbului la 
termenul stabilit, în acest an sînt 
create toate condițiile pentru a re
aliza și depăși producția de porumb 
pe care ne-am angajat s-o obținem.

Aurel PAPADIUC

BRĂILA :

Sint evacuate apele, 
se deschide front

semănatului
în noaptea de vineri spre sîm- 

bătă, in județul Brăila a plouat din 
nou. Mai rămăseseră de însămîn- 
tat 34 818 hectare, dintre care 13 560 
hectare cu porumb și 5 240 hectare 
cu soia.

în cinstea zilei de 1 Mai 
și a aniversării partidului

ÎN CURÎND, PE TRASEE INTERURBANE

NOI TIPURI DE AUTOBUZE ROMANEȘTI
BACĂU :

Alte 5 județe au încheiat 
semănatul porumbului

Muncind cu dăruire și pasiune sub 
conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, acționind cu toate forțele 
pentru folosirea integrală a timpului 
da lucru și utilizarea la întreaga ca
pacitate a bazei tehnico-materiale de 
care dispun, unitățile agricole de stat 
și cooperatiste, mecanizatorii, țăranii 
cooperatori, specialiștii, toți cei ce-și 
desfășoară activitatea pe ogoarele ju
dețelor CĂLĂRAȘI, DÎMBOVIȚA, 
GIURGIU, GORJ, OLT au încheiat în 
ziua de 25 aprilie Insămînțatul porum
bului pe întreaga suprafață planificată. 
S-au pus, astfel, baze temeinice obți
nerii și în acest an a unor producții 
sporite.

Tn telegramele adresate cu acest 
prilej COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU de către comitetele Ju
dețene de partid se subliniază că acest 
moment incununează o etapă de mun
că avintată, de intense eforturi, des
fășurate sub semnul unei inalte res
ponsabilități, al devotamentului și ab
negației cu care comuniștii, toți locui
torii satelor din zonele respective ac
ționează pentru aplicarea in viață a 
prețioaselor îndemnuri și indicații 
adresate de secretarul general al parti
dului de Ia tribuna Înaltului forum al 
țărănimii, precum și in cadrul vizite
lor de lucru intreprinse in unități agri
cole din diferite județe ale țării. Pa
ralel cu eforturile depuse pentru ter
minarea însămînțării porumbului — se 
subliniază în telegrame — s-a lucrat

Intens pentru realizarea in bune con
diții a celorlalte lucrări agricole — fer
tilizarea și erbicidarea culturilor de 
toamnă, semănatul soiei și fasolei, 
Plantatul legumelor și executarea lu
crărilor in pomicultură și viticultură, 
în telegrame este exprimată hotărirea 
de a se acționa și în viitor cu toate 
forțele pentru sporirea randamentului 
productiv al pămîntului, pentru obți
nerea unor recolte cît mai mari, co
respunzător cerințelor dezvoltării în
tregii economii naționale, aprovizionă
rii industriei șl populației cu cantități 
sporite de materii prime și produse 
agroalimentare.

Subliniind că indicațiile și orientări
le date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru dezvoltarea continuă a agricul
turii noastre socialiste constituie pen
tru toți cei ce lucrează pe ogoare un 
amplu și mobilizator program de ac
țiune, că garanția creșterii nivelului 
de viață al poporului o constituie nu
mai munca devotată și competentă, 
organizațiile județene de partid asigu
ră pe secretarul general ăl partidului 
că oamenii muncii din stațiunile de 
mecanizare a agriculturii, întreprinde
rile agricole de stat, cooperativele a- 
gricoie de producție, toți locuitorii din 
așezările sătești de pe raza județelor 
respective îsi vor consacra întreaga 
energie și putere de muncă pentru în
deplinirea sarcinilor de Plan și a an
gajamentelor asumate pe acest an, 
pentru realizarea marilor obiective sta
bilite de Congresul al XII-lea al P.C.R. 
cu privire la înfăptuirea noii revoluții 
in agricultură.

CULTURA PORUMBULUI
CÎT SE 1NSAMÎNȚASE. CÎT A MAI RĂMAS DE 1NSĂMÎNȚAT 

(în procente) LA DATA DE 24 APRILIE, ÎN JUDEȚELE

La cunoscuta întreprindere „Au
tobuzul" din București a început 
fabricația unui tip de autobuz, de 
capacitate medie, destinat transpor
tului de călători pe trasee interur
bane. Constructorii l-au denumit 
ROCAR-Montana 109 RDM, compo
nentele acestui simbol reprezentînd, 
in ordine : cifra 1, clasa autobuz ; 
cifra 09 — lungimea totală în me
tri ; R — rutier ; D — faptul că 
autobuzul este echipat cu motor 
diesel ; M — că este modernizat.

într-adevăr, față de tipul de bază 
— 109 RD, fabricat după licență, a- 
cest nou tip de autobuz ajuns la a 
5-a generație succesivă, poartă pe
cetea multiplelor modernizări, a 
îmbunătățirilor aduse parametrilor 
tehnico-economici care-i conferă 
caracteristici și performanțe func
ționale superioare, făcîndu-1 apt 
pentru transportul de persoane pe 
toate categoriile de drumuri, inclu
siv pe drumuri cu pante mari sau 
nemodernizate. Echipat cu un motor 
diesel vertical de 135 CP, amplasat 
în consola din spate, autobuzul are 
o suspensie robustă, caroserie de 
tip autoportantă, înveliș exterior 
din panouri de tablă din oțel, Înve
liș interior din panouri melamina- 
te și podeaua din plăci de lemn 
stratificate acoperite cu covor din 
material plastic. Sub podea se află 
compartimente spațioase pentru 
bagaje. Parbrizele din fată și spa
te — panoramice — sînt executate 
din sticlă duplex, iar ferestrele la
terale plane — din sticlă securit, 
avînd partea superioară culisantă. 
Aceste caracteristici oferă o vizibi
litate exterioară toarte bună. Con
ceput in cadrul secției cercetare- 
proiectare din întreprindere, filială 
a Centrului de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru au
tovehicule din Brașov, noul mijloc 
de locomoție, rezistent, confortabil, 
poate lua la bord 39 de persoane 
pe scaune și maximum 17 pasageri 
in picioare. Este prevăzut cu aero- 
terme de încălzire, cu un agregat 
independent de Încălzire, precum 
și cu o instalație de ventilație na
turală montată pe acoperiș.

Este de reținut și faptul că pro
iectele de execuție prevăd, în func
ție de opțiunile beneficiarilor, dife
rite adăugiri — strapontine, port
bagaj pe acoperiș, instalații de ae
risire forțată — sau modificări la 
ferestre, mobilier și altele. După 
cum ne-a informat directorul teh
nic al întreprinderii „Autobuzul", 
ing. Constantin Diaconu, toata 
componentele noului autobuz se e-, 
xecută în țară, la realizarea lor 
concurînd peste 35 de întreprinderi.

ROCAR-Montana va fi oferit șl 
la export pentru exploatarea în 
condiții grele de drum și sarcină. 
Pentru început, în această lună va 
fi'livrat pe piața internă un prim 
lot de 50 de autobuze, către Cen
trala de transporturi auto, un vii
tor beneficiar urmind să devină 
Ministerul Turismului, pentru care 
se vor executa vehicule prevăzute 
cu toate dotările menite să-i con
fere un plus de confort.

Concomitent cu executarea pri
melor autobuze ROCAR-Montana, 
în momentul de față se află in pro-

be de anduranță prototipul autobu
zului interurban 112 RDC, executat 
în halele aceleiași întreprinderi. 
Este vorba de un vehicul de mare 
capacitate (12 m lungime), cu 53 de 
locuri, robust și economic, destinat 
transportului de călători. Poate fi 
folosit în condiții de confort spo
rit pe liniile interurbane sau pen
tru transportul de muncitori spre 
platformele industriale. Acest au
tobuz este echipat cu un motor die
sel de 215 CP amplasat în consola 
din spate. în bună parte, caracte
risticile tehnice și cele privind con
fortul, precum și dotarea postului 
de conducere sînt comparabile cu 
ale autobuzului 109 RDM. Desigur, 
intervin și deosebiri tehnice, impu
se de capacitatea sporită sau de 
arhitectură. Pe lingă varianta in
terurbană, 112 RDC va fi fabricat 
și in varianta de turism prin in
troducerea unor dotări suplimenta
re corespunzătoare.

Produsele purtînd marca între
prinderii bucureștene și-au căpătat 
un binemeritat prestigiu și dincolo 
de hotarele tării, fiind solicitate de 
peste 20 de state din Europa, Afri
ca, America Latină și Asia. Uzina 
de pe Șoseaua Giurgiului are po
sibilitatea să realizeze simultan 9 
variante constructive 1a clasa auto
buze si 36 variante la autoutilitare 
(furgonete, camionete, microbuze, 
autosanitare de tot felul destinate 
transportului de mărfuri de mic 
tonaj, prestărilor de servicii ș.a.). 
Actuala capacitate de producție a 
uzinei permite ieșirea la fiecare 80 
de minute a unui autobuz și la fie
care 20 de minute a unei autouti
litare. Să mai adăugăm că jumăta
te din această producție este des
tinată exportului.

Pe platformele Min curtea între
prinderii „Autobuzul" se află in 
momentul de față numeroase auto
buze, troleibuze și autoutilitare 
proaspăt vopsite, așteptîndu-și be
neficiarii. Printre acestea — silue
tele în culori vii ale ultimelor rea
lizări 109 RDM și 112 RDC. rod al 
activității de concepție și execuție 
depuse de harnicul colectiv de oa
meni ai muncii de la „Autobuzul".

înfloritoarea 
tinerețe

A început construcția noului cen
tru civic al municipiului Bacău. In
ginerul Ștefan Cichi, directorul 
institutului județean de proiectare, 
ne prezintă macheta viitorului cen
tru civic în care se va afla o mare 
piață, ce va fi ' înconjurată de 
blocuri cu șase pină la zece niveluri, 
însumînd peste 5 800 de apartamen
te. Ele îmbină armonios cerințele 
arhitecturii moderne cu specificul 
local și sint prevăzute cu magazine 
și alte spații de servire pe unul 
sau două niveluri. Tot aici se vor 
înălța un hotel turistic, un cinema
tograf, o piață agroalimentară, t 
creșe, grădinițe, parcuri. Piața 
centrală va fi dominată de clădirea 
palaftului politico-adminlstrativ. La 
ora actuală, noua piață centrală a 
orașului ’prinde contur. Primele 
blocuri, denumite de arhitecti „Se
lect" și „Bălcescu", au și fost date 
în folosință, iar altele se află in 
diferite stadii de construcție.

Municipiul Bacău, ca dealtfel 
toate orașele patriei, trăiește în 
prezent o ,nouă și înfloritoare ti
nerețe. Pe cimpul dinspre Sărata, 
ca și peste pasajul de cale ferată, 
unde odinioară hălăduiau bălăriile, 
se înaltă acum cartierele „Republi
cii". „Aviatori", „Corpișa Bistriței", 
„Letea" — adevărate orășele în 
care trăiesc, în condițiile unui con
fort modern, aproape 50 000 de oa
meni.

Cartiere noi au apărut și tn alte 
zone ale orașului. Cîteva cifre ilus
trează pe deplin ritmul si volumul 
construcțiilor de locuințe din acest 
oraș : numai în ultimul cincinal au 
fost construite .18 900 apartamente. 
Un calcul arată că fondul locativ 
construit în ultimii ani poate adă
posti întreaga populație care exista 
în urmă cu numai 17—18 ani. Fi
rește, aceasta nu înseamnă că ne
voile de locuințe au fost pe deplin 
satisfăcute, întrucît în ultimii zece 
ani populația orașului s-a dublat. 
Ca urmare. în anii actualului cinci
nal vor fi înălțate alte circa 15 000 
de apartamente. în prezent, prind 
contur noile cartiere „Bucovina" și 
„Ștefan cel. Mare". (Gheorghe 
Baltă).

Cum se acționează tn prezent pe 
ogoarele județului 7 Se asigură în 
continuare fronturile de lucru ne
cesare și se însămîntează in ritm 
alert pe toată durata zilei-luminâ. 
Totodată, pentru înlăturarea exce
sului ’ de umiditate, care există pe 
suprafețe destul de mari, se inter
vine cu mijloace mecanice, precum 
și manual, săpîndu-se canale si.ri
gole pentru evacuarea rapidă a a- 
pei. De asemenea, pe măsură ce 
se zvintă solele, chiar și cele de 
dimensiuni mid. se intervine ope
rativ pentru pregătirea terenului și 
insămîntat. Cu alte cuvinte, se 
înaintează pas cu pas. momentul fi
nalizării insămîntărilor fiind tot 
mai apropiat. Calitatea lucrărilor se 
află în permanenta atentie a spe
cialiștilor și mecanizatorilor îndeo
sebi. Un argument convingător in 
acest sens este și faptul că plan
tele care au răsărit sint într-o sta
re vegetativă bună, ele fiind ur
mărite continuu pentru a se putea 
interveni în situația cînd s-ar ma
nifesta atacuri de dăunători șl boli.

Incepind de miine, pe suprafe
țele planificate a fi cultivate în 
cîmp cu tomate va înoepe. de ase
menea. lucrul.

Cornellu IFRIM

NEAMȚ :

La condiții neprielnice, 
măsuri deosebite

Condițiile mai neprielnice decit 
oricind i-au determinat pe lucră
torii ogoarelor din județul Neamț 
să ia măsuri deosebite de organi
zare a lucrului, astfel incit să în
frunte urmările deselor ploi și nin
sori, să poată recupera marile res
tanțe înregistrate la semănat.

— Practic, lucrăm în această 
campanie numai în ferestrele din
tre ploi — ne spune tov. ing. Con
stantin Popescu, directorul trus
tului județean S.M.A. Dar răgazu
rile impuse de vreme nu sînt iro

site, ci folosite pentru replierea 
repartizării tractoarelor și utilaje
lor spre locurile unde specialiștii 
consideră că vor apărea primele 
suprafețe zvîntate, pentru repara
țiile și reglajele necesare, pentru 
aducerea semințelor la capul tar
lalelor.

Ce măsuri speciale a luat co
mandamentul județean, pentru ca 
în scurtele perioade bune de lucru 
să se atingă ritmurile maxime, ne 
comunică tov. Natalia Jipa, secre
tară cu problemele de agricultură 
a comitetului județean de partid.

— în primul rînd, mecanizatorii, 
specialiștii, cadrele de partid și de 
stat repartizate in comune nu pă
răsesc nici o oră cîmpurile, urmă
rind — pe metrul pătrat, aș putea 
spune — evoluția scăderii umidi
tății în sol, astfel incit acolo unde 
se poate să se intre imediat la 
lucru. Apoi am luat măsuri să asi
gurăm peste tot schimbul II la 
pregătirea terenului. în acest scop, 
un mare număr de rutieriști și 
conducători auto din întreprinde
rile și șantierele județului lucrea
ză noaptea Pe tractoarele ce pre
gătesc terenul spre a fi însămințat 
în zori. De asemenea, pentru a 
spori suprafețele semănate zilnic, 
la cea mai mare parte din semă
nători li s-au montat încă două 
secțiuni. Aș mai adăuga aici șl 
faptul că în fiecare seară coman
damentul județean organizează 
radioconferințe cu conducătorii și 
specialiștii din consiliile unice, 
agroindustriale aflați chiar pe tar
lale, cu care prilej se stabilesc șl 
măsurile pentru folosirea deplină a 
timpului și capacității mașinilor ce 
lucrează minimum 14 ore pe zi la 
semănat.

Gh. BLAGOV1CI

PRAHOVA :

După ploaie, imediat 
in cîmp

în ultimele zile, in județul Pra
hova. datorită zvîntării pămintului.

dar mai ales măsurilor organizato
rice ferme luate, ritmurile la însă- 
mîntarea porumbului si a celorlalte 
culturi — soia și fasole — au fost 
mult mai susținute, depăsindu-se 
vitezele de lucru planificate în zo
nele Puchenl, Stoienești, Ploiești, 
Văleni de Munte. Băicoi. Deși o 
ploaie căzută noaptea a stînjenit 
intrucîtva munca. în dimineața zilei 
de ieri. 25 aprilie. însămîntările au 
fost reluate cu toate forțele, căutîn- 
du-se modalități de deplasare ope
rativă a utilajelor si tractoarelor în 
zonele cu teren bun pentru lucru. 
S-a acționat cu 375 utilaje la semă
nat și cu alte 700 la pregătirea te
renului. realizindu-se ieri viteze de 
circa 15 hectare Pe agregat. Peste 
tot se lucrează in schimburi pre
lungite. în consiliile unice agroin
dustriale Băicoi. Pucheni. Urlați, 
lucrările la semănatul porumbului 
erau spre seară pe sfîrșite.

Inginerul Mihai Nicolau. director 
idjunct al direcției județene agri
cole. ne-a spus că s-au luat mă
suri pentru a se accelera Si mai 
mult ritmul la semănatul porumbu
lui. spre a se încheia această lu
crare în cel mult două zîle bune de 
lucru. Cooperatorii asigură toate 
serviciile de deservire a utilajelor, 
în cîmp. incit mecanizatorii să nu 
mai piardă nici o clină din timpul 
afectat nemijlocit pregătirii terenu
lui si însămîntărilor. De asemenea, 
toate cadrele de conducere din 
unitățile agricole, specialiștii, ingi
nerii de la direcția județeană se 
află în mijlocul formațiilor de 
lucru din cîmp. pentru a sprijini 
operativ activitatea mecanizatorilor 
și a controla cu cea mai mare 
grijă calitatea lucrărilor — adinci- 
mea. densitatea etc. Atenția cea mai 
mare se dă în aceste zile lucrărilor 
din zonele mai umede — Drăgă- 
nești. Mizil și Inotesti. Comanda
mentul județean pentru agricultură 
a hotărit ca azi. duminică, să se 
lucreze ca într-o zi obișnuită, de 
dimineață pînă Ia lăsatul întuneri
cului. folosindu-se în cîmp toate 
forțele mecanice.

Constantin CAPRARU

BÎRLAD ; Un nou obiectiv

industrial
Pe platforma industrială a muni

cipiului Bîrlad. în cadrul întreprin
derii de rulmenți, a fost pusă in 
funcțiune o unitate profilată pe 
construcția de mașini-unelte. Prin 
intrarea in funcțiune a noului 
obiectiv industrial s-au creat con
dițiile realizării de mașini de rec
tificat. mașini de strunjit, instalații 
de tratament termic, instalații de 
forjat și altele, care vor asigura. în 
primul rînd. dotarea tehnică a 
întreprinderii pentru producția de 
rulmenți. Totodată, se reduce sub
stanțial importul de mașini-unelte 
și instalații speciale de precizie 
pentru fabricația de rulmenți atît 
tn întreprinderea bîrlădeană. cît si 
în celelalte unități similare din 
tară. (Crăciun Lăluci).

Gabriela BONDOC

O imagine actuală și o secvență din macheta viitorului centru civic 
al municipiului Bacău

Primăvara unui oraș dunărean
(Urmare din pag. I)
doabe de toată frumusețea, 
expuse azi in muzeul local. 
Mă gindesc la cei care pro
duc azi cu miinile lor ati- 
tea bunuri de preț si îmi 
spun, fără teamă de exa
gerare. că hărnicia si ne
voia de frumusețe nu s-au 
pierdut de-a 'lungul mile
niilor.

Intrînd ceva mai tirziu în 
procesul de înnoire presu
pus de socialism. Călărașii 
arată acum ca un șantier, 
este greu să refaci imagi
nea veche, este greu să pre
supui chipul de mîine al 
unei localități care a pornit 
cu entuziasm, cu devota
ment, cu puteri tinere să 
clădească un municipiu mo
dern, asemenea altor mari 
orașe românești. Pe unde 
am trecut am auzit vorbin- 
du-se despre această năzu
ință ca despre un legămint 
Călărașii sînt. alături de 
Giurgiu, o nouă capitală de 
județ, în întrecere cu un 
timp grăbit și necruțător, 
pentru că timpul înseamnă 
o rapidă evoluție economi
că și demografică, înseam
nă crearea unui cadru so
cial pe măsură. înseamnă 
locuințe, magazine, dispen
sare. lăcașuri de cultură, 
piețe, străzi, apă... Sigur, 
sîntem într-un județ agri
col. și acolo, pe circa 80 000 
hectare probleme mari sînt 
de rezolvat, dar capitala, 
municipiul, cu industria lui 
de pe acum considerabilă, 
constituie de fapt motorul 
tuturor acțiunilor, el asigu
ră împlinirea planurilor ac
tuale și de perspectivă, el 
răspunde de condiția și în

fățișarea viitoare a jude
țului.

Mărturisesc că în timpul 
discuției purtate cu primul 
secretar al comitetului ju
dețean de partid, tovarășul 
Vasile Martin, am avut 
unele ușoare îndoieli, unele 
sarcini mi se păreau covîr- 
șitoare, oricum intrecînd 
puterile locului. Imagina- 
ți-vă că după unele progno
ze, relative desigur. Călă
rașii ar urma să aibă 
200 000 locuitori în 1990, adi
că peste nouă ani, azi nu- 
mărînd cifra de 80 000 și ea 
incredibilă. Dar urmărind 
datele concrete ale evoluției 
mi-am dat seama că prog
noza are șanse mari să de
vină realitate. Aflu că aflu
xul spre oraș este puternic, 
vin oameni din satele apro
piate sau mai de departe, 
din alte județe, vin și cer să 
lucreze aici, la Călărași, ei 
știu, fără îndoială, că se vor 
bucura de condiții civiliza
te, au încredere tocmai în 
orașele în transformare ra
pidă. Mulți maiștri sau 
muncitori din vechile cetăți 
ale otelului s-au stabilit 
aici. creînd astfel matca 
unui nou combinat siderur
gic. Osmoza aceasta socială, 
echilibrarea forțelor de 
producție, este un proces 
dinamic, mi se pare bene
fic, deși unii directori își 
păstrează cu avariție zestrea 
de specialiști.

în Bărăgan nu existau 
tradiții de oțelărie, cum nu 
existau cîndva nici la Ga
lați, dar iată-i pe acești ti
neri dirijînd mari lingouri 
incandescente cu îndemîna- 
rea cu care au apăsat seco
le lungi coarnele plugului.

De pe o platformă suspen
dată deasupra cuptorului, ei 
aruncă cocs cu o simplă lo
pată suportînd dogoarea 
magmei clocotind. Iar din
colo de „ceea ce ar putea fi 
imperfect sau în curs de 
ameliorare pe plan tehnic, 
există și priceperea și ela
nul novator care vor însoți 
drumul greu și lung al per
fecțiunii. Nu peste mult 
timp, de Pildă, vasele cu 
minereu vor pătrunde 
direct în incinta combina
tului printr-un canal care 
va face legătura cu Du
nărea. Tot ce s-a întîm- 
plat pînă acum și se va 
întîmpla in viitor pe cele 
șapte sute de hectare ale 
combinatului poate semăna 
cu o poveste pasionantă 
prin dinamismul ei. Dar 
dincolo, intr-o altă margi
ne a orașului, la Combina
tul de celuloză și hirtie, ni 
se relatează o întimplare cu 
totul neobișnuită. Construit 
inițial să folosească lemn, 
el a fost convertit, din mo
tive economice, să foloseas
că paiele ca materie primă, 
devenind printre puținele în 
lume de acest tip. A fost un 
efort eroic din toate punc
tele de vedere, și moral și 
material. Cu orice preț 
combinatul trebuia să ră- 
mină aici, la Călărași, să 
dea de lucru cîtorva mii de 
oameni, să ridice cota eco
nomică a regiunii, să fa
brice hirtie excelentă pen
tru noi și pentru export în 
multe țări străine.

Cu întreprinderea de con
fecții și alte unități mai 
mici, cu schelele înălțate 
peste tot. se profilează con
diția socialistă a Călărașilor

pierduți cîndva la marginea 
Bărăganului. „Made in Ro
mania" citesc străinii pe 
hainele făcute aici, pe lin
gourile de oțel electric, pe 
baloturile de hirtie ajunse 
pină in India. Și puțini vor 
ști că acest oraș abia de 
vreun deceniu a intrat pe 
orbita modernizării.

Va veni desigur un timp 
cînd multi turiști se vor 
abate prin Călărași, vor fi 
găzduiți in hoteluri civiliza
te, se vor plimba pe faleză, 
vor ieși cu vaporașele in 
Dunărea mare și abia atunci 
vor avea imaginea surprin
zătoare a frumuseții locului. 
Cine urmărește procesul de 
creștere a unei capitale de 
județ știe cite greutăți tre
buie învinse, Știe cite 
inerții se cuvin clintjte, știe 
că adesea timpul nu ajunge 
și se cuvine cîștigat cu in
teligenta și devotamentul 
oamenilor. Cineva spunea 
intr-o tirzie plimbare pe 
malul apei care lovea ușor 
buza digului : „Dacă ne gîn- 
dim ce forțe teribile a avut 
de invins partidul comunist 
de la înființarea lui, putem 
pricepe mai ușor și lupta 
pe care o purtăm acum, cu 
alte forțe, cu alte mijloace. 
Important este că am învins 
și în bezna ilegalității, în
vingem și acum, în opera 
de înnoire revoluționară a 
țării".

Lumini roșii clipeau pe 
apele întunecate, vase ușoa
re se legănau la debarcader, 
orașul se odihnea; dar nu în 
întregime pentru că în cup
toare fierbeau neliniștite 
cele mai noi șarje de oțel 
călărășean.
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DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Martori oculari 
și ctitori ai marelui 
timp socialist al tării

„Să deschidem istoria, cartea de mărturie a veacurilor"...
Așa ne îndemna Bălcescu in una dintre cele mai însem

nate lucrări ale sale.: „Mersul revoluției in istoria româ
nilor". Să deschidem istoria nu numai pentru a afla ce 
a fost in anii care au trecut. Nu numai pentru a ne îm
plini curiozitatea. Scopul este mult mai profund : să 
facem o analiză temeinică, riguroasă, cu mintea si cu 
inima, a evenimentelor care s-au succedat in scurgerea 
vremii, pentru a înțelege mai bine, din perspectiva isto
riei, prezentul; pentru a vedea mai bine drumul spre 
viitor.

Trăim o epocă eroică. Sintem martori și părtași la fău
rirea unei grandioase opere : edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre 
comunism.

Iată, acum, cînd se împlinesc șase decenii de la crearea 
partidului nostru comunist, ctitorul României socialiste, 
este un fericit prilej de rememorare a unor semnificative 
pagini din această nouă istorie a patriei. Dealtfel, multe 
dintre scrisorile pe care le primim în aceste zile la redac

ție se dovedesc a fi vibrante cronici ale drumului de 
muncă și de glorie pe care poporul nostru il străbate sub 
încercata conducere a partidului, a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Primim scrisori care evocă ceea ce am înfăptuit mai 
important în România, sub conducerea partidului nostru 
comunist, în acești ani de construcție socialistă. Și, cum 
evenimentele nu pot fi despărțite de oameni, toate aceste 
scrisori evocă eroismul, abnegația, devotamentul revolu
ționar, patriotismul multora dintre oamenii crescuți in 
rîndurile partidului, al multora dintre oamenii care au 
semnat marile noastre înfăptuiri de azi, fiind eroii ade- 
vărati ai noii istorii a patriei. Oameni cărora revoluția 
socialistă le-a schimbat in mod fundamental condiția, 
determinindu-i să gindească si sd acționeze potrivit sta
tutului lor de făuritori ai istoriei, de participanți activi 
la conducerea societății pe care o edifică prin munca lor 
neobosită.

Să deschidem, așadar, istoria, cartea de mărturie a pre
zentului.

FILE DE ISTORIE

21 octombrie 1976. Tovarășul Nicolae Ceaușescu — primit cu căldură, cu dra
goste, ca pretutindeni pe cuprinsul tării, la Baia de Arieș

Cinci ani 
cit două milenii

Parcă a fost Ieri, Deși au trecut cinci 
ani. Aici, pe meleagurile noastre, in 
legendara Tară a moților, l-am intim- 
pinat cu pline și sare, ca semn de 
Înaltă prețuire și de profundă dragoste, 
pe secretarul general al partidului. Și 
va scriu. deși cred că stiti, că nu exis
tă dragoste mai puternică decit aceea 
izvorită din dirzenia și spiritul de 
dreptate proprii moțului, omului din 
munci.

Parcă a fost ieri. Păstrez ca pe un 
document de suflet ziarul „Scînteia" 
In care, pe prima pagină, intr-o foto
grafie, eu. loan, fecior de mot. pășesc 
alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ce bogate semnificații are această fo
tografie I Cuvîntul meu. cuvintul to
varășilor mei de muncă, al tuturor 
fiilor acestei țări este ascultat la cel 
mai Înalt nivel. Iată unul dintre ma
rile adevăruri ale epocii pe care o 
făurim cu brațele șl cu mintea noas
tră. Și se mai desprinde un adevăr de 
aid: acela că tara întreagă, cu pro
blemele ei mari și mici, cu visurile 
ei. cu Înfăptuirile ei, cu dorința ei ar
zătoare de progres, este cabinetul de 
lucru al secretarului general al parti
dului.

Raportam. In timpul vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu la întreprin
derea minieră Baia de Arieș. că noi, 
urmașii de băieși, pentru munca noas
tră cinstită, pentru viața noastră nouă, 
în care încap atîtea bucurii, aducem 
mulțumire faina partidului. Conducă
torul tării se interesa gospodărește de 
una. de alta, se sfătuia cu noi și. tot
odată. ne povățuia ce să facem ca să 
meargă mineritul și mat bine. Din 
felul cum se uita in ochii noștri, cum 
cuprindea cu privirea munții noștri 
dragi am înțeles că dorea să punem 
mai bine în valoare ce avem mai de

preț pe acest meleag : bogăția subso
lului si vrednicia oamenilor, i Apoi;- aici, 
pe malul Arieșului, la adunarea popu
lară la care veniseră moții în straie 
mindre. a zis frumoase vorbe despre 
ceea ce avem noi de făcut ca munca 
să ne fie mai rodnică și traiul mai 
bun.

Cit de bine ne citise gîndurile I Cum 
știe să înțeleagă simțirea și sufletul 
fără lacăt al moțului ! Ne-am pus pe 
treabă cum ni-i firea. Mai întîi a În
ceput chiar aici, la Baia de Arieș, ri
dicarea întreprinderii de confecții. Că 
așa ne-a spus : să asigurăm noi locuri 
de muncă pentru nevestele minerilor, 
pentru fetele moților. S-a construit 
apoi și la Cimpeni o intreprindere de 
tricotaje. Acum se pornește. filatura 
de la Abrud. La Combinatul minier- al 
cuprului de la Roșia Poieni se lucrea
ză de zor. Aceste proiecte s-au născut 
acum cinci ani, in timp ce tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a venit aici să-i 
asculte pe moți si să le arate noi dru
muri spre viitor. Aceste proiecte se 
împlinesc azi, prin munca și g'indirea 
noastră. De privești in jur vezi nu 
doar colinele înmugurite. Vezi și con
strucții moderne născute din puterea 
partidului nostru, din forța sa de a 
transforma și primeni tara.

în cinci ani. Tara moților s-a pri
menit cit în două milenii. Tîrgul Cîm- 
penilor este astăzi un centru muncito
resc de nădejde. Tîrgul Abrudului a 
pornit oe un făgaș de mare viitor. Iar 
Baia de Arieș are două întreprinderi 
importante, liceu, spital, blocuri, ma
gazine. în curind va fi oraș. Și toate 
s-au pornit intr-o zi de istorie, cînd 
moții au strîns la ei acasă mina caldă 
a conducătorului partidului, președin-. 
tele tării. O zi pe care o povestesc 
spre învățătură pruncilor lor. ca să 
cunoască ce le-a dat partidul, cine îi 
ocrotește si ce datorie au. pe cine să 
iubească si cui să mulțumească,

Ioan GIURA
directorul întreprinderii miniere 
Baio de Arieș

Adevăruri pe 
care le datorăm 

partidului
împlinisem 18 ani în septembrie 

1945. Eram muncitor ceferist în muni
cipiul Drobpta-Tr. Severin. Atunci am 
devenit membru al partidului nostru 
comunist.

M-am alăturat luptei comuniștilor ca 
atîtia alti tinteri. ca at'itia alti oameni 
de toate vîrstele și de toate profesiile, 
cu totii fiind convinși. în acele mo
mente. că începea o nouă eră in viata 
patriei. Ne era clar că revoluția nu 
rămăsese doar un ideal, că ea deve
nise o realitate. Știam, eu și colegii 
mei de generație, că intram intr-un 
partid care ne cere să ne avîntăm în 
tumultul revoluției, să muncim cu 
rîvnă, cu abnegație. Nu ne-am speriat. 
Am suflecat mînecile și ne-am pus pe 
treabă.

Au trecut 36 de ani de atunci. Ma
tematic vorbind, 36 de ani nu înseam
nă prea mult în istoria unui popor. 
Măsurând însă înfăptuirile și nu anii, 
putem spune că această perioadă se 
identifică cu o întreagă epocă istorică. 
Proiectele din acei ani sînt astăzi în
făptuiri. Dintr-o țară înapoiată din 
punct de vedere economic, „eminamen
te agrară", cum era adeseori socotită. 
România a devenit stat socialist, țară 
în plină ascensiune pe coordonatele 
progresului și civilizației.

Toate aceste adevăruri. compun sub
stanța marii sărbători .pe care o în- 
tîmpinăm: împlinirea a sase decenii 
de la crearea P.C.R. Pentru că dato
răm toate aceste adevăruri partidului.

VasiIIe POPESCU ’ 
întreprinderea de exploatare 
o lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
din Craiova

Ștafeta muncii
Aș vrea să vă prezint un om: 

pe maistrul specialist Constantin Bur- 
zanovschi, de la întreprinderea meca
nică „Nicolina" din lași.

A venit la Nicolina cu 44 de ani in 
urmă. Primul lucru pe care l-a invă- 
tat a fost acela că meseria se fură. Și 
a .furat" de la cine a putut. A muncit 
din greu. Cu timpul a ajuns unul din
tre cei mai buni specialiști ai uzinei. 
A devenit aproape o obișnuință ca el 
să fie chemat ori de cite ori trebuie 
făcută o lucrare mai dificilă. Dar 
au trecut anii. Peste citeva luni 
va ieși la pensie. Cum va fi fără 
el I Desigur, îl vom regreta. Dar nu
mai sentimental. Pentru că. pe planul 
muncii, el s-a îngrijit să-și lase urmași 
de nădejde. Omul care a „furat" me
seria. care a învățat singur, a investit 
energie, competentă, talent, entuziasm 
pentru a-i învăța pe alții. A format 
muncitori, a format maiștri, a format 
ingineri. Plecînd acum din uzină, lasă 
ștafeta muncii si a competentei pe 
mîini bune.

Astfel de oameni crește partidul nos
tru — mereu preocupați de ce lasă în 
urma lor. De ce lasă viitorului.

Constantin PETROVICI 
maistru . principal 
la întreprinderea „Nicolina" 
din lași
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(Urmare din pag. I)
acești ani este încorporată munca 
unită a românilor, maghiarilor, ger
manilor, a tuturor cetățenilor care 
făuresc pe pămîntul României viito
rul lor liber, luminos.

Și in înfăptuirea politicii naționala 
a partidului se distinge, ca cea mai 
fertilă, perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea, in care această po
litică a căpătat un caracter mai cu
prinzător. multilateral, urmărind solu
ționarea problemei naționale in mod 
real și profund, in toate componen
tele și laturile sale esențiale.

După cum este cunoscut, rolul de
terminant in sintetizarea experienței 
dobîndite de partidul nostru în cursul 
deceniilor de luptă pentru eliberare 
socială și națională. în fundamen
tarea teoretică Si aplicarea practică 
a politicii naționale, ca și a întregii 
politici a partidului în perioada mar
cată de congresele IX—XII revine 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. care, 
dezvoltînd în mod creator si îmbogă
țind cu noi țeze teoretice tezaurul de 
idei al socialismului științific, a con
turat și in acest domeniu orientări 
clare, de largă perspectivă, a fun
damentat concepția unitară și origi
nală ce călăuzește activitatea prac
tică a partidului de dezvoltare a prie
teniei frățești a tuturor locuitorilor 
țării, români, maghiari, germani sau 
de alte naționalități. I

PARTICIPARE ACTIVA LA CON
DUCEREA SOCIETĂȚII. Preocuparea 
partidului pentru transpunerea în 
viată a principiilor sale revoluționare 
în problema națională si-a găsit o 
elocventă expresie în măsurile adop
tate, In toți acești ani. pentru a asi

gura participarea activă a oamenilor 
muncii apartinind naționalităților con
locuitoare. in strinsă unitate cu po
porul român. Ia exercitarea puterii 
politice, la conducerea întregii vieți 
economice. Este semnificativ in acest 
sens faptul că în componenta actuală 
a partidului și a organelor sale con
ducătoare. a Marii Adunări Naționale, 
Consiliului de Stat. Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste, a diferitelor organi
zații de masă si obștești se reflectă 
fidel structura națională a populației. 
De pildă, din totalul deputatilor in 
Marea Adunare Națională 332 sînt 
români. 29 maghiari. 6 germani si 2 de 
alte naționalități. Aceeași structură 
echitabilă caracterizează componenta 
organelor locale ale puterii de stat. 
Este demn de reținut că in județele 
cu populație maghiară mai numeroa
să procentul deputatilor din rindu- 
rile acesteia este proportional cu 
ponderea acestei populații. Iată citeva 
exemple concrete : 27 la sută la Cluj, 
40 la sută in Bihor. 47 la sută în Satu 
Mare. 86 la sută în Harghita.

Create din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. consiliile naționa
lităților conlocuitoare și-au dovedit 
viabilitatea, adueîndu-și contribuția 
la afirmarea mai puternică în viața 
tării a oamenilor muncii de diverse 
naționalități, la soluționarea proble
melor specifice ale acestora, în con
cordanță cu interesele generale.

CONSOLIDARE/! BAZEI ECONO
MICE A EGALITĂȚII. O latură 
esențială a politicii naționale a par
tidului. reprezentînd. totodată, un 
element de remarcabilă originalitate, 
o constituie asigurarea și permanenta 
consolidare a bazei economice a ega

lității in drepturi a tuturor cetățeni
lor tării. In spiritul acestei orientări 
programatice, in ultimii 16 ani au cu
noscut un ritm de dezvoltare conside
rabil mai accentuat județele rămase 
in urmă, inclusiv cele în care, alături 
de români, trăiesc cetățeni apartinind 
naționalităților conlocuitoare. Astfel, 
în timp ce ritmul mediu anual de

Lambros ZOGAS

BALADĂ PENTRU PARTID
CORABIA NE-NVINSA
în bezna grea șl densă a nopții nesiîrșite, 
ce rază de lumină a răsărit deodată t 
Cine-a trimis-o, oare f Și a pornit, de unde F 
Cine-o aprinse-n zare F De cine-a fost chemată F 
Voi, oropsiți ai sorții, țărani și muncitori, 
priviți : e steaua voastră, sînt așteptați! zori l

Era cerința vremii, adînc răscolitoare. 
Strîngînd ecouri vaste. Istoria a spus i 
„Să fie călăuză mulțimilor în luptă, 
steag purpuriu urca-va mereu, mereu mal sus l 
Toți asupriții Terrei să vadă-n ei anume 
stindardul libertății și al dreptății-n lume”.

Nădejdea de mai bine s-a-nliripat în inimi, 
unind trudite brațe în cel dintîi elan — 
Pe zbuciumata mare, corabia pornește 
spre țărm de viață nouă, cu însorit liman. 
„Spre visul omenirii de aur vă-ndreptați, 
în comunism păși-vom egali cu toți, și frați 1".

Urcară temerarii și pînzele-au întins, 
deschizători de cale în marele-nceput — 
Corabia plutește spre Viitor de-acuma, 
făcînd să cadă lanțuri de-apăsător Trecut.
...Iar între cei din stirpea acelor ce-ndrăznesc 
se-aflară și vitejii din țărmul românesc.
• **••••••••• 
Corabia aceasta, înaintînd ne-nvinsă, 
este partidul tînăr al lumii muncitoare, 
iar cei ailați pe punte ca ne-nfricați oșteni 
sînt comuniști cu inimi încinse de dogoare. 
Dîrzi partizani ai vieții trăite pururi demn, 
triumful libertății le e suprem însemn.

Și-aicl, în Romania, ca-n alte părți de glob, 
din lung mocnita vrere, din iirava scînteie, 
s-a revărsat în țară izbăvitoare forță 
de revoluționară, sublimă epopee.
Pășind cu primăvara în suflet și în gînd, 
acolo-s comuniștii: mereu în primul rînd 1

CUVÎNTUL POETULUI
Ce ai ti fost tu, patria mea, de n-ar ii fost el 1 
De nu s-ar ii înălțat partidul, tînăr soare de Mai F

Fără nădejde ți-ai ii dus traiul de pe o zi pe alta, 
sîngele ți l-ar ii supt lipitorile lacome...

Dar s-a născut el șl ai înilorit în lumină, 
spre nebănuite orizonturi aflîndu-ți deschidere !

Românie, nimeni nu ți-a rostit numele vreodată 
cu atîta tărie ca partidul comuniștilor tăi l

Acum ești știută șl prețuită pretutindeni, 
în cele patru zări ale acestei planete...

Romănie, glasul tău tricolor,
nimeni nu l-a iluturat atît de sus ca partidul 1

Romănie, viselor tale din strătunduri de veac 
partidul Ie-a dat contur de iaptă aievea 
și, în pragul celui de-al treilea mileniu, 
cu aurul împlinirilor ți se-ncunună Istoria.

CUVÎNTUL NOULUI TIMP
De-am biruit dușmanii 
și sînt stăpîn acasă, 
e pentru că partidul 
în lupte m-a condus.

De-mi este traiul liber 
șl-s bucuros de viață, 
e pentru că partidul 
m-a îndreptat spre țel.

Uzine de se-nalță, 
de-i holda-mbelșugată, 
e pentru că partidul 
prezent e peste tot.

De-mi pot cunoaște fiii 
comorile științei, 
e pentru că partidul 
de-nțelepciune-i plin.

Și scumpa sănătate 
de știu că-i ocrotită, 
e pentru că partidul 
în toate-i omenesc.

Dacă privesc spre Mîine 
cu-ncredere deplină 
e pentru că partidul 
mă-ndrumă mai departe.
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...Modest iu începutul, nici nu putea fi altfel, 
modernă-i astăzi nava, puternică se-arată, 
iar zestrea României și visele de mîine 
sînt altele, firește, decît au lost odată ! 
Viteaz e comandantul și unică-i voința : 
în Comunism să-și scrie poporul biruința 1

Desen de Gh. CĂLARAȘ U

CUVlNTUL MUNCITORULUI
Glorie partidului celor ce muncesc, 
partidului care a ridicat al luptei drapel 
și poartă cu cinste pe umerii săi 
marea răspundere a veacului nostru !

Cinste celor care, cu sîngele lor, 
au cucerit libertatea poporului, 
celor care, cu lumina privirii lor limpezi, 
au izgonit întunericul negru !

Comuniștilor, recunoștință adîncă 
pentru că sînt întotdeauna înainte mergătorii 
pe drumul împlinirilor socialiste, 
vizionari ctitori ai patriei noi 11 
Prinos de dragoste României, 
care cu pași siguri înaintează, 
între liberele țări ale lumii, 
către-un viitor luminos l

din populație trăiește in locuințe 
construite în ultimii 15 ani. iar* în 
orașe ponderea acestei populații se 
ridică la 80 la sută ; au fost construi
te circa 30 de unități medico-sanitare. 
s-a dezvoltat puternic rețeaua de în- 
vâtămint.

ÎNFLORIREA VIEȚII SPIRITUA
LE. O manifestare elocventă a egali-

FIU DEVOTAT AL ȚARII
O treaptă a tzbînzii înalță trepte noi, 
o depărtare-nvinsă, nou arc de zare cere — 
I a ceas de noi asalturi, pe puntea de comandă, 
a luat în mîini timona, c-o proaspătă putere, 
fiu devotat al țării, în lupte oțelit: 
La cîrma marii nave, partidul l-a numit.

Nu din adînc de mare pe țărmuri se ivi, 
n-a coborît din ceruri pe aripi de destin, 
nu călărind himere ajunse printre noi, 
nu s-a-ntrupat din mituri, ci cum eroii vin, 
bărbați de-aleasă spiță, cu suflet de baladă, 
din iureșul mulțimii luptînd pe baricadă.

Te-a zămislit poporul să iii asemeni lui, 
cu inima deschisă și curajos ca el, 
cu sete de dreptate, cu ură pentru răi, 
neabătut din drumul ce duce către țel. 
Ea, patria, îți dete dorința de mai bine 
și-ai înțeles să-i dărui tot ce-i de preț în tine.

Toțl s-au deprins să știe că locul tău de muncă 
nu-i numai cabinetul ce-ți este rezervat, 
ci însăși țara-ntreagă cu multele-i probleme 
și între mii de oameni cu care stai la sfat. 
Nu-i colț al României să nu-ți cunoască pașii i 
Așa te știm noi astăzi, așa te-or ști urmașii.

Prezent ești în uzine, în adînciml de mină, 
pe vaste șantiere, în mari rafinării, 
în noile orașe, în sate depărtate, 
să crească pulsul muncii în ritmuri tot mai vii. 
Ești suflet, și gîndire, și inimă, și zbor, 
mîndrie fără margini a-ntregului popor.

Ești ctitor, și ești dascăl și ioarte-atent părinte, 
de preț îți este sfatul, la fel îmbărbătarea — 
Întreaga națiune te-ascultă și-ți urmează, 
de fiecare dată, îndemnul și chemarea. 
Oriunde și în toate mai bine vrei să fie 
și, omul, mai ales, un om de omenie.

Țl-e drag, cîrmaci destoinic, pe harta țării tale, 
atîtea sub lumina privirii să aduni : 
Intr-adevăr, rodit-a gîndirea-ți îndrăzneață 
și munca iără preget a-ntregii națiuni ! 
Pentru-mpliniri prezente și pentru viitor, 
îți mulțumește țara, viteaz conducător 1

Stiută-i România din zare pînă-n zare, 
cu tot ce-niăpfuiește, cu tot ce vrea și tace — 
Prietenia caldă, orice popor i-o știe, 
primit e pretutindeni cuvîntul său de pace. 
Și-n orice colț de lume, cu-ndreptățit temei, 
spunînd de România, numești cîrmaciul ei. 
La lei prin Ceaușescu, oriunde și firesc, 
vorbești de România, de tot ce-i românesc.

In românește de Cornelia ȘERBAN

Lambro» Zogas, poet grec, care a trăit mult timp In România, directorul Casei de prietenie 
eleno-române din Atena, ne-a încredințat acest poem omagial, în semn de prețuire a 
P.C.R. și a politicii sale, în pragul glorioasei aniversări.

aparținlnd naționalităților conlocui
toare. iar alte 2 000 de formații pre
zintă programe atît în limba română, 
cit și în limbile altor naționalități.

Referindu-ne in acest sens si la 
citeva exemple din județul Cluj, as 
aminti că în cele 6 institute de In- 
vățămînt superior din munidniul 
CIuj-Napoca numărul studenților

Partidul - militant ferm și consecvent pentru deplina egalitate în drepturi
g A gv * g v ■gVg»» * f * I’ g g g’ g • 1pentru întărirea necontenita a unității și frăției dintre tnți tui patriei
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creștere a producției globale indus
triale a fost în anii 1971—1975 de 12,9 
la sută, in județul Bistrița-Năsăud el 
a atins 15 la sută. în Covasna — 16,1 
la sută, în Harghita — 15,8 la sută, 
în Satu Mare — 16,3 la sută, în 
Sălaj — 21,6 la sută. Ritmul de dez
voltare a acestor județe a fost si mai 
rapid în cincinalul 1976—1980. ridi- 
cîndu-se la circa 20 la sută fată de 
11 la sută pe întreaga tară.

Implicațiile sociale ale acestei dez
voltări impetuoase decurg din faptul 
că procesul de industrializare de
termină simultan crearea de noi locuri 
de muncă, amenajarea de școli, clu
buri. cămine culturale, spitale etc. 
Este grăitor, de pildă, că în perioada 
1965—1980 efectivul personalului mun
citor s-a dublat în județele mențio
nate. Astfel, județul Covasna dispune 
acum de un detașament de peste 
60 000 muncitori, aproape 40 la sută

tătii in drepturi a tuturor cetățenilor 
o constituie înflorirea vieții cultural- 
artistioe a naționalităților conlocui
toare. odată cu aceea a poporului ro
mân. Dintre multiplele aspecte ce pot 
fi relevate in această privință aș dori 
să menționez că tinerii apartinind 
acestor naționalități au toate condi
țiile pentru a urma scoli de diferite 
grade și profiluri in limba maternă : 
din circa 29 000 de unltăti școlare în 
peste 3 300 cursurile se predau în lim
bile naționalităților conlocuitoare.

în limbile naționalităților conlocui
toare funcționează 14 teatre ; activi
tatea a 9 edituri se realizează atît în 
limba română, cit Si în limbile 
maghiară, germană, sîrbă. iar editura 
„Kriterion" este profilată pe apariții 
în limbile naționalităților conlocui
toare. în cadrul Festivalului national 
„Cîntarea României" activează peste 
3 700 de formații și cercuri artistice

maghiari este de peste 3 000 numai la 
cursurile de zi. Consider, de aseme
nea. demn de menționat faptul că la 
universitatea „Babeș-Bolyai" nu
meroase discipline fundamentale se 
predau concomitent în limbile româ
nă si maghiară. în toate localitățile 
unde trăiește populație maghiară. 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" cuprinde, alături de formații ar
tistice românești, și formații artistice 
maghiare. Este suficient să participi 
la unul din spectacolele unde in ca
drul aceluiași program se prezintă 
formații în ambele limbi ca să sesi
zezi. fără nici un efort, transformă
rile petrecute in mentalitatea si ati
tudinea oamenilor muncii, stima șl 
respectul reciproc, sincer, fără pre
judecăți, îngustimi sau tendințe de 
izolare.

Oamenii muncii apartinind națio
nalităților conlocuitoare dau o Înaltă

prețuire politicii Interne si externe a 
partidului, acționează neabătut pen
tru înfăptuirea sa. iși exprimă uni
tatea în jurul partidului prin senti
mente de nemărginită încredere si 
dragoste fată de secretarul său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
care este deopotrivă autorul soluțio
nării teoretice juste. în spiritul mar- 
xism-leninlsmului. a problenței na
ționale și militantul neobosit pentru 
ca această politică să fie transpusă 
în viață. în toate domeniile. Trăim o 
Înaltă satisfacție cînd in momentele 
de seamă ale vieții politice a tării, 
precum congresele partidului sau în
trunirea unor importante foruri ale 
democrației noastre socialiste. în 
expunerile magistrale ale secretarului 
general al partidului, fiind trecute in 
revistă rezultatele construcției socia
liste. succesele obținute de ponorul 
român, este relevată si contribuția 
naționalităților conlocuitoare. De 
asemenea, păstrăm cu. adîncă sa
tisfacție in inimile noastre faptul 
că in repetate rînduri. în județele 
unde alături de români trăiesc si ce
tățeni apartinind naționalităților con
locuitoare. ca si în celelalte județe, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele țării, a fost adeseori pre
zent. s-a consultat cu oamenii mun
cii. fără deosebire de naționalitate, 
le-a ascultat gîndurile. i-a încurajat 
In eforturile lor spre mai bine, i-a 
ajutat in momente dificile. Tocmai de 
aceea, oamenii muncii maghiari, ger
mani sau de alte naționalități, in 
strinsă unitate cu oamenii muncii 
români, urmeazj neabătut partidul, 
in frunte cu secretarul său general, 
acționează cu Întreaga lor energie 
pentru înflorirea patriei comune, in

diferent de graiul in care m ex
primă.

Largile posibilități asigurate folosi
rii limbii materne reliefează cu atit 
mai pregnant faptul că decisive. în 
ultimă instanță, sînt conținutul de 
idei și sentimente exprimate Prin in
termediul limbii, gîndurile si aspira
țiile oamenilor, indiferent de graiul 
in care sînt rostite. Este un adevăr 
căruia tovarășul Nicolae Ceausescu 
i-a dat o formulare memorabilă : 
„Indiferent în ce limbă vorbim, tre
buie să nu uităm niciodată că avem 
o singură limbă — limba revoluțio
nară. a materialismului dialectic, a 
socialismului științific, a umanismului 
revoluționar. în orice grai am rosti, 
trebuie să rostim totdeauna chemarea 
la luptă pentru socialism, pentru co
munism. pentru adevărata frăție sl 
egalitate între toți oamenii muncii, 
între toate naționalitățile".

Unitatea frățească dintre toti oame
nii muncii, indiferent de naționali
tate este o cucerire scumpă a noas
tră, a tuturor, la care nu vom îngă
dui nimănui si niciodată să atenteze 
tocmai pentru că în această unitate 
vedem o chezășie a împlinirii idea
lurilor de înflorire si propășire a tă
rii. de fericire si bunăstare pentru 
toti fiii ei. Perspectivele luminoase 
ce ne stau în fată conferă un nou 
conținut și o nouă vigoare ideii de 
solidaritate si unitate a tuturor cetă
țenilor tării. Obiectivele grandioase 
stabilite de Congresul al XII-Iea de
clanșează aceleași eforturi, aceeași 
voință de a ne uni toate forțele, con- 
stienți că în felul acesta ne Îndepli
nim îndatorirea de patriot! și revo
luționari. fii credincioși ai patriei 
comune — România socialistă.
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l faptul; Alegerea noilor consilii și senate universitare
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Un coleg ne-a sugerat să inti
tulăm aceste rinduri „O floare 
intre flori". Am optat pentru 
menținerea in titlu a denumirii 
anotimpului intrucît s-a lăsat 
prea mult așteptat, după o iar
nă lungă și aspră. Cu atit mai 
mult cu cit — așa cum încear
că să ne convingă Si fetita din 
instantaneul surprins pe pelicu
lă de Gheorghe Vințilă — pri
măvara a venit. în sfirșit !

Priviți cu atenție : generoase, 
ramurile înflorite au făcut par
că pentru fetiță -o coroniță. Ai
doma acelora care se dau celor 
mai silitori copii la învățătură. 
Pină atunci, să-i dorim să 
crească mare I

Capacitatea de a prospecta, de a 
configura o perspectivă cuprinzătoa
re și riguroasă pentru realizarea 
unui salt de calitate în activitatea 
universitară este atribuită frecvent, 
adunărilor prilejuite de alegerea noi
lor consilii profesorale și senate uni
versitare, recent încheiate în facul
tăți și in curs de desfășurare la ni
velul institutelor de învățămint su
perior. Și pe bună dreptate, intrucît 
menirea esențială a acestor adunări 
generale ale cadrelor didactice uni
versitare este ca pe baza analizei te
meinice a activității desfășurate în 
perioada 1976—1980 — analiză între
prinsă intr-un .spirit de înaltă exi
gență și responsabilitate, propunîn- 
du-și, așadar, nu doar „constatarea" 
succeselor sau „explicarea" neajun
surilor. ci fixarea unor noi obiective, 
cu elaborarea soluțiilor practice, o- 
perative de lucru — să stabilească 
direcțiile prioritare de acțiune, să 
Îmbogățească registrul modalităților 
concrete de intervenție, să delimite
ze și să extindă cele mai valoroase 
experiențe înregistrate în procesul 
complex al activității din învățămîn- 
tul superior. Tocmai de aceea în 
componența consiliilor și senatelor 
universitare intră acum, pe lingă ale
șii tuturor categoriilor de cadre di
dactice și ai studenților, reprezen
tanți ai ministerelor și altor organe 
centrale, ai unităților productive, de 
cercetare și proiectare, astfel incit 
sub această reprezentare democrati
că noile organisme de gindire și ac
țiune colectivă să-i poată imprima 
activității universitare o și mai bo
gată finalitate socială, în spiritul ho- 
tărîrilor Congresului al 
partidului, al sarcinilor și 
privind școala noastră 
frecvent formulate de 
Nicolae Ceaușescu.

Caracterizate printr-o amplă parti
cipare, dezbaterile actualelor, adunări 
sînt concentrate mai totdeauna pe 
problemele de fond, esențiale ale 
vietij- universitare,, care sint analiza
te prin prisma corelațiilor și. îndeo-

XlI-lea al 
indicațiilor 
superioară, 

tovarășul

sebi, a consecințelor lor multiple, di
namic răsfrinte tn întregul proces de 
formare și valorificare superioară a 
cadrelor. Așa, de pildă, nivelul pre
gătirii viitorilor specialiști este apre
ciat în strinsă legătură cu aprofun
darea integrării învățămîntului su
perior cu cercetarea, proiectarea și 
producția, așadar cu gradul de parti
cipare a studenților și cadrelor di
dactice la soluționarea optimă a pro
blemelor economico-sociale. Sint des
prinse concluzii practice. referitoare 
la imperativul îmbunătățirii progra< 
melor și cursurilor universitare, al 
desfășurării activității productive a 
studenților pe baza unei mai strînse 
colaborări intre toți factorii instruc
tivi și educativi. Iar o asemenea mo
bilizare de forțe reclamă, cum în
deobște se apreciază, cultivarea con
secventă a spiritului revoluționar in 
întreaga activitate ■ din învățămintul 
superior, consacrarea fiecărei facul
tăți ca o înaltă școală de educație 
comunistă.

Legat de aceasta, pe parcursul a- 
dunărilor s-au formulat numeroase 
observații și propuneri concrete, me
nite să îmbogățească aportul insti
tuțiilor de învățămint superior in 
formarea noilor promoții de specia
liști ca oameni cu o competentă de- 
săvirșită, întemeiată pe o înaltă con
știință cetățenească. Cultivarea -pa
triotismului în învățămintul superior, 
cum pe bună dreptate s-a afirmat, nu 
poate constitui doar o latură, o preo
cupare, fie ea și de bază, ci chinte
sența întregului proces de formare a 
personalității viitorilor specialiști, ca 
fii ai țării, capabili să înscrie aici, 
la viitoarele lor locuri de muncă, 
realizări de prestigiu internațional. 
Dacă acest adevăr este unanim cu
noscut și apreciat — s-a subliniat cu 
prilejul acestor dezbateri — aplica
rea lui in practica universitară se 
efectuează uneori insuficient de uni
tar. cu eforturi mult diferențiate nu 
numai de la un cadru didactic, la 
altul, ci și de la o specialitate sau 
chiar de la o catedră la alta, ceea ce

determină ca funcția educativă a 
procesului de învățămînt, indeosebi 
din sectorul politehnic, să fie uneori 
limitată Ia disciplinele de științe so
ciale sau la adunările asociațiilor 
studenților comuniști. Firește, de a- 
semenea neîmpliniri nu sint străine 
nici vechile consilii și senate univer
sitare, dintre care unele fie că s-au 
situat sub tutela unui spirit tehnicist, 
limitat și limitativ, fie că au fost 
sufocate de probleme mărunte, nu 
întotdeauna hotăritoare pentru bunul . 
mețs al învățămîntului, au funcționat 
greoi, cu o mare risipă de timp si de 
energie, fără o perspectivă limpede, 
cuprinzătoare și, ca atare, fără pu
tere de previziune și de. decizie efi
cientă.

tn această ordine de idei; recentele 
adunări generale ale cadrelor didac
tice universitare au analizat pe larg 
modul in care vechile consilii și se
nate și-au îndeplinit atribuțiile sta
bilite prin Legea educației și învăță- 
mintului. Pornindu-se de la defici
ențele semnalate. au fost supuse cri
ticii spiritul de inerție, formalismul, 
minima rezistență, suprapunerile de 
sarcini ; au fost evidențiate consecin
țele negative rezultate din formula
rea cit mai multor obiective, fără 
însă să se nominalizeze răspunderile 
Si termenele precise de îndeplinire a 
celor propuse, ceea ce a determinat 
în linele cazuri, mai ales în perioa
dele de vîrf ale anului universitar, 
dispersarea forțelor și. nu o dată, 
compromiterea unor planuri de ac
tivitate prin repetata lor,., neinde- 
plinire. Rezultatele sub posibilități 
înregistrate în unele facultăți în or
ganizarea practicii studenților, apli
carea încă sporadică în producție a

ideilor și tehnologiilor avansate, in
clusiv în proiectele de diplomă 
ale studenților sau în lucrările de 
doctorat, au fost explicate ca a- 
vîndu-și de multe ori izvorul în co
laborarea slabă, proprie multor con
silii profesorale și senate universi
tare. dintre reprezentanții corpului 
profesoral și cei ai unităților de pro
ducție, cercetare și proiectare.

Firește, cum fiecare dintre critici- 
le formulate au fost însoțite de pro
puneri concrete de îmbunătățire a 
muncii universitare, care au și fost 
incluse in planurile de măsuri alcă
tuite cu acest prilej, este neîndoiel
nic că prin aplicarea acestora activi
tatea universitară va cunoaște noi și 
importante perfecționări.

Pentru aceasta este necesar ca noi
le consilii și senate să se situeze in 
miezul vieții universitare, să-și per
fecționeze stilul de lucru, îndeosebi 
în ceea ce privește aptitudinea de a-si 
preciza, printr-un amplu efort de 
gîndire, de sinteză creatoare obiec
tivele fundamentale, spre a le înde
plini integral, sarcina acestor orga
nisme fiind, cum bine se știe, nu a- 
ceea de a aviza, ci de a determina 
schimbări calitative în întregul cu
prins al vieții universitare.

Și din această perspectivă organi
zațiilor de partid le revin sarcini ho- 
tărîtoare; îndeosebi în ceea ce pri
vește coordonarea superioară a tu
turor eforturilor de perfecționare a 
activității universitare, creșterea au
torității și răspunderii fiecărui con
siliu și senat, a puterii lor de mobi
lizare. de decizie și de Îndeplinire 
optimă a propriilor hotărîri.

Mihai IORDANESCU

t V

in fața noului sezon estival
'Primăvara capricioasă pare să-și fi abandonat „ambițiile" hibernale, 

zilele frumoase din ultima vreme purtindu-ne cu gindul la litoralul însorit. 
Dar să-1 ascultăm pe tovarășul Vasile TRANDAFIR, directorul general al 
Centralei O.N.T. „Litoral", în legătură cu pregătirile ce s-au făcpt și ■■ 
fac pentru noul sezon estival.

Mărturie 

de la Apulum

LA PITEȘTI :

Programul 1
3,30 Tot înainte ! 
9.03 *
9,15
9.40

10,45

17,00 Serată . muzicală TV
19,00 Telejurnal
19.25 TOIerama
20,00 Serată muzicală TV (continuare)
21,20 Documentar artistic TV
21,40 Album de aprilie
22.30 Telejurnal.

I
I
I

Cu prilejul săpăturilor arheo
logice. care se execută in pre
zent la necropola prefeudală de 
la Alba Iulia. sint scoase la 
iveală noi si de netăgăduit măr
turii ale locuirii neîntrerupte a

„Simfonia lalelelora

Șoimii patriei
Film serial pentru copil
Viața satului
Transmisiuni directe alternative 
de la Tîrgovlște șl Cluj-Napoca 
• Fotbal : C.S. Tîrgovlște — 
Petrolul Ploiești • Gimnastică : 
Campionatele internaționale ale 
României de la Cluj-Napoca
De strajă patriei

I

acestor meleaguri. Un intere
sant monument funerar roman, 
bine conservat, a fost descoperit 
in necropola romană, peste care 
s-a suprapus. in perioada ime* 
diat următoare, necropola pre
feudală care face obiectul unor 
ample investigații. Monumentul, 
fotografiat chiar pe șantier. în 
locul de unde a fost scos de sub 
pămint, înfățișează o femeie in 
costumație specific romană. Pie
sa. lucrată in calcar, creație a 
unui meșter al orașului Apulum, 
va intregi colecția lapidariumu- 
lui Muzeului Unirii din locali
tate.

la a IV-a ediție

Natura se amuză
Hotărit lucru : natura se 

amuză ! Multe sint curiozitățile 
pe care ni le oferă prin interme
diul plantelor, pietrelor, apelor... 
După cum este și acest arbore 
răsărit in zidul unei case, unde 
crește ca din... pămint ! Si unde 
credeți că se află ? Chiar tn zi
dul casei care a aparținut ilus

trului diplomat șl om politic Ni- 
colae Titulescu. din comuna ca- 
re-i poartă numele, in județul 
Olt.

Dar această curiozitate a na
turii este cu atit mai... curioasă 
cu cit nu se știe încă precis 
despre ce fel de pom (sau co
pac) este vorba, iar rădăcinile 
sale nu au adus pină acum pre
judicii nici zidului, nici interio
rului clădirii. După frunze, pare 
a fi arțar. Dar după florile pe 
care le face este vorba de o 
specie de pom necunoscută. 
Fapt pentru care adresăm si pe 
această cale invitația specialiști
lor care trec prin comuna Nico- 
lae Titulescu să încerce să dea 
răspuns la întrebare.

I
I
I
I

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

Cu ani in urmă, cind 
prinsese contur super
bul centru al munici
piului 
după legile arhitecto
nicii 
puse să fie admirat 
nu numai de locuitorii 
lui, ci și'de numeroșii 
turiști care poposeau 
pe aceste meleaguri. 
Edilii orașului au con
statat că lipsește ceva, 
ceva care să dea mai 
multă viată noului 
ansamblu arhitectural. 
Au constatat că lip
sesc florile, verdeața. 
In spațiul larg in care 
parcă respiră orașul, 
lăsat inadins să pă
trundă aerul 
munte, a apărut prima 
grădină de lalele. Fu
seseră aduși de la 
Arad 3 000 de bulbi, 
care, plantați după 
anumite reguli ale 
arhitecturii peisagiste. 
au înflorit, creînd un 
adevărat covor floricul. 
Edilii orașului ne po
vestesc ci nu la multă 
vreme după scuturarea 
petalelor care incinta- 
seră ochiul atitor oa
meni, mai mult de ju
mătate din plante, cu 
bulbi cu tot. dispăru
seră. De unde s-a de
dus că spiritul civic nu 
înflorise de-a binelea. 
Gospodarii orașului nu 
s-au dat bătuți ; au ți
nut să satisfacă o ce
rință atit de îndreptă
țită a omului zilelor 
noastre nevoit să tră
iască intr-un mare 
centru urban, cu o pu
ternică industrie — și 
anume apropierea de 
natură, de ceea 
este mai frumos 
natură — florile. Ei 
reușit să imbrace noi
le cvartale construite 
pentru oamenii muncii 
cu un veșmint vegetal 
agreabil, din care, și 
in acest sezon, se de
tașează lalelele, ofe
rind acea expresivitate 
artistică atit de nece
sară oricui. Astăzi. Pi- 
teștiul oferă un minu
nat exemplu in ce pri
vește crearea, spațiilor 
verzi, binefăcătoare

V_____________

Pitești, trasat
moderne, înee-

de la

ce 
in 
au

pentru desfășurarea 
vieții cotidiene in con
diții cit mai favorabi
le. In această primă
vară, in grădinile ora
șului au înflorit cam 
130 000 de lalele. Atit 
de mult au îndrăgit 
piteștenii florile, spa
țiile verzi, în general, 
incit orașul din care 
dispăruseră odinioară 
lalelele, aduse cu chel
tuială de departe, a 
ajuns să fie considerat, 
reședința floriculturii 
românești.

Cea de-a IV-a ediție 
a „Simfoniei lalelelor', 
organizată de Comisia 
centrală de floricultu- 
ră, dendrologie și arhi
tectură peisageră, îm
preună cu Consiliul 
popular al municipiu
lui Pitești, a întrecut 
prin amploare edițiile 
precedente. Nu-i o 
afirmație gratuită. în 
cadrul expoziției 
flori organizată 
casa de cultură a 
dicatelor prezintă 
ponat-e unități de 
ții verzi ale consiliilor 
populare din 7 reședin
țe de județ, întreprin
deri de sere din ca
drul Trustului de sere 
București, la care se 
adaugă laboratorul de 
cercetări pentru culturi 
de seră Băneasa, între
prinderea horticolă „1 
Mai" București, Facul
tatea de horticultura a 
Institutului agronomic 
„Nicolae Bălcescu" *— 
București, Stațiunea de 
cercetări pomicole 
Cluj-Napoca. labora
torul de floricultură 
Eforie Nord. Un para
dis al florilor — aceas
ta spune mai mult de
cit orice metaforă. Iar 
a doua manifestare a 
constituit-o sesiunea 
de referate tehnico- 
științifice privind dez
voltarea floriculturii, 
dendrologiei șt arhi
tecturii peisagiste. Dez
baterile din cadrul se
siunii au fost axate pe 
problemele legate de 
coordonarea importan
telor forțe și energii

de 
la 

sin- 
ex- 

spa-

în 
în

care sint angajate 
campania pentru 
frumusețarea orașelor 
și satelor noastre.

Aflindu-se la cea 
de-a IV-a ediție, „Sim
fonia lalelelor" are 
darul să fi trezit inte
resul și chiar orgoliul 

' " ■ altor lo
an orgoliu in- 
tot spre re- 

frumosului., 
vorbit despre 
unii din cei

gospodarilor 
calități, un < 
dreptat 
alizarea 
Ne-au 
aceasta 
prezenți la Pitești, La 
Timișoara — cum este 
și normal — continuă 
ampla acțiune de în
mulțire a trandafirilor, 
astfel incit „orașul 
rozelor" să nu aibă ri
val. Constanța și cele
lalte localități de pe 
litoral înmulțesc mul
ticolorele petunii atit 
de rezistente la tem
peraturile ridicate din 
timpul verii și care ne 
incintă, in timpul va
canțelor. cu’ varietatea 
coloritului lor. In par
tea opusă a țării, la 
Baia Mare, orașul care 
se află pe locul doi în 
Europa in ce privește 
cantitatea de apă re
zultată din ploi, se în
mulțesc hortensiile — 
plante care au tocmai 
nevoie de multă ume
zeală. Iar la Bistrița, 
principalul element de
corativ al străzilor și 
parcurilor îl constituie, 
și in viitor îl vor 
constitui și mai mult, 
coniferele de toate fe
lurile. Iar exemplele 
ar putea continua. 
Florile, alte plante de 
ornament dau și pot 
da o notă aparte fie
cărei localități.

încheiem aceste rin
duri cu cuvintele unui 
poet ’referitoare la o 
precedentă ediție a 
„Simfoniei lalelelor" : 
„Flori, minunate incă- 
păținări estetice, minu
nate angajamente ale 
gingășiei, intr-o epocă 
aspră în care oamenii 
muncii se duc la flori 
ca la un element de 
necesar echilibru !“.

Ioan HERȚEG

12.30 ___________
13,00 Telex
13,05 Muzică și umor
ta.45 Șah.
16,00 Teiesport
17.00 Filme Inspirate dm lupta P.C.R. : 

..Subteranul".
13.35 Micul ecran pentru eel miei 
19,00 Telejurnal
19.25 Cintarea României.
21,00 Film artistic : Să trăim tn pace. 

Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor italiene.

22.30 Telejurnal
Programul 2
10,00—10.45 Telețcoală
10.45 “ .......... ... '
11.45
12.25
12.35
13,00 Bucuriile muzicii
14,00 Reportaj T.14.15 — • -

Concert simfonic 
Studioul, șlagărelor 
Film documentar 
Melodii populare

14,40
15.05
15,30

T. ■
Tinerii și muzica lor. SeleCțluni 
din fcstivalul-cOncurs „Club A“ 
Desene animate
tntîlnlre muzlcat-coregraflcă 
Teatru TV : „Suflete tari" de 
Camil Petrescu.

LUNI, 27 APRILIE
Programul 1
16,00 Emisiune tn limba maghiară
13.50 1001 de Seri
19,00 Telejurnal • în jnttmplnarea zilei 

de 1 Mal ■și a aniversării parti
dului »
Actualitatea economică • La zi 
în agricultură
Evoluția vieții pe pămint — serial 
științific. Episodul 4 : Roluri ' 
insecte
Film serial TV. Anul 1843

21.35 Cadran mondial
21.50 Muzică ușoară
2’,15 Telejurnal
22,30 închiderea programului.
Programul 2
13,00 Muzică de cameră
16,33 Cenacluri ale tineretului
17.05 Pagini corale,
17.35 De pretutindeni
18.00 Cînt de dragul țării mele
18.25 Radar pionieresc
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • în întîmpinarea zilei 

de 1 Mai și a aniversării parti-
19.23 «„ÎS seleOțiunl
21,00 Reportaj ’Si
21.15 Antologia artei muzicale națio

nale
22.15 Telejurnal
22,30 închiderea programului.

19.25
19.45

2003

de

— Cînd va începe oficial noul se
zon estival pe litoralul Mării Negre ?

— Mai întîi o precizare: sezonul 
turistic și de tratament pe litoral nu 
încetează pe întreg parcursul anului.. 
La Eforie, Mangalia sau în. alte sta
țiuni de pe litoral primim neîntre
rupt atit turiști, cit și oameni sosiți 
pentru tratamente. Noul sezon turis
tic estival va începe oficial pe data 
de 8 mai..

— Care este acum, in preajma 
deschiderii ngului sezon estival, baza 
materială a turismului pe litoralul 
românesc ?

— Mamaia. Eforie Nord, Eforie 
Sud, Techirghiol, Costinești sau co
chetele stațiuni reunite sub numele 
Mangalia Nord — Olimp, Neptun, Ju
piter, Venus, Aurora și Saturn — 
sint bine cunoscute astăzi în toată 
lumea. Desfășurat pe o distantă de 
78 km, litoralul românesc al Mării 
Negre, mai frumos și mai înfloritor 
ca orieînd. își așteaptă oaspeții cil 
deplină ospitalitate, într-un adevărat 
sezon-record. atit sub aspectul flu
xului turistic, cit și acela al calității 
serviciilor ce se vor oferi celor 
aproape 3 000 000 de turiști veniți' din 
tară și de pe toate continentele. Dis
punem în acest nou sezon estival, 
numai pe litoral, de peste 
locuri de cazare in hoteluri, 
popasuri turistice, din care 
în rețeaua O.N.T, „Litoral".

— Ce s-a construit nou 
modernizat pe litoral în 
bazei turistice ?

— Se știe că, in ultimul __ .
litoral ritmul construcțiilor noi este 
mai lent, punindu-se un accent deo
sebit pe completarea și moderniza
rea bazei turistice. Totuși, și in acest 
an s-au dat in folosință noi capaci
tăți de cazate și alimentație publică. 
Citeva exemple: noul restaurant 
..Bulevard", cu 600 de locuri, din zona 
lacului Tăbăcăriei : in Constanța a 
fost dat in folosință „Hanul Balcani" 
— vechi vad comercial al orașului, 
care cuprinde : un hotel, restaurant 
clasic, cramă, pescărie, rotiserie,.

• simigerie-patișerie. braserie, cafe
nea : la Mamaia se va reintegra în 
circuitul turistic Vila Castel, vor fi 
puse in funcțiune alte 2 vile moder
nizate, cu camere avînd un grad 
sporit de confort ș.a. în plus, s-au 
efectuat reparații capitale, moderni
zări, reamenajări și reutilări la o 
serie de obiective economice și tu
ristice din toate stațiunile litoralu
lui, in special la cele construite în 
anii ’60, pentru ca aeestea să cores
pundă din toate punctele de vedere 
noilor cerințe in. turismul românesc. 
De fapt, in acest scop cheltuim anual 
între 150—170 milioane lei,

r- Cu. siguranță, creșterea cali
tății servietilor vă preocupă în mod 
deosebit și in noul sezon.

— Pentru noi, 1980 a fost anul cu 
cele mai bune rezultate din toată 
existența unității noastre. Și pot

130 000 
vile și
110 000

ce s-aSi 
domeniul

timp, pe

afirma că la această realizare o con
tribuție decisivă și-au adus-o stră
daniile tuturor lucrătorilor din tu
rism pentru creșterea calității ser
viciilor, domeniu in. care oriemd 
există loc pentru mai bine. Pentru 
1981, primul an al cincinalului cali
tății și eficienței, lucrătorii din tu
rism lucrează sub deviza : „Servicii 
mai bune, mai prompte, mai eficien
te !“ Adică, servicii de cea mai bună 
calitate pentru toți turiștii' români 
și străini. A fost întărit climatul de 
exigență față de cea mai mică în
călcare a normelor de corectitudine, 
politețe și solicitudine, căutind să 
prevenim orice nemulțumire și să 
Oferim deplină ospitalitate fiecărui 
turist din țară sau de peste hotare 
aflat iii vacanță pe litoralul româ
nesc. Tot pentru creșterea calității 
serviciilor am nominalizat, prin uni
tățile județene de specialitate, peste 
75 la sută din locurile pentru turiștii 
români. Adică, turistul sbsit pe lito
ral se va prezenta în stațiune direct 
la hotelul nominalizat pe bilet, fără 
să mai treacă pe la unitățile noastre 
de cazare. Iar pentru a evita supra
punerile folosim cu foarte bune re
zultate calculatorul și terminalele 
sale, care ne ajută foarte mult atit 
la afluirea turiștilor, cît și la creș
terea coeficientului .de exploatare a 
hotelurilor.

— în sfirșit, vă rugăm să ne pre
zentați. pe scurt, citeva noutăți 
zona divertismentului, excursiilor

— Pentru toți turiștii sosiți 
litoral se vor organiza excursii 
Cetatea Histria, monumentul de la 
Adamclisi, degustări de vinuri Ia 
Murfatlar, Delta Dunării, litoralul 
bulgăresc al Mării Negre — cu auto
carul sau cu autoturismul proprieta
te personala ș.a. Pentru turiștii 
străini care își vor petrece vacanța 
pe litoral, in afara acestor excursii, 
se vor organiza vizite la București, 
pe Valea Prahovei. în Carpați. Sibiu, 
Transfăgărășan, nordul Moldovei, 
Istanbul. Atena. Cairo. Kiev. Tel-Aviv 
ș.a. Pentru necesitățile organizării 
excursiilor la București și în Carpați. 
se va pune în funcțiune trenul spe
cial ,.Euxinus-81“. cu 6—7 vagoane 
de clasa I. Fie și numai pe scurt, 
citeva cuvinte despre viața cultural- 
artistică din sezonul estival pe li
toral. Deschiderea sezonului este 
marcată prin concursul pentru so- 
liștii-amatori de muzică populară și 
ușoară „Steaua litoralului". Alte ma
nifestări cultural-artistice : seri de 
teatru antic. ■ festivalul de folclor, 
festivalul teatrului pentru tineret, 
zilele muzicii românești î.a. în noul 
sezon, pe litoral își vor desfășura 
activitatea circa 55 de instituții tea
trale și ansambluri din București, 
Constanta Și din întreaga țâră, cată 
vor prezenta peste 900 de spectacole 
pe toate scenele stațiunii. Semn ță 
divertismentul și buna dispoziție vor 
fi însoțitori agreabili ai tuturor oelOr 
sosiți la odihnă pe litoral.

din 
ș.a.

Viorel SAEAGEAN

AM CURA IN STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE
Organizația Mondială a Sănătății (O-M.Ș.) a propus pentru acest an 

tema „Sănătate pentru toți pină în anul 2d00“, scopul tuturor acțiunilor 
întreprinse și al recomandărilor specialiștilor din toată lumea fiind men
ținerea și îmbunătățirea stării de sănătate, prevenirea îmbolnăvirilor sau 
a complicațiilor. Stațiunile noastre balneoclimaterice oferă condiții ideale 
pentru refacerea și imbunătățirea tuturor funcțiilor., organismului. Tara 
noastră este una din cele mai înzestrate cu factori naturali, balneari și 
climaterici, fiind pe primele locuri in lume in ce privește calitățile nă
molurilor terapeutice și ale apelor minerale. Totodată, avem una din cele 
mai vechi tradiții balneare din Europa. Cum trebuie folosiți acești factori 
și cind pentru^ ca efectul lor să fie cit mai bun ?

Dr. Cornelia DEGERATU, direc
toarea Institutului dg medicină fizică, 
balneoclimatologie și recuperare me
dicală :

— In prezent, specialiștii pun un 
accent deosebit pe antrenarea fizică, 
pe mișcare pentru combaterea obezi
tății. a stresului, sedentarismului 
pentru asigurarea sănătății proprii și 
a generațiilor următoare. Curele în 
stațiunile balneoclimaterice oferă și 
în această perioadă a anului cele mai 
bune condiții pentru prevenirea îm
bolnăvirilor sau pentru tratamentul 
diferitelor boli. Ca să mă refer numai 
la categoria celor bolnavi, cred că 
este bine să le atragem atenția că 
mulți din ei preferind nemotivat si 
așteptînd lunile de vară pentru a 
face cura. în loc să își amelioreze 
prompt suferința ori chiar să o pre
vină și-o pot agrava. Studii între
prinse in special în ultimele două 
decenii, pe diferite categorii de 
virstă, de boli etc. demonstrează că 
tratamentul unor boli reumatismale 
cronice, boli ale căilor urinare, hena- 
tobiliare sau metabolice sint amelio
rate sau vindecate prin cură balneară 
specifică în stațiuni, prin cultură, fi-

zică, mișcare, regim igieno-dietetic. 
Or, aceste indicații sau complex te
rapeutic pot 
lună a anului 
tente.

— Cu toate 
mai puțin solicitate in afara sezonu
lui de vară. Care este explicația ?

— Cred că și medicii ar trebui să 
explice, de la caz la caz. utilitatea 
curelor în diferitele luni ale anului. 
Pentru că sint multe categorii de oa
meni sănătoși și bolnavi care efectiv 
ar profita mai mult de o cură bal
neară în afara sezonului cald. Mă 
gindesc in special la persoane care 
și-au desfășurat activitatea in con
diții de solicitare mai mare sau per
soane mai în virstă al căror orga
nism și în special aparat cardio
vascular ori nervos suportă mai greu 
temperaturile ridicate ori excesive 
din timpul verii. Mai sînt apoi per
soane cu suferințe asociate care au. 
de exemplu, reumatism, dar și tulbu
rări endocrine ca hioerfunctia tiroi- 
diană, exces de foliculină ori stări 
nevrotice. Pentru acești bolnavi este 
mult mai bună o cură ne litoral în

fi aplicate in oricare 
datorită dotărilor exis-

acestea, stațiunile sint

acest sezon decit vara cînd unii fac
tori cum este și căldura, de exemplu, 
le-ar putea agrava suferința. Dar 
acești bolnavi se pot reface mult mai 
bine venind la cură in celelalte luni 
ale anului, cind practic pot beneficia 
de toți factorii naturali terapeutici 
implicați în ameliorarea reumatismu
lui. evitînd pe cei stresanți (tempe
ratură. insolație. zgomot). Calmul, li
niștea. solicitudinea din lunile neaglo
merate sint de natură să contribuie 
la o refacere 
a celor veniți 
primăvară.

— Stimată.
BELC, sinteți director medical al sta
țiunii Eforie Nord și in decursul mai 
multor ani ați avut prilejul să verifi
cați virtuțile terapeutice ale curelor 
pe litoral in diferitele luni ale anu
lui. De aceea vă rugăm să ne vorbiți 
despre unele rezultate.

— In prezent avem condiții / foarte 
bune pentru efectuarea curei de pre
venire sau de tratament pe litoral in 
tot timpul anului. Avem tratamente 
moderne, de electro și hidroteranie 

. și îmbinăm metodele clasice cu cele 
mai noi descoperiri. Ca factori na
turali de cură folosim nămolul de tip 
sapropelic și apa din lacul Techir- 
ghiol sau a mării. In general, curele 
balneare — efectuate in fiecare' din 
lunile anului — cu ape de ghiol sau 
de mare. Iodate sau sulfuroase, aso
ciate cu masaj, împachetări cu nămol, 
înotul în bazine special amena
jate etc. și-au dovedit efectele bine
făcătoare în multe afecțiuni. Rezul
tatele bune obținute au convins pe

mai rapidă și completă 
in stațiuni in. lunile de

tovarășă dr. Suzana

cei veniți la cură că tratamentul unor, 
boli ca cele reumatismale se poate 
tace nu numai vara în sezonul cald, 
ci in tot timpul anului. ■ Dealtfel, hi" 
cepind din februarie, in fiecare săp- 
tămînă ne vin la tratament grupuri 
de turiști străini. Atit la noi. in Efo
rie Nord. în complexele special ame
najate. cit și in alte unități cu profil 
asemănător există o dotare materială 
la nivelul cerințelor medicale actua
le. iar bazinele existente permit prac
ticarea kinetoterapiei (tratament prin 
mișcare) după metodele cele mai mo
derne în tot timpul anului. Asemenea 
dotări moderne există și la Techir- 
ghiol. Mangalia, ca și în alte stațiuni 
din țară, cum sint Amara, Herculane, 
Ocna Sibiului. Bazna ș.a. Trebuie să 
subliniem că cei veniți pe litoral be
neficiază și in aceste luni de o șerie 
de factori naturali cum sint aerosolii, 
razele ultraviolete, că pot fi practi
cate curele de teren și mișcare pe 
malul mării, asociind astfel efectele 
bune ale 
lioratea 
piratorii.

Pentru 
precizăm 
turism se pot procura biletele nece
sare, optind pentru stațiunea cea mai 
indicată, fie pentru tratament, fie 
pentru refacere sau odihnă. Pe lingă 
avantajul că în aceste luni de primă
vară costul este mai redus, cei veniți 
la cură beneficiază de o perioadă mal 
puțin aglomerată, avind cele mai bune 
condiții de confort și liniște.

practicării mișcării cu ame- 
căilor si capacității res-

informarea celor interesat!, 
că prin oficiile județene de

Elena MANTU

Matematica 
sau expertizele ?

Acum o lună de zile s-a pronunțat sen
tința definitivă in procesul grupului de in
fractori condus de Constantinescu Stoica 
Mihail. Prin aceasta s-a încheiat procesul 
declanșat in urma descoperirii, acum 8 ani, 
a unei lipse în gestiune. Dacă ar mai exista 
întreprinderea intercooperatistă pentru acti
vități industriale și prestări de servicii din 
Ștefănești-Argeș. la care s-au comis frau
dele. nrea nutini și-ar mai aminti, probabil, 
de C. S. Mihail. Dar nici întreprinderea nu 
mai există în fo-ma de atunci. Opt ani 
reprezintă totuși un interval, nu glumă.

La prima vedere s-ar putea părea că 
ar fi vorba de o lipsă de operativitate din 
partea justiției. Nu e așa. Cei care aplică 
legea nu au nici o vină pentru această in- 
tirziere considerabilă. Cauza principală a îrn- 
bătrinirii dosarului pe masa judecăților o 
constituie, ca și in alte cazuri, expertizele. 
Atit prin durata, cit și prin conținutul lor.

Ziarul „Scinteia" a mai scris despre a- 
nomaliile care se mai constată cu ocazia 
efectuării expertizelor dispuse de instan
țele judecătorești. Ce este mai surprinzător 
e faptul că. deși expertizele 8e bazează, 
prfti natura lor. pe date și metode de 
investigație ale științelor exacte, tocmai

ele aduc în procese cel mai mare coeficient 
de dubiu. Iar recordul în materie de apro
ximație îl bat expertizele contabile, deci 
tocmai acelea efectuate cu instrumente 
atit de precise cum sînt operațiunile mate
matice. De aceea a devenit aproape o regulă 
ca într-un proces să se dispună mereu alte 
și alte expertize.

Așa s-a întimplat și tn desfășurarea pro
cesului lui Constantinescu de la I.I.A.I.P.S. 
Stefănești. La începutul anului 1973 „picase" 
asupra gestiunii sale militia. Cei care se 
simțeau cu musca pe căciulă dădeau din 
colț îrt colț. în ziua de 13 aprilie din acel 
îndepărtat an se întocmea un proces-verbal 
de revizie. Prejudiciul calculat pe baza celor 
4 operațiuni aritmetice: 343 918 lei.

Deoarece practica a dovedit că nici re
viziile nu sînt univoce, s-a dispus o exper
tiză. Apoi alta, apoi alta. Opt în opt ani. 
media e ușor de făcut.

E de reținut însă nu numărul experti
zelor — repetăm: contabile! — ci oscilațiile 
amețitoare ale concluziilor. Mai intii una 
care deduce un prejudiciu cu aproape două 
milioane de lei mai mare decit revizia : 
2 306 930 lei. Apoi alta care conchide că 
nu s-a produs nici o pagubă. Expertul O. FI. 
ajunge chiar la concluzia că unitatea încă 
mai trebuie să scoată din casă vreo 21 000 
de lei și să-i despăgubească pe - inculpați. 
Altă expertiză se pronunță pentru un pre
judiciu de 10 065 lei. iar ultima pentru 
unul de 60 de ori mai mare —693 742.30 lei. 
în sfirșit, prin ultima hotărîre a Tribuna

lului Suprem se reține existenta unei 
pagube de 118 835 lei.

Ce să pui la îndoială ? Matematica sau 
expertizele ?

Ce harnic părea 
băiatul!

într-o dimineață de iarnă, gestionara 
prăvăliei de pîine de pe aleea Străduinței, 
cartierul Berceni, s-a dus la vecina ei. 
gestionara chioșcului alimentar, și a intre- 
bat-o :

— Ce relații, dragă, ce legături ai tu cu 
delegații 7

Gestionara chioșcului alimentar. în loc să 
răspundă, a izbucnit in plihs. Colega de la 
„pline" n-a crezut în sinceritatea lacrimi
lor :

— Am văzut eu că ai legături bune cu ei I 
Altminteri cum . ar veni să-ți ridice cu 
atîtâ spor stivele de ambalaje 1 Si încă in 
timp ce tu stai acasă...

în concepția acestei lucrătoare din comerț 
■era de neimaginat ca activitatea simplă, 
firească, legală, extrem de necesară din 
punct de vedere economic, a recuperării 
ambalajelor de pe filieră, să meargă fluent, 
de la sine, fără „relații". Dezmintind-o. 
colega de la chioșcul alimentar a trecut de 
la suspine la sughițuri.

— Tocmai asta e ! C-au zăcut ambalajele 
afară pină ce mi-au fost furate.

In acea zi de iarnă, miliția a fost sesizată 
cu unul din cele mai bizare furturi posi
bile : 100 de navete si 2 400 de sticle de o 
jumătate de litru dispărute subit din fata 
chioșcului de pe aleea Străduinței nr. 10. 
S-au găsit urmele unei autoutilitare si un 
martor ocular care a declarat:

— Ieri, pe Ia ora 16,30, am văzut un 
tînăr blond, cu mustață, îmbrăcat în blugi, 
care încărca sticlele, neobișnuit de cu spor, 
intr-o mașină cu emblema „Transcom". 
Mi-au atras atenția sîrguinta acelui om. fap
tul că lua cite două și cite trei navete 
odață, să termine încărcarea cît mai repede.

încă sperîndu-se că e vorba de un 
delegat comercial fruntaș, de un fel de 
spiridus bun care face surprize plăcute 
gestionarilor și-i despovărează de stocurile 
de sticle goale, depunindu-le in depozitele 
care le așteaptă, ofițerii au făcut cercetări 
pină au descoperit șoferul cel zelos. Deza
măgire totală ! Cojocaru Constantin, de la 
autobaza „Transcom" nr. 5, nu voise să facă o 
nemaipomenit de plăcută surpriză. Se căz
nise să șterpelească tot stocul de ambalaie 
de pe aleea Străduinței ca să Ie vindă. ne 
cont propriu, la un centru I.C.V.A. din 
cartierul Plumbuita. Vînzare care s-a putut 
face cit ai zice „sticlă".

De prisos a comenta acest caz rar de 
„operativitate" în des invocata problemă a 
circulației ambalajelor. Mai elocventă decit

comentariile este analiza restului activității 
profesionale a șoferului hot din ziua res
pectivă. După propriile-i mărturisiri. în 
afara acestei afaceri, timp de 12 ore, 
decontate ca prezentă Ia volan, a mai reușit 
doar să ducă la destinație o mașină cu 
sticle goale de „Cico" (încărcate încă din 
ziua precedentă !) și să efectueze un sin
gur transport cu ,.Quick-cola“.

Cum se împacă oare această „productivi
tate" cu tînguirile. nu o dată auzite, că 
preluarea ambalajelor decurge greoi din 
cauze „obiective" ? !

Din caietul 
grefierului

„Menționez că timp de cinci luni am min- 
cat cu încredere preparatele soției din con
serve, carne alterată, cioburi și altele".

(Din acțiunea de divorț înregistrată 
la Judecătoria sectorului 4 sub nr. 
7 874/80)

„Partea vătămată mi-a spus : «A venit 
peste mine și m-a omorit». Dar nu tni-a 
spus cine".

(Din piesele depuse la dosarul 
nr. 6 921/79 al Judecătoriei sectorului 3)

Sergiu ANDON
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SESIUNI
La Academia ’ de științe sociale șî 

politice a avut loc, în zilele de 
24—25 aprilie, sesiunea științifică 
anuală a Institutului de filozofie cu 
tema „Cunoaștere — valoare — prac
tică socială", manifestare consacrată 
împlinirii a 60 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român. Au fost 
susținute peste 100 de comunicări în 
secțiunile tematice „Calitatea vieții 
și realizarea condiției umane" ; 
„Ateism și filozofia religiei" ; „Dia
lectica materialistă și știința con
temporană" ; „Epistemologie și dia
lectică" ; „Logica științelor umane" ; 
„Logică și acțiune" ; „Esteticul și 
corelațiile lui contemporane" ; „Cul
tura și civilizația socialistă" ; „Eto
sul socialist și acțiunea morală" ; 
„Antropologie și valori ale culturii"; 
„Confruntări de idei în filozofia 
contemporană" ; „Tendințe și orien
tări ta filozofia românească interbe
lică".

Manifestări 
consacrate 

aniversării a 
60 de ani de la 
făurirea P.C.R.

ȘTIINȚIFICE
Au participat academicieni, cadre 

didactice universitare, cercetători 
științifici, activiști, cadre didactice 
din învățămtatul liceal, studenți.

★
Sîmbătă au luat sfîrșit lucrările 

celei de-a XXV-a sesiuni a cercu
rilor științifice studențești din cadrul 
Academiei de studii economice, or
ganizată în cinstea celei de-a 60-a 
aniversări a Partidului Comunist 
Român.

Cele 1 500 comunicări și referate 
au abordat teme privind necesitatea 
perfecționării întregii activități eco
nomice, in baza documentelor celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, a indicațiilor și 
orientărilor . trasate de secretarul, 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Totodată, multe 
din lucrările prezentate au pus în 
valoare studiile practice efectuate 
de viitorii economiști.

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Ion Coman. membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a primit, sîmbă
tă, delegația Organizației apărării 
populare (O.D.P.) din R. P. Angola, 
condusă de locotenent-colonelul Paiva 
Domingos da Silva, membru al C.C. 
al M.P.L.A. — Partidul Muncii, vice- 
ministru la Ministerul Apărării și co
mandant general al Organizației apă
rării populare, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a efectuat, în perioada 
24—26 aprilie a.c., o vizită de priete
nie și pentru schimb de experiență 
ta țara noastră.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a parti
cipat tovarășul general-maior Ale
xandru Petricean. locțiitorul șefului 
de stat major al gărzilor patriotice de 
la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației a rugat să se transmită tova

rășului Nicolae Ceaușescu, din partea 
țovarășulu Jose Eduardo dos San
tos, președintele M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, președintele Republicii 
Populare Angola, un cordial salut și 
urări de noi succese, iar poporului ro
mân noi izbînzi în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Ion Coman 
l-a rugat pe oaspete să transmită to- 
varășulu Jose Eduardo dos Santos, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, un salut călduros, progres 
și pace poporului angolez prieten.

în cursul vizitei în țara noastră, de
legația angoleză a avut, de aseme
nea, convorbiri cu reprezentanți ai 
Ministerului Apărării Naționale, cu 
state majore ale gărzilor patriotice 
din Capitală și a participat la activi
tăți de pregătire desfășurate de sub
unitățile de gărzi patriotice și deta
șamente de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei.

DIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT
COMUNICAT

în legătură cu folosirea autoturismelor pro
prietate personală în zilele de 1-3 mai 1981

în zilele de 1—3 mal 1981, au
toturismele proprietate persona
lă pot circula indiferent de nu

mărul de înmatriculare, cu soț 
sau fără soț, al autoturismu
lui.

CORESPONDENȚII „SCÎNTEI1“ TRANSMIT :

La cabinetul județean Bihor pentru 
activitate pplitico-educativă a avut 
‘ ; sîmbătă o sesiune de comunicări 
științifice, sub egida Comitetului jude
țean Bihor al P.C.R. — Consiliul ju
dețean de educație politică și cultu
ră socialistă. în cadrul sesiunii, to
varășul Gheorghe Blaj, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, a 
prezentat comunicarea : „Bihorul —■ 
puternic integrat in grandiosul Pro
gram al Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si înaintare a 
României snre comunism". Prof. univ. 
dr. Teodor Pop — „Dezvoltarea ta- 
vătămîntului, științei și culturii în ju
dețul Bihor ta anii socialismului". Ge- 
neral-maior Ion Bucur Bordei — ..Ac- 
tivitațea Partidului Comunist Român 
în rindurile armatei. Concepția 
P.C.R.. a tovarășului Nicolae 
Ceausescu cu privire la apărarea 
independentei și suveranității Româ
niei socialiste". Lectorul universitar 
dr. Sever Dumitrașcu a vorbit des
pre „Făurirea Partidului Comunist 
Român — etapă nouă, superioară in 
mișcarea muncitorească din Româ
nia". iar conf. univ. dr. Ecaterina De- 
liman despre „Concepția militantă a 
Partidului Comunist Român cu pri
vire la raportul dialectic național — 
patriotic — international in evoluția 
societății contemporane.

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Alba Iulia s-au desfășurat lucră
rile unei sesiuni științifice de refera
te și comunicări cu tema „Concepția 
Partidului Comunist Român și a se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, despre necesitatea 
Întăririi continue a legalității socia
liste in etapa făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate si înain
tării României spre comunism". La 
această manifestare jubiliară au 
participat tovarășii Nicolae Hur- 
bean. prim-secretar al Comitetu
lui județean de Partid Alba, si 
loan Ceterchi, ministrul justiției.

cadre didactice de la Academia „Ște
fan Gheorghiu" din București și 
Universitatea din Cluj-Napoca. re
prezentanți ai Procuraturii generale a 
Republicii Socialiste România, acti
viști de partid și de stat, juriști.

Comitetul județean Vaslui al P.C.R., 
cu sprijinul Institutului de stu
dii istorice si social-politice de ne 
lingă C.C. al P.C.R., Centrul de stu
dii și cercetări de istorie și teorie 
militară București. Institutul „A. D. 
Xenopol“-Iași, a organizat sesiunea 
de comunicări si referate cu tema 
„60 de ani de luptă a P.C.R. împo
triva asupririi și exploatării, pentru 
dreptate, libertate socială, indepen
dență și suveranitate a României". 
Au susținut comunicări și referate 
cercetători, cadre didactice, activiști 
de partid și de stat. Ampla manifes
tare politico-ideologică și științifică 
a fost întregită cu vernisarea unor 
expoziții de documente din activita
tea P.C.R.. de carte social-politică, 
de filatelie și arte plastice.

în sala Teatrului de stat „Mihal 
Eminescu" din Botoșani s-a desfășurat 
o sesiune științifică avînd drept temă: 
„Făurirea P.C.R. — eveniment de în
semnătate istorică în viața poporului 
român. Județul Botoșani la cea de-a 
60-a aniversare a partidului", ‘orga
nizată de consiliul județean pentru 
educație politică și cultură socialistă, 
în deschiderea sesiunii a luat cuvîn
tul tovarășul Haralambie Alexa, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Botoșani. Sesiunea a 
cuprins,,un mare număr de referate 
și comunicări științifice prezentate 
de cercetători, cadre universitare, 
profesori de științe sociale, specia
liști din alte domenii, activiști de 
partid și de stat din București, Iași, 
Suceava, din diferite localități boto- 
șănene. Comunicările si referatele 
au reliefat cu precădere bogatelg 
tradiții revoluționare din zonă, dez
voltarea economico-socială a jude
țului.

MUNCITOREȘTE
(Urmare din pag. I)
plătit, încă nu atît de 
fericit cit merită, dar 
mîndru că nu se află 
în urma altora și că 
poate să arate tuturor 
că dacă muncești, în 
orice condiții, ajungi 
la tărîmul visat. Nu 
știu cît sîntem de bo- 
gați și cît mai avem 
pînă să trecem de 
ceea ce se numește 
„tară în curs de dez- 
voltare“. Poate că fără 
uriașele catastrofe na
turale am fi fost mult 
mai înaintați în ceea 
ce visăm ; dar am tre
cut peste toate și 
ne-am obișnuit să nu 
ne văităm.

Viata pe planeta Pă- 
mint a devenit dificilă: 
crize mondiale, scum
pirea petrolului, ero
ziunea păminturilor, 
recolte slabe din cauza 
intemperiilor etc., etc. 
La toate acestea s-a 
răspuns cu un cuvint 
care-mi place: mun- 
citorește, cu fapta ! A 
fost cutremur, au mu
rit oameni, s-au pră
bușit imobile. Cine a 
pornit din chiar prima 
clipă Ia refacerile ne
cesare ? Clasa munci
toare condusă de par
tid. Nu au mai exis
tat atunci zi Si noap
te, nu au mai existat 
duminici, nu a mai e- 
xistat odihnă. Citesc 
ici și colo articole ce 
exprimă uluirea unor 
oameni ce ne văd cam 
de departe : cuvîntul 
miracol nu lipsește. 
Eu cred că el exprimă 
cam mult, e de fapt 
un fel de a fi flatați. 
Nu e nicj un miracol, 
există un generator de 
energii : partidul co
munist, cel ce se ba
zează pe măreața cla
să muncitoare. Nu se 
poate spune, desigur, 
că țăranii sînt numai 
niște spectatori, cum 
sînt doar cite unii 
dintre ei de cîtăva 
vreme, la strînsul re
coltei, pentru că asta 
ar fi o enormitate ; 
atunci nu am mai avea 
pîine ; nici că intelec
tualii nu fac nimic 
atita vreme cit opera 
inteligenței lor teh
nice sau a talentului 
lor creator se adau
gă avuției patriei. A- 
vem o clasă muncitoa
re, o țărănime, o in
telectualitate capabi

le să asigure statorni
cia idealurilor asuma
te, progresul țării.

Se vor mai fi găsind, 
o știm, și niscaiva 
cobe, cum le spune 
poporul, niște stilpi de 
cafenea pentru care 
munca este o pedeap
să. și sculatul de di
mineață un blestem ; 
ei, aceștia, nu sînt greu 
de depistat: stau la 
colțuri și scot strigă
te neputincioase, din 
cînd în cînd, ali- 
mentînd un scepti
cism care mă sî- 
ciie și mă scoate din 
sărite ; după aseme
nea rare specimene 
nu avem industrie, a- 
gricultura e la pămînt, 
muzica a murit și ști
ința este tacă subțire. 
Indivizi cu „orbul găi
nilor".

Cred că literatura, 
publicistica angajată 
pot fi mai incisive fată' 
de asemenea ..perso
naje anacronice". După 
cum nu pot să nu con
stat că o anume pe
rioadă din timpul de
venirilor tării, generic 
denumită — după căr
țile care o ilustrează 
— „obsedantul dece
niu", este, cîteodată, 
unilateral prezentată, 
infătisîndu-i-se numai 
erorile, abuzurile (care 
au existat, desigur), dar 
ignorindu-se că în acel 
timp, cu toate greșeli
le, societatea a înain
tat. a progresat, că 
muncitoreste. cei multi 
au făurit o tară nouă. 
Apar deci, după pă
rerea mea. si false 
probleme etichetate cu 
elegantă „ale obsedan
tului deceniu". De 
ce adică obsedantul 
deoeniu ? Obsedanți au 
fost toți anii revolu
ției noastre, pentru că 
într-o societate în pli
nă prefacere e firesc 
să existe dramele de
posedării. O societate 
nouă se zidește înlătu- 
rînd molozul inechită
ților trecutului. De 
ce adică am crede că 
numai la noi mai exis
tă hoți, delapidatori, 
indivizi fără conștiință 
care își vind patria ? 
Noi am inventat toate 
astea ? Ce facem cu 
istoria universală a 
omenirii, cu eroii ne
gativi ce există în toa
te literaturile lumii ?

Ei sînt invenții ale 
autorilor numai ? Im
portant este că în 
pofida a tot ce ni se 
împotrivește, a scepti
cismului unora, ora
șele noastre cresc ta 
jurul nostru; că dacă 
ploile sau seceta ne 
mai Împuținează re
coltele, știm să tragem 
la catargă și să spo
rim oeea ce pierdem. 
Nu sîntem cei mai 
avuți oameni din 
lume, o știm, dar ăsta 
e un motiv să se ig
nore tot ce a ridicat 
poporul român mai 
ales ta acești ultimi 
ani de sacrificii, de e- 
nergie consumată pînă 
la epuizare ? Cine a 
săpat în munți șosele? 
Cine a ridicat zidurile 
splendide ale hidro
centralelor, cine a 
construit metroul, cing 
croiește intr-un ținut 
deșert un canal care 
va fertiliza un sol în
căpățînat ? Este chiar 
atît de simplu să faci 
în același timp atîtea 
lucruri ? Să reușești 
să fii competitiv cu 
țări avansate, cu o ve
che tradiție în mate
rie industrială, să te 
impui pe piața inven
țiilor cu o ingeniozi
tate ce uluiește ? E 
simplu sau la indemî- 
na oricui să se pre
zinte cu mari artiști 
pe toate scenele lumii?

Și-atunci merită să 
o spuneam cu mîndrie, 
cu prilejul celor 60 de 
ani de la întemeierea 
partidului nostru, că 
el, acest partid, deci 
noi, toți cei ce-i apar
ținem, avem deja un 
palmares, avem ce 
arăta, avem cu ce ne 
mindri, și mai ales 
putem să afirmăm că 
timpul ne ajută și că 
dacă flacăra războiului 
va fi oprită, și ea tre
buie oprită, vom do
vedi cu faptele că a- 
cest sistem social, a- 
ceastă gindire revolu
ționară vor birui pre
tutindeni.

Muncitorește deci, tn 
acest prag de sărbă
toare, mergem înain
te pe un. drum glo
rios, croit cu jertfe, 
susținut de o clasă 
fără pereche, clasa 
faptelor, a energiei 
pe care nimeni nu o 
poate stăvili.

Vizita delegației Partidului 
Liberal Italian

Delegația Partidului Liberal Ita
lian, condusă de Valerio Zanone, 
secretar general al partidului, a avut, 
sîmbătă, o întrevedere cu Ion Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de vederi asupra raporturilor 
economice dintre România Și Italia, 
relevîndu-se caracterul fructuos al 
cooperării în diverse domenii de in
teres reciproc.

A luat parte Ernesto Mario Bolas- 
co, ambasadorul Italiei la București.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2S, 

27 șl 28 aprilie. In țară : Vremea se va 
încălzi ușor. Cerul vă fi schimbător, cu 
înnorări mai pronunțate în vestul țării, 
unde vor cădea ploi, avînd șl caracter 
de aversă, însoțite de descărcări elec
trice șl izolat de grindină. In rest, 
averse Izolate de ploaie, mal ales după- 
amiaza. Vint slab, pînă la moderat, cu 
intensificări locale in Banat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 2 
și 12 grade, iar maximele între 14 și 
24 de grade, izolat mai ridicate In 
sudul țării. (Corneilu Pop, meteorolog 
de serviciu).
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oferă zilele acestea, ta deosebit de 
atrăgătoare condiții grafice asigurate 
de editura „Sport-turism", lucrarea : 
„Culturism — oameni, concursuri, 
exerciții", de Szekely Lăszlo. Auto
rul (președinte al Comisiei centrale 
de culturism), care ne este și coleg 
de breaslă (comentator de politică 
internațională la ziarul „Elore"), 
răspunde, azi, la citeva întrebări in 
legătură cu acest sport.

— Din ce nevoi a apărut culturis
mul ca sport, tovarășe Szekely ?

— Din nevoia omului, manifestă 
încă din antichitate, de a avea un 
trup în primul rînd sănătos și vigu
ros, iar ta al doilea rînd. cît mai 
frumos și mai armonios. Cum spune, 
atit de sugestiv, și Cristian Țopescu 
în prefața la cartea de care vor
beați, „orice om este dornic să aibă 
un corp frumos, iar culturismul este 
un minunat sculptor". Cultivînd ap
titudinile fizice, dezvoltînd resursele 
organismului, înnobilînd corpul și 
creind astfel condițiile fertile dezvol
tării unei minți sănătoase, agere și 
cu putere prelungită de lucru, cultu
rismul contribuie nemijlocit la împli
nirea personalității umane.

— Ce aptitudini trebuie să aibă 
cineva care dorește să practice acest 
sport ?

— Numai calități de voință ; adică, 
e de ajuns să dorească să practice 
culturismul. Și copiii, și tinerii, și cei 
ce-au trecut de cea de-a doua tine
rețe ,•— fie bărbați, fie femei — au 
deopotrivă acces în lumea, deocam
dată nu prea mare, dar mereu în creș
tere, a acestui sport. Cititorii trebuie 
să știe că, spre deosebire de marea 
majoritate a ramurilor sportive (cgre 
exercită atracție înainte de toate 
prin magnetul concursurilor, prin 
vraja și măreția luptei sportive, an
trenamentele fiind considerate un 
„rău necesar", fără de care nu poți 
obține biruința sportivă), culturismul

atrage ta principal prin antrenamen
tul în sine, prin efortul depus în 
exerciții. Din gama foarte bogată de 
exerciții, efectuate cu ajutorul unor 
îngreuieri — hanțele, haltere ș.a. — 
sau cu aparate speciale, fiecare prac
ticant iși poate alege pe acelea de 
care are nevoie în mod prioritar pen
tru dezvoltarea sa musculară sau 
pentru corectarea unor deficiențe fi
zice. Practic, exercițiile de culturism 
stat accesibile tuturor, efortul soli
citat puțind fi dozat exact, pe mă
sura forței fizice a fiecăruia. Așa se 
explică faptul că sălile de culturism 
din București, Oradea, Sibiu, Cluj- 
Napoca, Constanța, Satu Mare, Bra
șov, Iași, Baia Mare și din alte cen
tre sînt din ce ta ce mai populate. 
Recent, la Oradea s-a amenajat chiar 
o sală de antrenament special pen
tru femei.

— Totuși, parcă am auzit și de 
ceva condiții obligatorii pe care tre
buie să le respecte cei ce fac cul
turism...

— Sînt condiții care țin numai de 
viața personală. Fără o odihnă zil
nică, fără un suport alimentar adec
vat, antrenamentele de culturism 
nu-și pot atinge scopul. De aceea 
culturiștilor li se recomandă regimuri 
alimentare raționale, diferențiate : cu 
calorii multe și cu legume, plus 
fructe multe, la culturiști de perfor
mantă și la copii ; cu calorii mai 
puține și fără tendințe de supraali- 
mentație la femei și vîrstnici. Toți 
sportivii au nevoie de proteine, spre 
exemplu, dar șf în culturism, ca și 
în alte discipline, este greșită opinia 
că „proteinele fac mușchi". în plus, 
să precizăm că, dintre toate sportu
rile, culturismul este singurul care 
nu admite fumători tai concursuri.

— Am ajuns, prin urmare, și la 
culturismul competițional.

— La noi în țară, începînd din 
anul 1966, se desfășoară campionate 
naționale de culturism, pentru se

niori și juniori. Spre exemplu, pro
fesorul de educație fizică Gheorghe 
Humă (de la clubul Recolta Sibiu) 
a cucerit titlul de campion național, 
la categoria de greutate peste 85 kg, 
9 ani consecutiv ; montatorul de apa
rate optice Ștefan Bichiș (Rapid 
București) este campion la categoria 
77—85 kg, fochistul Nicolae Giurgi 
de la Minerul Cavnic deține titlul la 
72—77 kg, iar elevul bucureștean Flo
rin Uceanu (din anul IV al Liceului 
industrial „Spiru Haret") este cam
pion național de juniori (categoria 
72—77 kg), deși practică acest sport 
numai de trei ani. Pe lingă campio
nate naționale, care anul acesta se 
vor desfășura Ia 23 și 24 mal în 
București — pentru prima dată se
parat de campionatele naționale de 
haltere — Comisia centrală de cultu
rism (care își desfășoară activitatea, 
fiind de curînd reorganizată, în ca
drul Federației române de haltere 
și culturism) are și un vast pro
gram ce cuprinde multe alte acțiuni 
și concursuri menite să popularizeze 
această activitate. Dealtfel, trebuie să 
știți că in lume culturismul este 
practicat de peste 20 de milioane de 
oameni, se desfășoară anual campio
nate mondiale, europene . și alte 
concursuri de amploare, iar de cit va 
timp pe plan internațional se fac 
diligente pentru includerea culturis
mului în rîndul sporturilor olimpice, 
poate chiar din 1988.

— Cum spuneați insă, acest sport 
este atractiv și folositor nu in primul 
rînd prin competiții.

— Cîștigătorii de trofee sînt puțini 
la număr. Dar în sălile de antrena
mente toți practicanții cuceresc ceva 
mult mai de preț : sănătate, rezis
tență, forță, frumusețe.

— Cu alte cuvinte, culturismul este 
un sport în care există numai clști- 
gători, nimeni nu pierde.

Gheorghe MITROl

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

pentru trimestrul I 1981

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii

Ciștigurile obținute 
(in ordinea valorii) Valoarea cîșiigului

1 403-253-3 U.R.S.S. 8 300
2 424-104-634 8 300
3 454-1-177 8 300
4 413-102-85 \8 300
5 411-207-7 '8 300
6 436-1-1209 8 300
7 447-225-25 8 3008 439-1-287 8 3009 461-205-157 8 30010 462-201-705 8 30011 434-103-1651 8 30012 459-1-1907 8 30013 438-103-791 8 300

14 460-1-912 / 8 300
15 402-1-1049 R.P. Polonă 7 500
16 409-1-645 7 500
17 433-201-174 ■ ■ ' 7 500
18 442-1-151 7 500
19 419-201-166 7 500
20 450-211-360 7 500
21 443-1-622 7 500
22 452-1-1354 7 500
23 431-111-585 7 500
24 461-208-2017 7 500
25 462-210-475 7 50026 464-1-523 7 50027 459-1-4871 7 50028 460-1-2131 7 500
29 403-127-2 R.D. Germană 6 100
30 424-104-619 6 100
31 454-1-2 6 100
32 413-102-22 6 100
33 422-201-34 6 100
34 436-1-1190 6 10035 447-225-14 6 10036 439-1-276 6 100
37 460-207-839 6 10038 462-201-621 6 10039 434-103-1627 6 10040 459-1-1750 6 10041 438-103-739 6 10042 459-1-4690 »» 6 100

Total 42 clștiguri în valoare de lei 306 600

Cîștigătorii au obligația să se pre
zinte în cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorți Ia sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverința necesară îndeplinirii

formalităților în legătură cu efectu
area excursiei.

în cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, cîști- 
gurile se plătesc în numerar.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu cîștlgurl 
în materiale de construcție ieșite ciș
tigătoare Ia tragerea Ia sorți pentru 

trimestrul I 1981

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
cîstigulul

1. 916-350-173 15 000
2. 952-219-42 5 000
3. 907-513-183 5 000
4. 945-371-5 5 000

4 cîștiguri în valoare totală de lei
30 000

Titularii libretelor de economii 
ciștigătoare trebuie să se prezinte în 
cel mult 30 de zile de la data trage
rii la sorți la sucursalele și filialele 
C.E.C. pentru a li se elibera adeve
rințele necesare procurării materia
lelor de construcție.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite ciștigătoa
re la tragerea la sorti pentru trimes

trul I 1981

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
cîstigulul

1. 808-1-660 18 000
2. 860-201-455 15 000
3. 816-1-1717 15 000
4. 852-1-1160 15 000

4 cîștiguri în valoare totală de lei
63 000

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele si filialele C.E.G.

Titularii libretelor ieșite ciștigătoa
re pot folosi cîștigurile obținute pen
tru a contracta, in condițiile Legii 
nr. 4/1973, prin unitățile unde își au 
locul de muncă, construirea de locu
ințe proprietate personală. >

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICIȚ UNITE TANZANIA

Excelenței Sale Domnului JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii Unite Tanzania

DAR ES SALAAM•
Cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 

Unite Tanzania, am plăcerea, in numele poporului român, al Guvernului 
Republicii Socialiste România, precum și al meu personal, să vă adresez 
dumneavoastră, guvernului și poporului tanzanian, calde felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări de succes pe calea dezvoltării economice și sociale a 
tării dumneavoastră.

îmi exprim Încrederea că raporturile de prietenie dintre România și 
Tanzania, conlucrarea dintre ele în domeniile economic, politic și cultural, 
precum șî pe plan internațional se vor aprofunda în continuare, spre binele 
popoarelor român și tanzanian. al politicii de pace, independență națională, 
destindere si înțelegere în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
- Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul tanzanian 
sărbătorește astăzi 
Ziua sa națională, evo- 
cînd, cu acest prilej, 
unul dintre cele mai 
importante momente, 
ale istoriei sale : se 
împlinesc 17 ani de la 
memorabilul act din 
26 aprilie 1964, prin 
care organele supre
me ale puterii de sfat 
din Tanganica și Zan
zibar au ratificat 
acordul privind uni
ficarea celor două 
teritorii într-un sin
gur stat, sub numele 
de Republica Unită 
Tanzania.

Dînd glas aspirați
ilor spre unitate ale 
poporului tanzanian, 
dorinței sale de a în
lătura cît mai curînd 
consecințele nefaste 
ale dominației colo
niale. această acțiune 
a deschis o pagină 
nouă în existenta ti
nerei țări africane, 
în răstimpul care a 
trecut de atunci și 
mai cu seamă după 
adoptarea amplului 
program de dezvolta
re din 1967, cunoscut 
sub denumirea de 
„Declarația de la 
Arusha", Tanzania a 
obținut o serie de suc
cese pe calea conso
lidării independenței, 
a progresului econo
mic, a înfăptuirii unor

transformări sociale 
progresiste. înnoitoa
re. Pe harta țării au 
apărut un șir de 
obiective industriale 
în sectoarele textil, 
chimic, alimentar, s-au 
intensificat prospec
țiunile geologice, a 
fost adoptat un pro
gram pe termen lung 
de dezvoltare a agri
culturii. Ultima mă
sură prezintă o im
portantă deosebită. în- 
trucît sectorul respec
tiv concentrează ma
joritatea forței de 
muncă și este che
mat să asigure prin 
creșterea rapidă a pro
ducției satisfacerea 
din resurse proprii a 
necesarului de ali
mente. Realizarea pro
gramului agricol, ca și 
extinderea producției 
industriale vor face 
ca la capătul actua
lului plan cincinal 
(1981—1985) venitul 
național să crească de 
la 42,3 miliarde și
lingi la 56,7 miliarde 
șilingi.

Prieten apropiat al 
popoarelor africane, 
poporul român urmă
rește cu viu interes 
și simpatie succesele 
obținute de poporul 
tanzanian pe calea 
făuririi unei vieți 
noi. între România și 
Tanzania s-au stator
nicit relații de prie

tenie și colaborare, în
temeiate pe stimă șl 
respect reciproc, care 
se dezvoltă an de an. 
Momente de cea mai 
mare însemnătate în 
această evoluție le-au 
constituit întîlnirile 
dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Julius 
Nyerere. care. prin 
acordurile și înțele
gerile convenite, au 
deschis ample per
spective conlucrării 
româno-tanzaniene pe 
cele mai diverse pla
nuri. în această pri
vință este semnifica
tiv faptul că s-au 
extins continuu con
tactele bilaterale între 
factorii de răspundere 
din cele două țări, o 
ilustrare elocventă 
constituind-o vizita 
întreprinsă ta aceste 
zile tn țara noastră 
de delegația parla
mentară tanzaniană, 
condusă de Adam 
Sapi Mkwawa, pre
ședintele Adunării 
Naționale.

Ridicarea pe trepte 
superioare a colabo
rării dintre România 
și Tanzania, lărgirea 
și diversificarea ei 
corespund pe deplin 
intereselor celor două 
țări și popoare, cau
zei păcii și înțelegerii 
Internaționale.

CARAS-SEVERIN • La Casa 
de cultură a sindicatelor din Re
șița au avut loc mai multe ac
țiuni dedicate tineretului. Dintre 
acestea reținem seara de filme 
documentare desfășurată sub ge
nericul „Știința se pregătește 
pentru lntîlnirea cu noul mile
niu" • La Casa de cultură din 
Băile HerCulane s-a desfășurat o 
manifestare cultural-artistică pe 
teme turistice, cu proiecții de 
diapozitive și filme • Clubul 
siderurgiștilor „Oțelu Roșu" a 
găzduit un concurs „Cine știe, 
cîștigă" pe tema „60 de ani de 
la crearea P.C.R., care a fost 
urmat de o seară cultural-dis- 
tractivă. (Nicolae Cătană).

NEAMȚ • Secția propagandă 
a comitetului județean de 
partid, în colaborare cu cine- 
clubul „Petrodava" din Piatra 
Neamț, a realizat filmul-anchetă 
de scurt-metraj „Piața din gră
dina noastră", avînd ca temă 
folosirea terenurilor din peri
metrele localităților — curți, 
spații dintre blocuri, terenuri 
virane — pentru amenajarea de 
grădini de .legume. (Constantin 
Blagovici).

SIBIU • în cadrul preocupă
rilor bibliotecii județene „Astra" 
pentru sporirea continuă a nu
mărului de cititori, ca și pentru 
o mai largă accesibilitate a aces
tora la bogatul fond de carte 
de care dispune, în aceste zile 
au fost inaugurate două noi fi
liale ale prestigioasei biblioteci 
sibiene, una în noul cartier 
Hipodrom, cel mai mare din 
oraș, iar altul pe strada Cîmpu- 
lui nr. 8. La dispoziția cititori
lor se află cărți din toate dome
niile, editate ta limbile româ
nă, germană și maghiară • La 
Casa artelor din Sibiu a fost 
vernisată expoziția de caricatură 
aparținind lui Cristinel Vecer- 
dea. (Nicolae Brujan),

TIMIȘ • La Clubul ziariștilor 
din Timișoara a avut loc un con
cert coral festiv susținut de corul 
mixt „Bartdk Bela" al Casei de 
cultură a municipiului Timișoara, 
prilejuit de împlinirea a 10 ani 
de activitate a acestei formații 
artistice. Cu aceeași ocazie a fost 
vernisată o expoziție foto și de 
afișe oglindind activitatea for
mației sărbătorite. (Cezar Ioana).

VASLUI • Comitetul sindica
tului de la întreprinderea jude
țeană de construcții-montaj 
Vaslui a organizat în sala mare * 
a casei de cultură a sindicatelor 
din reședința județului specta
colul intitulat „Omagiu mîinilor 
de aur" dedicat fruntașilor în 
producție în întrecerea( socialis
tă ce se desfășoară in cinstea

zilei de 1 Mai șl a aniversării 
partidului. (Crăciun Lăluci).

COVASNA 9 în sala de ex
poziție a secției din Tîrgu Se
cuiesc a muzeului județean s-a 
deschis expoziția de grafică a 
artistului plastic, amator Nagy 
Lajos. (Păljânos Maria).

MARAMUREȘ 9 La Baia' 
Mare a ieșit de sub tipar foaia 
volantă „Tineretul și creația teh- 
nico-științifică", editată de co
mitetul județean U.T.C., în co
laborare cu redacția ziarului 
„Pentru socialism". (Gheorghe 
Susa).

SATU MARE • La Casa de 
cultură din Cărei s-a deschis 
expoziția artistei plastice ama
toare Ileana Vereș, decoratoare 
la I.C.S. mărfuri industriale 
Satu Mare, iar holul filarmoni
cii sătmărene găzduiește o ex
poziție cu lucrări de pictură 
semnate de clujeanul Sandor 
Iozsef Attila A La Clubul tine
retului din Satu Mare s-a des
fășurat un simpozion pe teme 
ale educației materialist-științi- 
fice a tinerei generații • O 
nouă premieră la secția maghia
ră a Teatrului de nord : „Baia", 
de V. Maiakovski. (O. Grumeza).

IAȘI • „Introducerea metode
lor active în cadrul lecției" și 
„Sarcinile actuale ale orientării 
școlare și profesionale ale elevi
lor" au fost temele dezbaterilor 
metodice care au avut loc re
cent la Iași. S-a subliniat nece
sitatea extinderii metodelor di
dactice active și intensificării 
orientării profesionale a elevi
lor către școlile agroindustriale, 
spre meseriile solicitate mal 
mult în județ. (Manole Corcaci).

DÎMBOVIȚA 9 La clubul 
petroliștilor din Moreni a avut 
loc o dezbatere pe tema „De
zarmare, destindere, securitate", 
la care au luat parte propagan
diști de la învățămtatul de 
partid, U.T.C, și sindicat, din în
treprinderile și instituțiile ora
șului. La .Casa de cultură a ora
șului Pucioasa a avut loc sim
pozionul „Filonul adine al tra
dițiilor revoluționare ale clasei 
noastre muncitoare". (Gh. Ma
nea).

CONSTANȚA • Timp de două 
zile, la Constanța, în organizarea. 
Inspectoratului școlar județean 
și a societății de științe filo
logice din România a avut 
loc sesiunea-dezbatere intitulată 
„Teorie și practică în studiul 
limbii și literaturii române". Ia 
care au participat academicieni, 
cercetători, profesori și specia
liști din domeniul filologiei din 
întreaga țară. (George Mi- 
hăescu).

• CENTRALA SOLA
RĂ GIGANT. 1983 
urmează să înceapă construirea, 
în zona mediteraneană, fie în 
Grecia, fie în Italia (alegerea 
definitivă se va face în curînd), 
a celei mai mari centrale helio- 
termice din lume, cu o putere 
instalată de 20 de Megawați. So
luțiile ei tehnice au fost elabo
rate în cadrul proiectului 
G.A.S.T. de către specialiști vest- 
germani. Centrala urmează să 
fie dată în exploatare în anul 
1987. Cu ajutorul unui sistem de 
oglinzi, radiația solară va în
călzi un „corp de lucru" care va 
pune în funcțiune un generator. 
Pentru a atinge capacitatea ma
ximă proiectată, centrala va 
avea 3 000 de oglinzi cu o su- 

1 prafață totală de 500 000 metri

pătrați, care vor focaliza razele 
în două puncte de recepționare 
instalate într-un turn de beton 
înalt de 200 de metri. în aceste 
puncte temperatura va atinge 
800 de grade C. Aerul astfel în
călzit va pune ta funcțiune două 
turbine cu gaze. La baza turnu
lui va fi instalată o turbină cu 
aburi care va funcționa datorită 
evacuării aerului cald. Cînd ce
rul va fi înnorat, centrala va 
funcționa folosind combustibil 
lichid sau gazos.

• MOARA LUI DON 
QUIJOTE. Celebrul episod al 
luptei lui Don Quijote cu o 
moară de vînt constituie prilej 
de aprigi dispute între membrii 
„Asociației portugheze a priete
nilor morilor de vînt", care su
praveghează buna funcționare și

Dl
starea tehnică a 5 000 mori de 
vint și de apă din țară. Pre
ședintele acesteia, Victor Men
des Pinto, susține că, pe baza 
descrierii lui Cervantes, se poate 
afirma că moara respectivă era 
de proveniență portugheză și nu 
spaniolă. Urmează acum, firește, 
să-și spună cuvîntul și concetă
țenii lui Cervantes.

• PREOCUPĂRI UR
BANISTICE. Din rațiuni de 
protejare a mediului și de ad
ministrare. în viitorii zece ani 
în U.R.S.S. va fi limitată la

maximum extinderea marilor 
centre urbane, in timp ce vor fi 
create 200 de orașe mijlocii și 
miei. Actuala populație urbană a 
U.R.S.S. a ajuns la 168 milioane 
de locuitori (60 la sută din tota
lul populației țării), sporind in 
ultimul deceniu cu 32 milioane 
locuitori. Institutul de urbanism 
al U.R.S.S. a informat că noile 
orașe mijlocii și mici vor fi 
create în apropierea exploatări
lor de zăcăminte minerale și a 
unităților producătoare de ener
gie. în partea europeană a țării 
nu va apărea nici un oraș nou, 
ci se va urmări dezvoltarea lo
calităților rurale.

• CÎNTĂREȚI „ÎNARI
PAȚI". La Nisa a fost organi
zat recent un concurs muzical 
sui-generis — campionatul păsă
rilor cîntătoare, la care au parti
cipat nu mai puțin de 10 000... 
concurenți ! Juriul, alcătuit din 
66 de muzicieni, a acordat pre
mii zburătoarelor, care s-au 
străduit să nu emită nici o notă 
falsă. E drept că, spre deosebire 
de alte cpncursuri, de această 
dată premiile au fost decernate 
nu concurenților, ci... stăpînilor 
și antrenorilor lor.

• DESTINE ÎNGEMĂ
NATE. Margaret Neeham Cox 
și Florence Neeham Parrish, 
două surori gemene, născute în 
urmă cu 87 de ani, ia două ore

una după cealaltă, au decedat, 
acum citeva zile, în aceeași „or
dine" și după exact același in
terval de timp. Ambele se an
gajaseră, la vîrsta de 15 ani, 
operatoare de telegraf, au lucrat 
40 de ani și au locuit tot timpul 
în apropiere una de cealaltă.

• ARTA TATUAJU
LUI. în capitala Japoniei s-a 
deschis recent o expoziție da 
desene și fotografii privind ta
tuajul în arhipelagul nipon. O 
mare parte dintre exponate sînt 
consacrate istoriei acestei arte 
care, cu secole în urmă, era con
siderată ca o variantă a picturii, 
în evul mediu, samuraii plăteau 
pictori specializați pentru a-i 
tatua cu imagini reproducînd ta
blouri celebre ale maeștrilor 
picturii nipone.
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încheierea vizitei oficiale
în Republica Socialistă România a ministrului 
afacerilor externe al Republicii Federale Nigeria

La Invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Fe
derale Nigeria, profesor Ishaya 
Audu, a efectuat o vizită oficială în 
România, în perioada 22—25 aprilie 
1981.

Cu prilejul vizitei. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit pe ministrul afacerilor externe 
nigerian, care a adresat un mesaj da 
prietenie și cele mai bune urări de 
sănătate si fericire, de prosperitate 
poporului român, din partea președin
telui Republicii Federale Nigeria, 
Alhaji Shehu Shagari. La rîndul 
său, președintele Nicolae Ceausescu 
a rugat să se transmită președintelui 
Alhaji Shehu Shagari salutări cor
diale, împreună cu cele mai bune 
urări de pace și progres pentru 
poporul prieten nigerian.

Cei doi miniștri de externe au 
avut convorbiri oficiale, desfășu
rate într-o atmosferă de încredere 
și înțelegere reciprocă. referitoare 
la promovarea în continuare a rela
țiilor româno-nigeriene si la prin
cipalele probleme internaționale.

în timpul vizitei, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Fede
rale Nigeria a avut, de asemenea, 
convorbiri cu alți membri ai Guver
nului Republicii Socialiste România.

Examinînd modul de desfășurare a 
raporturilor bilaterale, miniștrii de 
externe român și nigerian au expri
mat satisfacția guvernelor lor fată 
de evoluția pozitivă, ascendentă în
registrată în colaborarea ne plan 
politic, economic, cultural si in alte 
domenii dintre cele două țări, in 
spiritul Declarației solemne comune 
din 1978 și al celorlalte înțelegeri 
stabilite la cel mai înalt nivel. în 
acest context, miniștrii au relevat 
rolul decisiv al dialogului la cel mai 
înalt nivel pentru asigurarea dina
mismului. trăiniciei si dezvoltării 
multilaterale a»relatiilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate dintre cele 
două țări și popoare. S-a exprimat, 
totodată, hotărîrea celor două părți 
de a încuraja contactele, convorbirile 
și schimbul de vederi la nivel mi
nisterial și la alte niveluri, precum 
Si între popoarele lor, în scopul 
adincirii cunoașterii reciproce si 
identificării unor noi posibilități de 
conlucrare în diverse domenii.

în cadrul convorbirilor a fost 
acordată o atentie prioritară dezvol
tării relațiilor de cooperare econo
mică si a schimburilor comerciale 
româno-nigeriene. căilor de impul
sionare a acestei dezvoltări în pe
rioada următoare.

Cei doi miniștri au reliefat pro
gresele înregistrate în raporturile 
economice în ultimii ani. concreti
zate in intrarea în producție a com
binatelor de industrializare a lem
nului din cadrul societăților mixte 
Nirowt $i Seromwood. constituirea 
și începerea activității societății 
mixte româno-nigeriene de con
strucții. adîncirea colaborării în 
realizarea unui centru national pen
tru mecanizarea agriculturii, conve
nirea realizării unor fabrici de pro
duse din lemn, precum si sporirea 
substanțială a volumului comerțului 
bilateral.

Ei au apreciat, totodată, că econo
miile României si Nigeriei, aflate în 
plin proces de creștere si moder
nizare, oferă ample posibilități pen
tru intensificarea si lărgirea coope
rării industriale, agricole si în alte 
sectoare de interes comun. Au căzut 
de acord să sprijine adoptarea mă
surilor necesare pentru realizarea 
acțiunilor de cooperare aflate în 
negociere sau discuție privind com
plexele agrozooindustriale si de pre
lucrare a lemnului, producerea de 
echipamente de telecomunicații, de 
ciment și adezivi, asamblarea de 
tractoare și altele.

în urma informării reciproce asu
pra prevederilor planurilor de dez
voltare economico-socială ale Româ
niei și Nigeriei pe perioada 1981— 
1985. cei doi miniștri au hotărît să 
acționeze pentru adîncirea colaboră
rii economice și tehnice, prin parti
ciparea organizațiilor și întreprinde
rilor economice române la realizarea 
în Nigeria, pe bază de societăți 
mixte sau alte forme de cooperare, 
a unor obiective si programe priori
tare din domeniul extragerii si pre
lucrării țițeiului, petrochimiei, elec
trificării rurale, producerii de îngră
șăminte. transporturilor, irigațiilor, 
agrozootehniei și în alte sectoare.

Cei doi miniștri au convenit să 
sprijine luarea de măsuri pentru 
dezvoltarea echilibrată și diversi
ficarea continuă a schimburilor de 
mărfuri și servicii între România și 
Nigeria și să urmărească îndeaproape 
soluționarea problemelor curente le
gate de promovarea relațiilor eco
nomice bilaterale.

în acest scop, cei doi miniștri au 
semnat un Memorandum referitor la 
dezvoltarea in continuare a cooperă
rii economice si a schimburilor co
merciale dintre cele două țări.

Pentru a lărgi cadrul juridic de 
stimulare a comerțului si cooperării 
româno-nigeriene, cei doi miniștri 
au stabilit să se accelereze negocie
rile pentru încheierea acordurilor 
privind garantarea reciprocă a in
vestițiilor, evitarea dublei impuneri 
și navigația maritimă.

în cadrul schimbului de păreri cu 
privire la principalele probleme in
ternaționale. miniștrii de externe ai 
României și Nigeriei au evidențiat 
că in lumea contemporană se afirmă 
tot mai puternic voința popoarelor 
de a pune capăt cu desăvîrsire poli
ticii imperialiste si colonialiste de 
asuprire Si dominație, de a fi libere 
și independente. Miniștrii au subli
niat. totodată, că in ultimul timp 
s-au intensificat acțiunile de conso
lidare si reîmpărțire a sferelor de 
influentă, s-au ascuțit contradicțiile 
pe plan mondial între diferite state 
și grupări de state, au apărut noi 
conflicte și stări de Încordare, care 
eu determinat o agravare a situa
ției Internationale, creînd noi si 
serioase pericole pentru securitatea, 
progresul si pacea întregii lumi. Mi

niștrii au apreciat că în aceste con
diții sînt mai necesare ca oricînd 
unirea și conlucrarea strînsă a tu
turor popoarelor pentru oprirea de
teriorării vieții internaționale, pen
tru eliminarea cu desăvîrsire a po
liticii de forță și amenințare cu 
forța, pentru reluarea și continuarea 
politicii de destindere, independentă 
națională și colaborare.

Ei s-au pronunțat pentru solutio
narea pe cale pașnică prin tratative 
a tuturor diferendelor dintre state, 
în spiritul respectării libertății, in
dependentei și suveranității, a drep
tului fiecărei națiuni de a se dez
volta de sine stătător pe calea pro
gresului și civilizației, fără nici un 
amestec din afară.

Miniștrii de externe ai României și 
Nigeriei au relevat însemnătatea 
deosebită a întăririi securității și dez
voltării cooperării și unității în Eu
ropa pentru creșterea contribuției 
statelor europene la solutionarea 
problemelor majore ale vieții inter
naționale, la îmbunătățirea climatu
lui politic mondial, promovarea păcii, 
destinderii și înțelegerii în lume. în 
acest sens, ei s-au pronunțat pentru 
intensificarea eforturilor în vederea 
asigurării reușitei reuniunii de la 
Madrid, a progresului rapid, după 
reluarea lucrărilor, în convenirea 
unui document de substanță, care să 
dea un impuls real aplicării Actului 
final de la Helsinki.

S-a subliniat importanța ajunge
rii la un acord privind convocarea 
conferinței de încredere și dezarma
re, extinderea raporturilor de cola
borare pe toate planurile, asigurarea 
continuității procesului deschis la 
Helsinki, inclusiv prin stabilirea da
tei și locului viitoarei reuniuni.

Cei doi miniștri au reiterat spriji
nul ferm pe care țările lor îl acordă 
luptei popoarelor pentru libertate și 
independență, pentru abolirea poli
ticii imperialiste, colonialiste și-neo- 
colonialiste, de discriminare rasială 
și apartheid.

Ei au exprimat, în acest cadru, 
preocuparea deosebită a celor două 
guverne fată de situația încordată 
creată în Africa australă, ca urmare 
a perpetuării ocupației ilegale a 
Namibiei de către regimul rasist sud- 
african, față de încercările acestuia 
de a împiedica accesul poporului na- 
mibian la independență. S-a arătat 
că, în actualele condiții, O.U.A. și miș
carea de nealiniere pot aduce o con
tribuție importantă în susținerea cau
zei eliberării naționale a poporului 
namibian. S-a subliniat, de aseme
nea. că Adunarea Generală a O.N.U. 
și Consiliul de Securitate sînt che
mate să-și exercite pe deplin rolul 
ce le revine, să acționeze energic 
pentru eliminarea opoziției si obsta
colelor ridicate de guvernul sud-afri- 
can în calea accesului la indepen
dentă al Namibiei. S-a reafirmat so
lidaritatea militantă a celor două țări 
și popoare cu cauza dreaptă a po
porului namibian. hotărîrea lor fer
mă de a-1 sprijini și în viitor — po
litic, diplomatic, material si moral 
— în lupta ce o desfășoară sub con
ducerea S.W.A.P.O. pentru realizarea 
dreptului său inalienabil la existență 
liberă >și suverană. S-au reiterat, 
totodată, sentimentele de solidaritate 
ale popoarelor român și nigerian cu 
lupta poporului oprimat din Africa 
de Sud împotriva politicii de discri
minare rasială și de apartheid.

Exprimînd profunda lor îngrijo
rare față de consecințele extrem, de 
grave ale cursei înarmărilor pentru 
pacea și existența omenirii, cei doi 
miniștri s-au pronunțat pentru adop
tarea de măsuri ferme în vederea 
opririi cursei înarmărilor și trecerii 
Ia dezarmare, în primul rind la 
dezarmarea nucleară. în acest cadru, 
s-a relevat necesitatea imperioasă a 
trecerii neîntîrziate la reducerea 
cheltuielilor militare, a forțelor ar
mate și a armamentelor, precum și 
alocarea fondurilor astfel eliberate 
pentru progresul economic și social 
al fiecărei țări, pentru sprijinirea 
dezvoltării țărilor rămase în urmă.

Miniștrii de externe român și ni
gerian s-au pronunțat pentru măsuri 
concrete vizind lichidarea marilor 
decalaje ce impart lumea, în țări să
race și țări bogate, a stării de sub
dezvoltare. economică și socială în 
care se află o mare parte a omeni
rii, ca urmare a îndelungatei politici 
colonialiste. Ei consideră că trebuie 
intensificate eforturile pentru făuri
rea noii ordini economice internațio
nale bazate ne deplina echitate si 
egalitate, care să asigure progresul 
mai gapid al tuturor țărilor, si in 
primul rind al celor în curs de dez
voltare, să înlesnească aecesul larg 
al popoarelor la cuceririle științei și 
tehnicii înaintate, să asigure întărirea 
stabilității politice și economice ge
nerale.

Cei doi miniștri au dat o înaltă 
apreciere rolului țărilor nealiniate în 
evoluția'pozitivă a cursului vieții in
ternaționale, in promovarea noilor 
principii de relații între state. în a- 
firmarea politicii de independentă, 
colaborare și pace.

Evidențiind buna colaborare exis
tentă între România și Nigeria la 
O.N.U., în cadrul altor organizații și 
organisme internaționale, în „Grupul 
celor 77“ și in mișcarea statelor 
nealiniate, cei doi miniștri au hotă- 
rit să acționeze și în continuare pen
tru adincirea și extinderea acestei 
conlucrări, inclusiv prin organizarea 
unor consultări mai frecvente între 
ministerele de externe și intensifi
carea schimbului de vederi si coope
rării între cele două țări la diferite 
reuniuni internaționale.★

Sîmbătă dimineață, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Fede
rale Nigeria, profesor Ishaya Audu, 
a părăsit Capitala,

Pe aeroportul Otopeni oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Octavian Cărare, 
ambasadorul tării noastre la Lagos, 
și Adeuga Adekoye, ambasadorul Ni
geriei la București.

Viitorul zbor al navetei
Viitorul zbor al na

vetei „Columbia", pre
văzut pentru sfirșitul 
lunii septembrie sau 
începutul lui octom
brie a.c., va dura pa
tru zile și jumătate, 
iar astronauții desem
nați pentru această mi

siune sînt Joe Engle și 
Richard Truly. Deo
camdată, transportul 
navetei de la baza E- 
dwards, situată in de
sertul Californiei, la 
centrul spatial de la 
Cape Canaveral (Flori
da) a fost aminat cu

„Columbia"
24 de ore, ca urmare a 
prelungirii operațiilor 
de pregătire, care in
clud si protejarea ce
lor trei motoare ale 
navetei. „Columbia" va 
fi transportată cu un 
avion-gigant de tipul 
„Boeing-747".

„Este necesară soluționarea 
tuturor problemelor litigioase exclusiv 

pe cale pașnică**
Rezoluții adoptate la incheierea sesiunii de primăvară a Uniunii 

Interparlamentare
MANILA 25 (Agerpres). — Simbătă s-au încheiat lucrările sesiunii 

de primăvară a Uniunii Interparlamentare, la care au participat delegații 
ale grupurilor naționale din 94 de țări, precum și reprezentanți ai O.N.U. 
Si ai altor organizații internaționale și regionale. Delegația română a fost 
condusă de Stan Soare, președintele Grupului român al Uniunii Inter
parlamentare.

Consiliul interparlamentar a adop
tat proiectele de rezoluții elaborate 
de comisiile de specialitate — în care 
sint incluse importante propuneri ale 
delegației române. Ele urmează să fie 
supuse conferinței uniunii, din toam
na acestui an. O atentie deosebită 
a fost acordată problemelor dezarmă
rii. evidențiată si de numărul mare 
de memorandumuri, propuneri si 
participări la dezbateri. într-un do
cument adoptat în unanimitate de 
participant!, după ce sint subliniate 
consecințele grave ale deteriorării si
tuației internaționale. ale apariției 
unor noi focare și conflicte, care re
prezintă o mare amenințare pentru 
independenta și suveranitatea națio
nală a popoarelor, se reafirmă nece
sitatea respectării angajamentelor 
internaționale asumate de state, prin
tre care Actul final de la Helsinki. 
Se relevă, totodată, că negocierile re
prezintă singura modalitate de solu
ționare a conflictelor. Exprimîndu-se 
îngrijorarea profundă față de acce
lerarea cursei înarmărilor, documen
tul cheamă parlamentele Si guver
nele să se pronunțe ferm pentru re
nunțarea definitivă la forță si la ame
nințarea cu forța, pentru solutionarea 
conflictelor exclusiv pe cale pașnică, 
pentru negocierea unor acorduri con
crete privind interzicerea totală a fo
losirii armelor nucleare, interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară și 
acordarea de garanții că nici un stat 
nenuclear nu va fi victima amenință
rii sau folosirii armei nucleare de 
către statele posesoare. Reuniunea 
s-a pronunțat cu hotărlre pentru 
trecerea la măsuri eficace de na
tură să contribuie la procesul 
realizării dezarmării generale și 
totale, prin convenirea de înțele
geri privind stabilirea de zone 
denuclearizate. reducerea bugetelor 
militare, in primul rind de către sta
tele nucleare și de alte state cu un 
puternic potențial militar, desfiin
țarea bazelor militare pe teritoriile 
altor state, retragerea trupelor străi
ne. dizolvarea blocurilor militare, în
cetarea oricărui amestec din afară in 
treburile interne ale altor state. Che- 
mind toate statele participante la 
C.S.C.E. să continue necondiționat și 
prin toate modalitățile procesul e- 
dificării securității si dezvoltării coo
perării pe continentul european, 
participanții au cerut insistent con
vocarea unei conferințe de încrede
re si dezarmare in Europa, recoman- 
dîndu-se, totodată, organizarea unor 
conferințe de acest gen și în alte

regiuni ale lumii, pentru a se ajun
ge la realizarea unor măsuri reale 
si efective de dezarmare.

tn proiectul de rezoluție privind 
criza energiei se exprimă convin
gerea că soluționarea problemelor a- 
cute ale economiei mondiale reclamă 
de urgentă transformări structurale 
în economia mondială și relațiile e- 
conomice internaționale pe baza a- 
plicării si respectării stricte a prin
cipiilor egalității în drepturi, inde
pendenței. suveranității naționale și 
avantajului reciproc. Relevîndu-se că 
urmările crizei energiei afectează 
toate statele, si în primul rind pe 
cele în curs de dezvoltare. în docu
ment se subliniază necesitatea abor
dării acestor probleme în strînsă in
terdependentă cu alte probleme ma
jore cum sînt cele ale materiilor pri
me. comerțului, sistemului monetar. 
Se evidențiază necesitatea promovă
rii unei largi cooperări internaționa
le pentru perfectionarea unor înțe
legeri vizînd stabilirea unor raporturi 
echitabile intre preturile principale
lor materii prime, energiei produ
selor agroalimentare și produselor 
manufacturate care, fondate pe re
cunoașterea dreptului suveran al sta
telor asupra resurselor și activități
lor lor economice, să reducă la 
minimum influența situațiilor de 
monopol pe piață și să reflecte costu
rile și utilitatea produselor, să permi
tă eliminarea fluctuațiilor excesive 
ale preturilor pe piețele internaționale 
și protejarea puterii de cumpărare a 
țărilor in curs de dezvoltare exporta
toare de materii prime, împotriva 
erodării generate de procesele infla
ționiste. Parlamentele și guvernele 
sint chemate să acționeze pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, pentru desfășurarea cu 
succes a negocierilor globale. în ca
drul cărora să-și găsească soluțio
narea și problemele crizei energiei.

Condamnind perpetuarea politicii de 
colonialism, a practicilor de discrimi
nare rasială și apartheid, participanții 
s-au pronunțat ferm pentru ' respec
tarea dreptului Ia autodeterminare al 
popoarelor aflate încă sub opresiune 
colonială, pentru intensificarea acțiu
nilor in vederea asigurării indepen
denței Namibiei, a unei vieți libere și 
demne pentru populația majoritară 
din Africa de Sud. Parlamentele și 
guvernele sînt chemate să condamne 
actele de agresiune ale regimului sud- 
african împotriva statelor vecine in
dependente.

Azi, primul tur 
prezidențiale

Astăzi, cei 37 milioane de alegă
tori francezi sint chemați la urne, 
în primul tur de scrutin, pentru de
semnarea președintelui republicii 
pe următorii 7 ani, cel de al doilea 
tur fiind programat la 10 mai. Ofi
cial campania electorală s-a deschis 
la 10 aprilie, dar principalele gru
pări politice și-au desemnat și a- 
nu.nțat, încă de mai mult timp, 
candidații. intențiile și programele 
în legătură cu problemele mari ale 
țării. Din cei aproape 60 de candi
dați, anunțați inițial, consiliul-con
stituțional a reținut zece.

în fapt, după aprecierile presei 
franceze,. competiția se va da la 26 
aprilie numai intre președintele in 
funcție, Valâry Giscard d’Estaing, 
liderul Partidului Socialist, Fran
cois Mitterrand, secretarul general 
al Partidului Comunist, Georges 
Marchais, și conducătorul partidu
lui neogaullist. Adunarea pentru 
republică, Jacques Chirac.

Față de precedentele alegeri, par
tidele „majorității" în Adunarea 
Națională — Uniunea 'pentru de
mocrația franceză (partidul giscar- 
dian cu 136 de mandate în parla
ment) și Adunarea pentru republi
că (149 de mandate) — nu prezintă 
un singur candidat, ci trei — Gis
card d’Estaing și foștii premieri 
Jacques Chirac și Michel Debre. 
Deși au formulat opțiuni și soluții 
întrucîtva deosebite, mai ales în 
problemele de politică internă, can
didate „majorității" au evitat apre
cieri și etichetări, care ar face im
posibilă reluarea conlucrării după 
alegeri.

Partidele stîngii — P.C.F. și P.S.F. 
— și-au desfășurat în mod separat 
campania electorală, amînînd pen
tru perioada dintre cele două tu
ruri de scrutin definitivarea unei 
decizii referitoare la o eventuală 
colaborare și stabilire a unui sin
gur candidat comun la cel de-al 
doilea tur de scrutin.

al alegerilor 
din Franța

Cum era și de așteptat, disputa 
dintre candidați a fost dominată de 
problemele economice și sociale, 
intrucît, după cum nota ziarul „I,E 
MONDE" în ajunul startului cam
paniei electorale, „anul 1980 a fost 
un an nefavorabil pentru economia 
franceză". Ritmul de creștere a fost 
de numai 1,1 la sută în comparație 
cu 3,4 la sută in 1979. Concomitent, 
s-a înregistrat o sporire substanția
lă a șomajului (apreciat de agenția 
France Presse că ar afecta peste 
1 600 000 de francezi, in majoritate 
tineri — n.n.). Potrivit calculelor 
economiștilor, șomajul nu ar putea 
fi absorbit decît realizînd un ritm 
de creștere de cel puțin 5,5 la sută, 
în același timp, inflația, în conti
nuă expansiune, a atins o rată de 
13,6 la sută în 1980.

în aceste împrejurări, cotidianul 
amintit reținea „preocuparea prin
cipalilor candidați de a avansa so
luții și de a propune remedii, me
nite a diminua șomajul, a stabiliza 
preturile și a reduce inegalitățile 
excesive" — în funcție de orientă
rile specifice fiecăruia.

Dacă aceste soluții diferă de la 
candidat la candidat, in schimb în 
problemele de politică externă se 
constată un anumit consens gene
ral — desigur, cu diferite variați- 
uni de nuanțe și poziții — asupra 
unor aspecte cardinale, cum ar fi 
pacea, destinderea și dialogul, co
laborarea internațională, ceea ce 
prezintă o semnificație deosebită, 
mai ales avîndu-se in vedere că 
este vorba de un stat ca Franța, 
cu un rol de seamă în viața inter
națională.

Decizia finală a alegătorilor va fi 
cunoscută abia la 10 mai. la cel 
de al doilea tur de scrutin, cind în 
competiție vor rămlne numai pri
mii doi candidați — cel mai bine 
plasați.

P. STANCESCU

„CURSA ÎNARMĂRILOR

— cel mai mare obstacol 
în calea 

progresului uman" 
Apel pentru înfăptuirea 

dezarmării adresat popoarelor 
de Internaționala socialistă
LONDRA 25 (Agerpres). — Inter

naționala socialistă a adresat un apel 
tuturor popoarelor și tuturor oame
nilor de pe glob ca, indiferent de 
convingerile lor politice, să-și inten
sifice eforturile pentru oprirea 
cursei înarmărilor si înfăptuirea 
dezarmării. într-un comunicat difu
zat la sediul din Londra al organi
zației se arată că orice om poate 
contribui, prin participarea sa la ac
țiuni cetățenești și prin rezistenta 
opusă militarizării, la promovarea 
unei politici de pace și dezarmare. 
Comunicatul adresează, de asemenea, 
un apel guvernelor ce sporesc cheltu
ielile pentru înarmare, cerindu-le 
să-si reducă in mod considerabil po
tențialul militar.

Internaționala socialistă amintește 
că ..aproape jumătate din oamenii de 
știință din sectorul tehnologic sînt 
angajați în lucrări cu caracter mi
litar. O proporție crescîndă din ve
nitul mondial este utilizată în sco
puri distructive, iar din ce in ce mai 
multi oameni ai muncii sînt folosiți 
în industria armamentului" — se a- 
daugă în document. Arme noi și tot 
mai ucigătoare sporesc „pericolul 
unei uriașe explozii". Escaladarea 
înarmărilor si creșterea cheltuielilor 
militare prejudiciază în special ță
rile in curs de dezvoltare. Dar „cursa 
înarmărilor — menționează documen
tul — constituie cel mai mare ob
stacol în calea progresului uman". în 
general.

Împotriva amplasării 
de noi rachete

în Europa occidentală
BONN 25 (Agerpres). La Ham

burg s-a deschis un forum al unor 
personalități vest-germane care se 
pronunță împotriva amplasării de noi 
rachete americane cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul Europei occi
dentale. Participi, reprezentanți sin
dicali, deputati social-democrati din 
Bundestag, oameni de știință. In
tr-un apel dat publicității, participan
ta au evidențiat că „hotărîrea 
N.A.T.O. din decembrie 1979 contrir 
buie la intensificarea cursei înarmă
rilor; determină militarizarea a noi 
domenii de activitate și reclamă 
cheltuirea de sume tot mai mari în 
scopuri militare". De aceea, relevă 
apelul, „noi ne simțim amenințați, 
pentru noi nu există nimic mai im
portant decît pacea și nimic mai rău 
decit războiul**.

HAGA 25 (Agerpres). — In orașul 
universitar Groningen, din Olanda, se 
desfășoară lucrările unui colocviu in
ternațional, la care participă oameni 
politici, oameni de știință.' alte per
sonalități din majoritatea țărilor 
membre ale N.A.T.O. și care are 
drept temă „un război nuclear in Eu
ropa". Participanta au subliniat. In 
intervențiile lor, că intensificarea 
înarmărilor N.A.T.O., în special pla
nurile de amplasare de noi sisteme 
de rachete nucleare în Europa occi
dentală. creează un pericol acut de 
război nuclear pentru continentul 
nostru. Vorbitorii au relevat necesi
tatea stringentă ca S.U.A. să-și re
ducă potențialul nuclear din Europa 
occidentală și s-au pronunțat. de 
asemenea. îp favoarea ratificării de 
către Congresul american a tratatu
lui ,.S.A.L.T.-2<‘.

Evoluția situației
din Liban

BEIRUT 25 (Agerpres). — Artileria 
grea israeliană și ce’a a milițiilor de 
dreapta libaneze, conduse de maiorul 
disident Saad Haddad, au bombardat' 
în ultimele 24 de ore localitatea 
Nabatiyeh și castelul Beaufort din 
sudul Libanului, relatează agenția 
palestiniană de presă — WAFA.

Orașul Zahle. capitala regiunii Be
kaa. a fost supus simbătă tirurilor ar
tileriei grele, ceea ce constituie, po
trivit agenției U.P.I., prima violare 
serioasă a acordului de încetare a 
focului intervenit in urmă cu trei zile 
între părțile aflate în conflict.

La Beirut șl în împrejurimi s-au 
semnalat. în cursul zilei de sîmbătă, 
numai tiruri sporadice — a anunțat 
postul de radio libanez. Pe de altă 
parte, menționează aceeași sursă, 
aeroportul internațional din Beirut 
continuă să fie închis pentru a cincea 
zi consecutiv.

Potrivit agenției Reuter, cel puțin 
350 de persoane și-au pierdut viața 
de la reluarea luptelor, la începutul 
lunii aprilie. între părțile implicate 
în conflictul din Liban.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

DECLARAȚIE. Intr-un interviu acordat publicației iugoslave „Nin", 
Willy Brandt, președintele P.S.D. din R.F. Germania, a apreciat că, în 
pofida unor serioase dificultăți apărute in situația internațională, există 
totuși perspective pentru o reluare a destinderii. După ce a relevat im
portanța unor relații de cooperare in Europa de la stat la stat, Brandt 
a arătat că „nu se va putea vorbi de o destindere politică reală și nici 
de o cooperare practică, dacă nu se vor obține și o serie de rezultate 
in domeniul dezarmării și al controlului înarmărilor" - transmite agenția 
Taniug.

Christoph van der Klaauw, care 
este, totodată, președintele Consi
liului ministerial al, C.E.E. în 
cursul convorbirii au fost exami
nate modalitățile prin care statele 
C.E.E. pot contribui la relansarea 
procesului de pace în Orientul 
Mijlociu. Anterior, ministrul de ex
terne olandez a vizjtat Siria, Ira
kul, Iordania, Libanul, Marocul și 
S.U.A.

i

PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI NAMIBIEI 
EA INDEPENDENTA

Intervenția reprezentantului României in dezbaterile Consiliului 
de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— Intervențiile reprezentanților unui 
mare număr de țări din toate regiu
nile lumii la dezbaterile reuniunii 
Consiliului de Securitate consacrate 
examinării problemei namibiene au 
pus în evidență preocuparea profun
dă, practic a întregii comunități in
ternaționale, față de situația încor
dată creată în Africa australă din 
cauza perpetuării ocupației ilegale a 
Namibiei de către regimul rasist 
sud-african. Participarea României, 
ca țară membră a O.N.U., la această 
importantă reuniune a Consiliului de 
Securitate este expresia solidarității 
poporului român cu lupta de elibe
rare națională a poporului namibian, 
a tuturor popoarelor oprimate, a 
contribuției active a țării noastre la 
eforturile pentru rezolvarea proble
melor majore care confruntă ome
nirea.

Intervenind în dezbateri, repre
zentantul permanent al României Ia 
Națiunile Unite, ambasadorul Teodor 
Marinescu, a prezentat poziția parti
dului și statului nostru privind nece
sitatea lichidării fără întîrzjere a 
ultimelor vestigii ale colonialismu
lui, a înfăptuirii dreptului inaliena
bil al poporului namibian la exis
tență liberă și independență națio
nală. Situația internațională actuală 
reclamă, mai mult ca oricînd, să se 
Pună capăt fără intîrziere tergiver
sărilor, obstrucțiilor și manevrelor 
care împiedică accesul la indepen
dență al poporului namibian, să se 
asigure aplicarea planului Națiunilor 
Unite privind Namibia, care a fost 
unanim acceptat de Consiliul de 
Securitate Și care conține toate ele
mentele rezolvării problemei nami
biene — a relevat vorbitorul.

După cum este cunoscut, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

nia, a reafirmat, cu ocazia recentei 
vizite în țara noastră a lui Sam 
Nujoma, Președintele S.W.A.P.O., 
solidaritatea militantă a partidului 
și statului, a poporului român cu 
cauza dreaptă a poporului namibian, 
hotărîrea fermă de a-1 sprijini și in 
viitor.

Avînd în vedere că O.N.U. șl-a 
asumat acum 15 ani răspunderea 
directă și unică de a conduce po
porul namibian la exercitarea drep
tului său la autodeterminare, rezol
varea justă Și viabilă a problemei 
Namibiei în conformitate cu acest 
principiu și cu cerințele păcii și 
securității nu se poate asigura decit 
în cadrul și cu participarea O.N.U., 
Pe baza deciziilor adoptate de Na
țiunile Unite. O asemenea rezolvare 
trebuie să aibă drept punct de ple
care exclusiv dreptul inalienabil și 
interesele legitime ale poporului na
mibian de a-și decide singur soarta. 
Interesele majore ale păcii și secu
rității, ale apărării legalității Inter
naționale cer ca toate statele și în 
special cele cinci țări occidentale 
din „grupul de contact", al căror rol 
în elaborarea planului este binecu
noscut, să sprijine în mod efectiv 
acțiunea consiliului pentru a deter
mina guvernul sud-african să se 
angajeze fără întîrziere in aplicarea 
planului pentru Namibia.

în virtutea responsabilităților pe 
care le are — a subliniat reprezen
tantul țării noastre — Consiliul de 
Securitate este chemat să întreprin
dă măsurile cele mai energice ‘‘n 
care le impune gravitatea situsP°r 
din Africa australă pentru a det - 
mina R.S.A. să îndeplinească rezolu
țiile "Națiunilor Unite, pentru a se 
elimina obstacolele din calea exer
citării libere a drepturilor inaliena
bile ale poporului namibian, pentru 
aplicarea imediată a planului O.N.U. 
privind Namibia.

8,5 milioane șomeri în țările Pieței comune
BRUXELLES 25 (Agerpres). — Nu

mărul șomerilor în Piața comună a 
fost în luna martie de 8,5 milioane 
— adică 7,5 la sută din forța de 
muncă, a anunțat la 24 aprilie-Ofi
ciul de statistică al C.E.E. „în pofida 
unor factori conjuncturali care In 
general tind să ducă la reducerea

șomajului în această perioadă a anu
lui. numărul persoanelor înregistrate 
ca șomeri nu a cunoscut decît o 
ușoară scădere", arată oficiul C.E.E., 
relevînd că în. luna precedentă — fe
bruarie — rata șomajțtlui atinsese ni
velul record pentru Piața comună: 
7,6 la sută.

Intrucît peste patru cincimi din populația țărilor în curs de dezvoltare 
locuiește în regiuni rurale, una din cerințele vitale ale lichidării înapo
ierii economice o constituie legarea acestor regiuni prin drumuri și șo
sele cu principalele centre industriale. Potrivit datelor Organizației In
ternaționale a Muncii (O.l.M.), circa 20 la sută din cheltuielile publice 
efectuate în țările amintite sînt consacrate îmbunătățirii transporturilor, 
sector in care este atrasă o importantă forță de muncă. Astfel, în Kenya 
(fotografia de mai sus) sînt in curs de realizare circa 14 000 km de drumu 

cu participarea unul mare număr de locuitori ai satelor

ACORD. La Beijing s-a semnat 
acordul privind scutirea reciprocă 
de vize și taxe de vize între gu
vernele Republicii Socialiste Româ
nia si R-P. Chineze. Acordul a fost 
semnat de Florea Dumitrescu, am
basadorul României la Beijing, și 
Zhang Canming. adjunct al minis
trului afacerilor externe 
Chineze.

al R.P.

generalul Antonio Ramalho Eanes, 
a primului ministru Francisco Pinto 
Balsemao, a altor oficialități, la 
Lisabona a avut loc sîmbătă dimi
neața o paradă militară, organizată 
cu prilejul zilei de 25 Aprilie — 
„Ziua libertății". Manifestări con
sacrate evenimentului au fost or
ganizate și în alte orașe portu
gheze.

PREȘEDINTELE FILIPINELOR, 
CANDIDAT LA VIITOARELE A- 
LEGERI PREZIDENȚIALE. Pre
ședintele Filipinelor. Ferdinand 
Marcos, a fost desemnat candidat 
al partidului Mișcarea pentru Noua 
Societate, de guvernământ, la vii
toarele alegeri prezidențiale de la 
16 iunie.

SĂRBĂTORIREA „zilei
TAȚII" ÎN PORTUGALIA.

[ zența șefului statului portughez,

LIBER- 
în pre-

PRIMIRE. Președintele egiptean. 
Anwar El Sadat, a primit, simbătă, 
pe ministrul de externe al Olandei,

ÎNTÎLNIRE. Răspunzînd unei in
vitații a guvernului american, se
cretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, se va întîlni joi. 30 apri
lie. la Washington, cu președintele 
Statelor Unite. Ronald Reagan, a 
anunțat un purtător de cuvînt al 
Națiunilor Unite. Totodată. Kurt 
Waldheim va conferi cu secretarul 
de stat american. Alexander Haig, 
informează agenția France Presse.
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Literele și briciul
In cascada de știri despre diferite confruntări, frămîntări și ame

nințări, despre atentate, conflicte armate și teritorii ocupate, despre 
ciocniri, prăbușiri și scumpiri sau despre bombardamente, falimente, 
accidente și alte asemenea evenimente care definesc vesela actualitate 
internațională a trecut, cu totul neobservată, o știre.

Respectiv semnarea de către un număr de state — ce-i drept, 
foarte redus — a unei „convenții privind interzicerea sau limitarea fa
bricării anumitor arme clasice cu grad ridicat de periculozitate*'.

Pentru că, poate nu știați, exceptind armele inofensive și inocente 
(pe care, din păcate, nimeni nu s-a gîndit încă să le inventeze), există 
și arme nocive, unele mai benigne, care pot fi lăsate pe mina copiilor, 
cum ar fi puștile, mitralierele, tunurile, iar altele deosebit de pericu
loase, pe care este bine să le încuiați în sertar cînd plecați de-acasă. 
Cum sînt cele care fo'rmează obiectul convenției : aruncătoarele de 
flăcări, minele, dispozitivele explozive-surpriză, bombele cu explozie 
întîrziată, proiectilele cu schije nedetectabile în corpul omenesc etc.

Fără îndoială, încheierea acordului va face ca omenirea să răsufle 
ușurată. Pentru că, să recunoaștem, una este ca cineva să fie împroș
cat cu flăcările proiectate de un aruncător - și cu totul alta să ,se 
desfete la căldurica unei bombe incendiare obișnuite (care n-a fost 
prevăzută de acord). La fel, va fi o mare satisfacție pentru oameni 
să știe că au scăpat de pericolul schijelor de mină, atît de dezagrea
bile în comparație cu cele de obuze sau șrapnele, care rămîn în vigoare 
fiind mult mai plăcute și mai gustoase.

Interzicerea bombelor cu explozie întîrziată, pe lingă faptul că va 
răspunde exigențelor de punctualitate ale omului modern, va evita 
tulburarea liniștii străzilor după ce lumea s-a dus la culcare. Un mare 
succes îl constituie eliminarea proiectilelor cu schije din plastic, nede
tectabile la radiografii sau radioscopii ; chirurgii nu vor mai trebui să 
bijbîie după ele prin trupul victimelor, în operații prelungite, care i-ar 
fi obosit stînd prea multe ore în picioare.

Deci, omenirea are însuflețitoarea perspectivă de a scăpa de ar
mele deosebit de rele și a rămîne doar cu două categorii : cele cum
secade și cele ultra-foarte-rele, cum sînt cele atomice. Deși unii susțin 
că de fapt nu armele ucid, ci omul. Că, lăsată singură, să stea cu
minte, bomba atomică nu ar fi mai periculoasă decît săgeata cu vîrf 
de silex.

In orice caz, este un succes — mai ales avînd in vedere soarta 
celorlalte tratative de dezarmare. Atît de numeroase încît experții le-au 
codificat prin litere, să nu se rătăcească printre ele : au rămas îh 
suspensie T.N.F. (convorbirile privind armele de pe teatrul de opera
țiuni); s-a aminat sine die C.T.B. (negocierile pentru interzicerea cuprin
zătoare a experiențelor nucleare); este foarte neclară situația SALT ; au 
imbătrînit și încărunțit M.B.F.R. (convorbirile de la Viena privind redu
cerile reciproce șl echilibrate de forțe militare) ; C.D. (comitetul pentru 
dezarmare de la Geneva) și-a încheiat și ultima sesiune la fel de rodnic 
ca și cele precedente ; C.D.E. (conferința pentru dezarmare în Europa) 
așteaptă un forceps salvator la Madrid.

Noroc că alfabetul mai conține litere și că iureșul dezarmării nu 
ne-a lăsat nebărbieriți.

Eliminînd asemenea arme cu grad mediu de periculozitate cum sint 
briciul și lamele de ras.

N. CORBU
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