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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
la Expoziția republicană de artă populară, 

artă plastică și fotografică de amatori 
și la Expoziția republicană de pictură 

și sculptură a artiștilor plastici profesioniști
In prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului

ieri a avut loc pe stadionul ,Dinamo" din Capitală spectacolul dedicat „Zilei pionierilor"

OMAGIU FIERBINTE ADUS PARTIDULUI,
PATRIEI SOCIALISTE

DE CEA MAI TlNĂRĂ GENERAREA JĂRII

în prezența secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarăș’.;! 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celorlalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului, pe stadionul 
„Dinamo" din Capitală s-a 
desfășurat sîmbătă seara spec
tacolul dedicat „Zilei pionieri
lor", intitulat sugestiv „Mulțu
mim din inimă partidului".

Manifestarea, care a reunit peste 
15 000 de „șoimi ai patriei", pionieri 
Si uteciști. a constituit, așa cum în
săși denumirea o arată, o elocventă 
expresie a dragostei și recunoștin
ței fierbinți a celor mai tineri cetă
țeni ai patriei noastre fată de partid 
si secretarul său general, pentru 

condițiile minunate de muncă si 
viată create, pentru viitorul fericit 
ce le-a fost asigurat, pentru posibi
litățile luminoase de afirmare și îm
plinire a celor mai îndrăznețe visuri 
si aspirații.

Spectacolul încununează un fruc
tuos an de învatămînt. în cursul că
ruia cei peste 2 milioane de pionieri 
ai tării, răspunzind chemării secre
tarului general al partidului „de a 
învăța, de a munci, de a se pregăti 
cu perseverentă, cu înaltă răspun
dere”. au acționat cu matură con
vingere Si conștiinciozitate pentru a 
sorbi cit mai mult din tezaurul știin
ței și culturii, pentru a face primii 
pași intr-o meserie îndrăgită. în 
scoli, in cele peste 41 000 de.cercuri 
tchnico-aplicative și științifice ei 
si-au demonstrat dragostea de mun
că si învățătură, spiritul inventiv, 
entuziasmul, dorința nobilă de a fi 
folositori tării. La marele Festival 
national „Cîntarea României”, ei, 
pionierii, și-au adus mesajul de 

muncă si creație, si-au dovedit ma
rile lor talente. In. vacante, cutreie- 
rind cutezători meleagurile patriei, 
au învățat să-i iubească frumuse
țile si bogățiile, să-i cunoască si să-i 
urmeze pe eroii de ieri și de astăzi, 
contribuind la punerea în valoare a 
tezaurului de valori al patriei, la 
efectuarea unor activități practice, 
deosebit de utile, la acțiunile de 
muncă patriotică initiate de organi
zație. în anul pe care l-au încheiat, 
purtătorii cravatelor roșii cu trico
lor si-au adăugat, la multiplele lor 
preocupări. încă una de mare res
ponsabilitate : îndrumarea cu gingă
șie si dragoste a primilor pași în 
viata socială, in activitățile educa
tive a fraților lor mai mici, cei 
1 500 000 de membri ai organizației 
„Șoimii patriei”.

Ora 18,00. Din piepturile tinere ale 
miilor de șoimi, pionieri si uteciști, 
aflați pe platoul din fata stadionu
lui. izbucnesc nesfirșite urale. Cei 
prezenti salută cu entuziasm sosirea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu si a 
tovarășei Elena Ceaușescu. a celor
lalți tovarăși din conducerea parti
dului si statului. Băieți si fete — 
șoimi si pionieri — cu obrajii îmbu
jorați de emoție, le oferă buche
te de flori, imbrătisindu-i cu dra
goste si bucurie.

Răspunzind. acestor manifestări 
pline de căldbra sufletelor lor tine
re. tovarășul Nicolae Ceausescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu îi îmbrăți
șează cu părintească grijă. îi mîn- 
giie cu dragoste pe cei care -Ie ies 
în întimpinare cu brațele pline de 
flori.

Un veritabil culoar viu a fost for
mat de la intrarea in stadion și pină 
la tribuna oficială. Străbătindu-1. to
varășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu sînt înconjurați 
cu aceeași emoție de micii „Șoimi 
ai patriei” și de pionieri imbrăcați 
în uniformele lor viu colorate. de 
tineri în uniformele formațiunilor de 
pregătire pentru apărarea patriei. 
Un grup de pionieri oferă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu cravate roșii cu tri
color, buchete de flori.

Apariția la tribuna oficială a 
conducătorului partidului și statului 
nostru este salutată cu ovații înde
lungi de întreaga asistență — „șoimi 
ai patriei”, pionieri, uteciști — care 
scandează îndelung „Ceaușescu- 
PjC.R.”. întregul stadion freamătă 
de entuziasm, de voioșie.

Alături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, în tribuna oficială au 
luat loc tovarășii Manea Mănescu, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheor- 
ghe Cioară. Lina Ciobanu, Ion Din- 
că, Janos Fazekas, Ion Ioniță, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Kădu- 
lescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Iosif Banc, Ion Coman, Teo
dor Coman, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Vasiie Patili- 
neț, Ion Ursu, Constantin Dăscăles- 
cu, Ion Stănescu.

La spectacol au luat, de asemenea, 
parte membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești 
din tara noastră, oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
bucureștene.

Au participat șefi de. misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

Stadionul „Dinamo”, care adăpos
tește această manifestare pioniereas
că. a imbrăcat straie de sărbătoare, 
în fața tribunei oficiale se află 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. sub care, pe o mare pan
cartă. stă scris „Mulțumim din ini
mă partidului”. Sute de drapele roșii 
și tricolore flutură în ușoara adiere 
a acestei seri de vară.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a vizitat, simbâ- 
tă dimineață. Expoziția republicană 
de artă populară, artă plastică și fo
tografică de amatori, organizată in 
Capitală, cu prilejul Festivalului na
tional al educației si culturii socia
liste „Cîntarea României”.

împreună cu secretarul general al 
partidului au vizitat expoziția tova
rășa Elena Ceaușescu. tovarășii Ma
nea Mănescu. Cornel Burtică. Ion 
Dincă, Janos Fazekas. Paul Nicules
cu. Gheorghe Pană. Dumitru Popescu. 
Iosif Uglar. Ilie Verdeț. Stefan An
drei. Miu Dobrescu.

Erau de față membri ai conducerii 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. uniunilor de creație, repre
zentanți ai vieții noastre artistice.

La sosire. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea par
tidului și statului au fost întâmpi
nați cu multă căldură de numeroși 
bucureșteni aflati la intrarea sălii 
de marmură a Casei Scinteii, care 
găzduiește expoziția.

\Prin amploarea sa. expoziția repre-» 
zintă o cuprinzătoare sinteză a crea
ției celor 2 358 de cercuri si cena
cluri de artă populară, artă plastică 
si fotografică. însumind 29 588 de 
artiști, precum si a celor aproa
pe 8 500 de creatori individuali 
înscriși la concursul din cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei”. strălucitoare manifestare a 
virtuților artistice ale poporului și 
elocventă expresie a democratismu
lui politicii culturale a partidului 
nostru. Cele peste 3 000 de lucrări 
— semnate de muncitori, țărani, inte
lectuali. elevi si student!. militari, 
pensionari — oglindesc, prin limbajul

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, simbătâ la amiază, pe Jus
tin Moisescu. patriarhul Bisericii Or
todoxe Române.

La primire au participat tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu. Cornel 
Burtică. Paul Niculescu. Ștefan Voi
tec, precum și Ion Roșianu. președin
tele Departamentului cultelor.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
a fost însoțit de membrii Sinodului 
permanent — Nicolae Mladin. mitro
politul Ardealului. Teoctist Arăpas, 
mitropolitul Olteniei, și Nicolae Cor- 
neanu. mitropolitul Banatului.

Patriarhul Justin Moisescu a adre
sat tovarășului Nicolae Ceausescu 
mulțumiri profunde pentru recunoaș
terea sa ca patriarh al Bisericii Orto
doxe Române, arătînd. totodată, că 
întregul cler mărturisește sentimente 
de caldă prețuire, dragoste fierbinte 
și adîncă recunoștință pentru pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. care se identifică cu destinele 
neamului românesc, pe care-1 slujește 
cu înțelepciune și vigoare, cu dragos
te fierbinte și dăruire. Vorbitorul a 

fiecărui gen. tradițiile luptei mul
tiseculare a poporului pentru e- 
liberare socială si națională, mun
ca sa unită, sub conducerea partidu
lui. pentru făurirea socialismului și 
comunismului pe pămintul scump al 
patriei. Bogăției tematice, care con
feră operelor o înaltă funcție cultu- 
ral-educativă. i se adaugă relevant 
marea diversitate a mijloacelor plas
tice, trăsăturile stilistice definitorii 
pentru fiecare creator, puterea de 
creație manifestîndu-se astăzi ple
nar în toate mediile sociale, de- 
monstrînd geniul inepuizabil și me
reu novator al maselor. Artiștii 
populari și cei amatori dispun de 
condițiile necesare pentru a-și cul
tiva aptitudinile, pentru a-și valori
fica talentul, ei desfășurindu-și acti
vitatea în cercuri si cenacluri de 
specialitate, coordonate si îndrumate 
unitar de Consiliul Culturii si Edu
cației Socialiste, de organizațiile sin
dicale și de U.T.C., de uniunile de 
creație.

Valoarea expoziției este deosebită, 
ea ilustrînd din plin talentul și sim
țul artistic al poporului român, pe
renitatea artei noastre populare, in
tegrarea ei în contemporaneitate, 
marele proces de creație național, 
reluat și dezvoltat, în zilele noastre, 
în forme noi, superioare, adecvate 
cerințelor și frumuseții vremii socia
liste.

Acest veritabil forum al personali
tății artistice, al puterii de creație a 
oamenilor- muncii este deschis de 
arta populară. în multitudinea forme
lor sale de manifestare din diverse 
zone.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu se opresc 
în fata exponatelor, examinează în
deaproape lucrătura portului popu
lar, apreciază strădaniile creatorilor 

arătat că înfăptuirile din domeniul 
construcției socialiste și creșterea 
prestigiului României în lume sînt' in
disolubil legate de numele președin
telui Nicolae Ceaușescu. Patriarhul 
Justin Moisescu a exprimat mulțu
miri pentru libertatea de care se bu
cură cultul ortodox în România, ca și 
celelalte culte cu care acesta are le
gături de prietenie. Vorbitorul a dat 
glas hotărîrii Bisericii Ortodoxe de a 
sprijini activ opera istorică pe care 
o înfăptuiește poporul, de zidire a 
României noi, a unei Românii fericite, 
subliniind faptul că. statornic, clerul 
urmează conducerea tării in străda
niile de înfăptuire a visului poporu
lui de a-și crea o viată fericită și de 
a trăi in pace, prietenie si cooperare 
cu toate popoarele lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. l-a felicitat pe patriarhul Justin. 
Moisescu cu prilejul desemnării și in
vestirii sale în fruntea Bisericii Or
todoxe Române. Referindu-se la tra
dițiile bogate ale acestei biserici, pre
ședintele tării a arătat că. în condi
țiile istorice actuale, cind poporul ro

de a se întrece pe ei înșiși pentru a 
ilustra cit mai grăitor simțul artistic 
inimitabil al poporului nostru.

Secretarul general al partidului are 
cuvinte de laudă în fața unor cusă
turi din cunoscute vetre folclorice ca 
Maramureșul, Bucovina sau Oașul, 
remarcă frumoasele costume popu
lare ale naționalității maghiare din 
tara noastră, ale sașilor și secuilor, 
ale altor naționalități.

Cojocul lucrat cu măiestrie do 
Joldea M. Iuga, din Săliștea de Sus, 
costumele țărănești țesute de Sinica 
Toma. din comuna Vălari. județul 
Hunedoara. Maria Pătru. cooperatoa
re din județul Argeș. Pop Anuța. din 
comuna Săpînța. județul Maramureș, 
cămășile brodate de Maria Bulai. din 
Fipirig — Neamț, si Paraschiva Vesa, 
din Ocoliș — Alba, sumanul Iul 
Tănase Nica. din Sirbești — Bihor, 
marama Anicăi Iacob, din Minză- 
lesti — Buzău, și zeci și sute de 
alte piese de port, covoare, lucrări 
ceramice, lucrări în lemn pre
zente in expoziție conturează o 
veritabilă geografie, a artei noastre 
populare, reliefează pregnant izvoa
rele generatoare de frumos ale po
porului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
niază că expoziția nu reflectă intru 
totul imaginea actuală a bogăției te
zaurului nostru folcloric si arată că 
unele exponate nu sînt creații recen
te si deci nu corespund intențiilor 
cu care s-a plecat la organizarea a- 
cestei manifestări naționale de a fi 
o oglindă a operelor de artă realizate 
în cadrul Festivalului „Cîntarea 
României”.

De o deosebită apreciere se bucură 
ceramica tradițională de Horezu — 
Vilcea. Corund — Harghita. Oboga
(Continuare în pag. a IlI-a)

mân își făurește o viată nouă, socia
listă. in care fiecare cetățean isi poa
te manifesta din plin personalitatea, 
poate participa la edificarea patriei 
libere, independente și fericite. Bi
sericii Ortodoxe — ca și celorlalte 
culte religioase — îi revine îndato
rirea de a sprijini din toate puterile 
această măreață operă constructivă. 
Evidențiind libertatea de care se bu
cură cultele in țara noastră. în spi
ritul prevederilor Constituției, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a subliniat ne
cesitatea ca acestea să slujească în 
orice împrejurări interesele patriei, 
ale poporului, activitatea lor desfă- 
șurindu-se în spiritul respectului de
plin față de legile tării.

Exprimind convingerea că. întot
deauna. cultele își vor face datoria 
față ,de popor și fată de patrie, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia a exprimat noului patriarh cel» 
mai bune urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut apoi cordial cu patriarhul 
Justin Moisescu. cu membrii Sinodu
lui permanent al Bisericii Ortodox» 
Române.
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Pe șantierul marelui Combinat siderurgic de la Călărași

CUM SE EXPUCA FRECVENTA CUVINIULUI „RESTANTE 
INTR-UN IOC UE MUNCA Al TERMENELOR EXACTE
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Pentru a putea înregistra pe 
pelicula fotografică această ima
gine. profesorul băimărean loan 
Nădișan a urcat, sub amenin
țarea avalanșei, la peste 2 000 
m, pe masivul Pietrosul Rod- 
nei-Maramureș. in rezervația 
naturală de capre negre. A- 
cum. în plină vară și caniculă, 
zăpada contrastează cu culoarea 
caprelor. Ce a mai observat co
laboratorul nostru ? Repopularea 
muntelui cu capre negre. începu
tă în ultimii ani. a dat roade 
excelente. în 1971 se născuseră 
în rezervație doar 2 iezi, iar in 
1977 peste 40.

Asa da!»
Familia tinărului inginer Si- 

mion C. se muta intr-unui din 
blocurile nou construite în car
tierul Mănăstur din Cluj-Napo- 
ca. Dar omul nu-si putea descăr
ca mobila din camion din pri
cina unui autoturism parcat 
exact la intrarea in bloc, pe care 
o blocase. ,

— Vă rog frumos să dati puțin 
mașina mai la o parte — l-a 
rugat tinărul inginer pe N.V., 
proprietarul mașinii.

— Cu mine vorbești ? — s-a 
burzuluit acesta. Uite că nu 
vreau s-o dau la o parte. E bine 1

— Nu e bine ! E rușine ! — 
l-au auzit, deodată, citeva gla
suri de la ferestrele blocului.

In citeva clipe, au coborit nu 
mai puțin de... 30 de locatari, 
care au ajutat1’" tinăra familie 
să-si transporte mobila in apar
tament. Replica cetățenească 
a fost promptă. N. V. a bătut 
in retragere, cu mașină cu tot. 

Solidaritatea
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pescărușilor
Alarmă... ornitologică pe cerul 

unui cartier al Constantei. De 
undeva s-a auzit un țipăt 
de pescăruș. în aceeași cli
pă, sute de pescăruși — ..lo
catari" ai teraselor din centrul 
orașului — se ridică in aer. bat 
din aripi, multiplică vaietele, 
zburătăcind și alte păsări. Tre
cătorii se opresc, se uită a mi
rare, dar nimeni nu pricepe 
mic. în afară de un ,.șoim“ : 
tița Edviga Iliescu, care se 
pede în stradă și „culege" 
mijlocul trecătorilor un pui 
pescăruș care nu învățase încă 
să zboare, dar pe care îl știe 
ștrengar din fire, pentru că „lo
cuiește" chiar in cuibul de pe 
terasa casei lor (strada Anton 
Nițescu nr. 18). Cu ajutorul ta
tălui. fetița l-a dus ia cuibul lui 
și. tot într-o clipă, larma 
cărușilor s-a potolit.

Distracție 
la barieră

Aproape de Tirgu Mureș, șo
seaua E 15 este intersectată de 
o linie ferată îngustă, pe care 
circulă trenuri de persoane și 
trenuri de marfă tractate de lo
comotive diesel. Cu cîtva timp 
in urmă. în locul cu pricina a 
fost desființat postul de canto
nier. De atunci, trecătorii și 
automobiliștii asistă la spectaco
le amuzante. De cum ajunge 
lingă șosea, trenul oprește. Con
ductorul sau șeful de tren se 
dă jos și dă fuga să coboare ba- 
riera. După aceea, trenul por-1 
nește. traversează șoseaua, dar 
iarăși se oprește, ca să-1 aștep
te pe conductorul sau șeful de 
tren, care trebuie să rîdice la loc 
bariera. Abia după aceea trenul 
iși vede de drumul lui.

Un claxon
...Două frtne bruște. Două mă

lini opresc ..milimetric", una 
lingă alta. Limpede : unul dintre 
conducătorii auto nu a acordat 
prioritate de dreapta, fapt pen
tru care se trezește admonestat : 
„De ce nu ești atent, nu vedeai 
că vin

Omul era atent — altfel acci
dentul s-ar fi produs — dar de 
putut nu putea să-l vadă pe ce
lălalt venind. Cauza : mașinile 
parcate pe un loc interzis. Este 
vorba de intersecția din fata ma
gazinului de pe Calea Dorobanți, 
de lingă Televiziune. Pe o parte 
Si pe alta a Căii Dorobanți este 
un trafic intens de autobuze si 
autoturisme, iar virarea la stin
gă devine o aventură. Tocmai de 
aceea, autoritățile au marcat 
porțiunea de stradă dintre cele 
două tronsoane ale căii cu o ..ze
bră". Dar chiar in interiorul 
„zebrei" stau permanent parcate 
7—8 mașini, care împiedică vi
zibilitatea. fiind o sursă de acci
dente. Cum de altfel s-au si 
intîmplat.

Noi am claxonat. Așteptăm 
virarea în legalitate.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

ni- 
fe- 
re- 
din 
de

pes-

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La Călărași se află în construcție 
unul din marile obiective ale indus
triei noastre metalurgice — combi
natul siderurgic. Combinatul, al 
cărui act de naștere a fost semnat 
prin Directivele celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, va juca un rol 
esențial în sporirea simțitoare a pro
ducției de otel a tării în următorii 
ani. Viitoarea vatră de otel are nu 
numai o mare importantă economică, 
ci si una socială si politică. Astfel, 
construcția noului combinat Va de
termina transformări eco’nomice și 
sociale profunde în județul Ialo
mița. care va putea depăși in 
1980 producția de 10 miliarde lei.

Sînt argumente de natură să relie
feze însemnătatea deosebită a lucră
rilor de investiții de pe această 
platformă metalurgică, necesitatea 
executării lor într-un timp cît mai 
scurt. în condițiile unei eficiente eco
nomice cit mai ridicate. Care sînt 
realizările la zi ale constructorilor, ju- 
decindu-le din perspectiva prevede
rii ca în 1979 combinatul călărășean 
să producă primele șarje de otel ?

— Lucrările de construcții din eta
pa I se află în plină desfășurare, ne 
spune inginerul Nicolae Bircă, direc
torul întreprinderii de construcții și 
montaje siderurgice din Călărași. E- 
chipele de constructori sînt concen
trate la otelăria electrică, laminorul 
de profile mijlocii, secția de con
strucții metalice și baza de produc
ție a șantierului, obiective atacate 
încă din toamna anului trecut. Va
loarea lucrărilor realizate crește de 
la lună la lună. Față de ianuarie, 
valoarea lucrărilor crește de șase 
ori în luna iunie.

în ce se concretizează aceste va
lori ? De la ultima noastră vizită pe 
șantier, în urmă cu citeva luni, au 
avansat serios lucrările la fundația 
laminorului si otelăriei electrice. în 
ultimele două luni s-au bătut 500 de 
piloti — elemente esențiale ale fun
dațiilor la capacitățile de producție 
cu o mare solicitare. Profitîndu-se de 
timpul favorabil, se desfășoară in 
ritm intens execuția pernelor de leos 
— soluție mai ieftină de fundare. De 
asemenea, într-un alt punct al șan
tierului a început montarea elemen
telor prefabricate care dau profilul 
viitoarelor hale de fabricație. Ac
tivitatea constructorilor se desfășoară, 
la majoritatea obiectivelor, in două 
schimburi prelungite. Pentru a face 
fată volumului de betoane necesar, 
se află în faza de punere în funcțiu

ne o nouă statie de betoane care va 
dubla producția pe șantier a acestei 
materii prime de bază pentru con
structori. S-a organizat, de aseme
nea. producerea centralizată în șan
tier a prefabricatelor și armăturilor. 
Lucrul utilajelor de construcții se 
desfășoară după un grafic săptămi- 
nal care asigură, ne de o parte, mai 
buna folosjre a utilajelor tinîndu-se 
seama si de prioritățile perioadei 
respective. Sînt realizări notabile, 
care dovedesc eficienta măsurilor or
ganizatorice luate în ultimul timp de 
conducerea întreprinderii, sub îndru
marea comitetului județean de 
partid si Ministerului Industriei Me
talurgice.

în același timp, nu trebuie omis

constructori în Imposibilitate să-si 
asigure materialele necesare. Or. se 
știe bine că unele materiale au un 
ciclu lung de aprovizionare, contrac
tele eu furnizorii trebuind a fi în
cheiate cu 3 și 6 luni sau chiar cu 
un an înaintea datei de livrare. în al 
doilea rind, creșterea efectivelor de 
muncitori este direct legată, de do
cumentația existentă pe șantier : lip
sind aceasta, programele stabilite de 
întreprinderea de construcții si mon
taje siderurgice pentru creșterea for
ței de muncă, calificarea ei rămîn 
simple hîrtii. Întîrzieri de pînă la 3 
luni s-au acumulat și în predarea 
documentațiilor pentru baza de pro
ducție a șantierului, documentație 
care trebuia să sosească de la Insti

faptul că pe lîngă lucrările din se
mestrul II al anului — asa după cum 
6-au angajat conducerea combinatu
lui și organizația de partid de aici — 
trebuie recuperate integral, oină la 
sfirșitul anului, restantele care s-au 
acumulat. Forța de care dispune în
treprinderea de construcții si mon
taje siderurgice din Călărași, reali
zările obținute mai ales în ultimele 
luni — perioadă în care constructo
rii nu numai că au sporit simțitor 
volumul realizărilor, dar sl-au atins 
si indicatorii de productivitate a 
muncii —* constituie argumente con
vingătoare care atestă capacitatea de 
mobilizare a colectivului pentru în
deplinirea în bune condiții a sarci
nilor de mare răspundere care le 
revin. Eforturi susținute pentru in
trarea la termen in funcțiune a pri
melor capacități productive de la 
Combinatul siderurgic din Călărași 
se cer depuse nu numai de construc
torii de pe șantierul de aici, ci si de 
proiectanțli și furnizorii de materia
le. La ce ne referim concret 7

Proiectant!! de la institutele bucu- 
reștene IPROMET și IPROLAM sint 
restantieri la ora actuală cu un vo
lum de documentație care reprezintă 
lucrări în valoare de 165 milioane lei. 
Ce implicații are acest fapt 7 Lipsa 
proiectelor pe șantier creează serioa
se neajunsuri în activitatea construc
torului. în primul rînd, absenta pro
iectelor care cu.prind lucrări ce tre
buie executate in acest an îi pune pe

tutul de proiectări de specialitate din 
Timișoara — IPROTIM. Dezvoltarea 
producției de armături, prefabricate, 
cofraje netipizate este condiționată 
de asigurarea grabnică si integrală a 
proiectelor acestui obiectiv.

Legătura permanentă a proiectan- 
tilor cu șantierul este o condiție e- 
sențială pentru avansul rapid al lu
crărilor de construcție. De aceea, s-a 
hotărît. cu mai multe luni în urmă, 
înființarea la Călărași a unor filiale 
ale IPROMET și IPROLAM. Con
form celor stabilite, date fiind am
ploarea și complexitatea lucrărilor, 
pînă la sfirșitul anului acesta filialele 
trebuie să cuprindă cite o sută de pro- 
ieotanti. Or. la această dată, efecti
vul celor două filiale numără... 20 de 
proiectanti. fată de 50 cîți ar fi tre
buit să lucreze aici, după eșalonarea 
făcută chiar de conducerile institute
lor amintite.

O problemă esențială pentru desfă
șurarea optimă a investiției. încadra
rea in graficele de lucru stabilite 
pentru obiectivele combinatului călă- 
răsean o constituie aprovizionarea cu 
materialele necesare. Care este situa
ția din acest punct de vedere ^.Apro
vizionarea șantierului cu ciment, fier- 
beton. unele prefabricate, conduc
tori electrici decurge în bune condiții. 
Probleme ridică însă asigurarea cu 
agregate de balastieră, tuburi pentru 
canalizări si traverse de cale ferată. 
Inițial, s-a stabilit ca aprovizionarea

cu cele 4 sorturi de agregate nece
sare șantierului să se facă de la ba
lastiera Întreprinderii de materiale 
de construcții dip Călărași, care 
urma să fie extinsă, lucrare rămasă 
însă doar în fază de proiect. Ac
tuala balastieră nu asigură decît două 
șorturi, celelalte două fiind transpor
tate. in mari cantități, pe calea fe
rată de la Galati. Conducerea șan
tierului combinatului este de părere 
că mărirea capacității balastierei de 
lîngă Călărași este o lucrare foarte 
necesară, tinînd seama de volumul 
de agregate cerut de construirea u- 
nui obiectiv de asemenea amploare. 
Răspunsul trebuie să-1 dea însă Mi
nisterul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții.

O răspundere deosebită revine, pe 
întreaga durată a execuției Inves
tiției, beneficiarului.

— Pentru ca acesta să-și preia 
efectiv atribuțiile, este necesar ca el 
însuși să ia măsuri pentru o organi
zare corespunzătoare, ca și pentru 
asigurarea unui număr suficient de 
factori de răspundere acolo unde se 
construiește obiectivul, adică la Că
lărași. sublinia tovarășul Vasile 
Martin, prim-secretar al comitetului 
municipal de partid. Or. ce s-a în
treprins pînă acum este insuficient. 
Din această cauză, o serie de aspec
te, cum ar fi impulsionarea activi
tății proiectantilor. stabilirea unei 
legături cu o serie de furnizori, și 
îndeosebi urmărirea sistematică, di
rectă a muncii desfășurate de con
structor, nu-și găsesc încă soluționa
rea cea mai bună.

Iată de ce aceste probleme care 
pot duce la o amplificare a greută
ților. sub presiunea timpului, tre
buie să stea neîntîrziat în aten
ția Ministerului Industriei Metalur
gice — in același timp, titular 
de investiție, dar si coordonator al 
constructorului — precum si a co
mitetului județean de partid.

Prin prisma situației relevate se 
desprinde, de asemenea cu pregnan
tă. răspunderea Ministerului Indus
triei Metalurgice, care are datoria să 
ia masuri energice si neîntîrziate 
pentru asigurarea desfășurării rit
mice. intense, a activității tuturor 
factorilor din subordine — proiectant, 
constructor, beneficiar — concretizate 
în evoluția rapidă a lucrărilor la 
acest obiectiv de investiții.

Dan CONSTANTIN

întreprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante București organizează 
excursii de patru zile in nordul Ol
teniei. Se vizitează capodopera artei 
brîncovenești — mînăstirea Hurez, 
renumitul ansamblu sculptural 
„Brâncuși" din Tirgu Jiu. mînăsti
rea Tismana. ruinele Sarmizegetu- 
sei, mînăstirea Polovragi, Peștera 
Muierii.

Plecarea la 22 iunie, ora 6,30, din

Piața Unirii — Hală, înapoierea la 
25 iunie în jurul orei 20. Transpor
tul este asigurat cu autocare con
fortabile „Turist-transport". Masa 
și cazarea sint asigurate în unităti 
de categoria I din rețeaua Ministe
rului Turismului.

Procurarea biletelor de la filialele 
Î.T.H.R. din bd. Republicii nr. 4 și 
68. Calea Griviței 140. holul hote
lului Dorobanți.

Tinerețea unei terapii milenare-
ACUPUNCTURA

Locuința lor de vara... e la cîmp
Unitățile agricole din ju

dețul Tulcea au de recol
tat în această vară 95 000 
ha Cu cereale'tăioase din 
care 70 000 ha cu grîu. Re
colta se anunță bogată. Zi
lele trecute a început sece
rișul orzului și nu peste 
multă vreme combinele vor 
intra și în lanurile de grîu.

Pentru a încheia recolta
tul griului într-un timp 
scurt, de numai 10 zile, tul
cenii s-au pregătit temei
nic. Din discuțiile avute cu 
Augustin Todea. directorul 
direcției agricole, cu cadre 
de conducere si specialiști 
din unitățile agricole a re
zultat că există suficiente 
forte pentru a executa la 
timp volumul mare de 
lucrări din campania de 
vară. Pentru aceasta s-a 
întocmit im program de 
lucru cu sarcini pre
cise pe oameni. Desprin
dem din acest plan că în 
campania de recoltare vor 
lucra 937 de combine Glo
ria, 657 prese de balotat, 
1 390 de remorci. 561 semă
nători. 376 autocamioane și 
alte utilaje. Toate mașinile 
au fost reparate și recep
ționate. iar acum sînt în 
stare de lucru. Ba mai 
mult. O mare parte din ele 
se găsesc aliniate la capă
tul lanurilor pentru ca la 
semnalul specialiștilor să 
înceapă lucrul. Numărul 
mecanizatorilor care să lu
creze pe combine sau pe 
tractoare in schimbul doi 
la pregătirea terenului nu 
era suficient. Problema' a 
fost rezolvată. Din unități
le industriale din județ au 
fost repartizați pe timpul 
campaniei de recoltat să 
lucreze în unitățile agricole 
circa 200 de tractoriști și 
mecanici care știu să mi- 
nuiască tractoarele și mași
nile agricole. Alti 140 de 
mecanizatori vor sosi aci 
din județele Covasna și 
Brașov. De asemenea, vor 
lucra în campanie. îndeo
sebi la arat, motopompistii

existent! în unitățile agri
cole. precum și elevi din 
anul doi de la școala de 
mecanici agricoli din județ. .

Consemnăm si- o altă ac—- 
țiune menită să contribuie

amănunte. Mecani- 
oamenii care vor

Aflăm
zatorii.
servi combinele, presele de 

-”Iâ’1SV'balotat. șoferii de pe auto-

tigăm recoltă prin diminua
rea pierderilor. Satele cele 
mai apropiate sînt la 6 km, 
iar cele, mirt depărtate ,_____  ,______  _  ___ _______ __ ... __ ___
410 km. Foloseam pînă acum Camioane, precum și cei ce va dura secerișul. în felul 
cel puțin 20 de tractoare cu se ocupă cu organizarea ac-

cite o cisternă și un atelier 
mobil. Deci nu se va face 
nici o deplasare inutilă a 
utilajelor în tot timpul cît
acesta recolta de ne cele 
1 000 ha cu orz va ajunge în

Inițiatlve în unități agricole din Tulcea care garantează 
că SECERIȘUL - MOMENT „CHEiE“ IN BĂTĂLIA 
PENTRU RECOLTA ACESTUI AN - SE VA DESFĂȘURA 

IN BUNE CONDIȚII

la succesul campaniei de 
recoltare. Este vorba de 
organizarea unor tabere în 
cimp, unde mecanizatorii șl 
cooperatorii vor locui pe 
toată perioada secerișului. 
O asemenea tabără model 
a fost organizată la I.A.S. 
Rahmanu. in punctul Os
trov. în tabără sint aliniate 
frumos combinele, presele 
de balotat, alte utilaje șl 
mașini agricole gata să in
tre în lan. Citeva corturi, 
grupul-sanitar. statia mo
bilă „service", cît și alte 
utilități organizate după un 
plan bine gîndit. Tabăra a 
fost vizitată de toti directo
rii din I.A.S. și de pre
ședinții cooperativelor agri
cole din județ. La I.A.S. 
Rahmanu au fost organi
zate încă două asemenea 
tabere de lucru.

— E pentru prima oară 
cînd facem astfel de tabere 
de muncă în cîmp — ne 
spunea tovarășul AivaZ 
Mustafa, directorul I.A.S. 
Rahmanu. Am corelat vi
teza de recoltare cu viteză 
de balotat și de eliberare a 
terenului, ceea ce ne va per
mite să executăm și aratul 
și să terminăm această lu
crare in maximum 3 zile 
după recoltat.

— Ce alte avantaje oferă 
organizarea de astfel de ta
bere 7

— Ciștigăm timp, facem 
economie de carburanți, ciș-

remorci la transportul oa
menilor.

— Era obositor și pier
deam mult timp — intervine 
contabilul-șef al I.A.S. Rah
manu, Ștefan Constantin, 
în tabără, programul va în
cepe la 5 dimineața si să va 
lucra pînă la 20,30. la recol
tatul griului, și pină la ora 
23 la orz.

tivității la recoltat vor locui 
în corturi și vor lua masa 
in cimp. mîncarea fiind pre
gătită intr-un vagon-bucă- 
tărie. Oamenii vor avea 
deci, condiții bune de ca
zare și hrană. Pentru 
alimentarea și Întreți
nerea tractoarelor, a com
binelor și celorlalte ma
șini agricole s-au asigurat

magazii în 3 zile, iar cea de 
grîu de pe 3 200 ha — în 8 
zile.

Asemenea tabere se or
ganizează în toate unitățile 
agricole din județul Tulcea. 
Direcția agricolă a și procu
rat 140 de corturi care au 
fost repartizate unităților a- 
gricole pentru a asigura loc 
de dormit în perioada 
secerișului. Este o acțiune 
bine gîndită care, pe lîngă 
faptul că duce la economi
sirea de forte mecanice, ma
nuale și materiale, va face 
ca recolta de cereale păioa- 
se să alungă în hambare 
mai repede și fără pierderi.
Florea CEAUȘESCU 
Tudcrel OANCEA

Tabâra de la I.A.S. Rahmanu din punctul Ostrov

Nu demult. în capitala tării noastre s-au desfășurat lucrările Con
gresului internațional de acupunctură științifică și tehnologie aplicată 
— „INTAC-77". Organizarea acestei manifestări prestigioase în România 
constituie o recunoaștere a nivelului școlii noastre medicale, a rezul
tatelor cercetărilor originale întreprinse de specialiștii români în do
meniul acupuncturii. Congresul a oferit numeroșilor participant! — 
peste 350 medici și oameni de știință români și din circa 30 de țări — 
prilejul unui larg și rodnic schimb de experiență în acest domeniu. în 
cadrul congresului a fost deschisă și o expoziție de materiale și apara
tură originală românească destinată aplicațiilor șl cercetărilor in do
meniul acupuncturii.

în legătură cu problemele actuale ale acupuncturii, ne-am adresat 
dr. Ion Florian Dumitrescu, de la Centrul de protecția și igiena muncii 
a Ministerului Industriei Chimice, cercetător și inventator apreciat pe 
plan internațional pentru aparatele Și tehnologiile moderne originale 
aplicate in domeniul amintit.

— în ultimele trei decenii, in nu
meroase țări din lume a avut loc o 
reconsiderare și actualizare a mile
narei experiențe de acupunctura 
chineză. Pornind de la intuiția anti
cilor chinezi, care credeau că „un 
curent vital" străbate corpul, urmind 
niște canale bine definite intre 
puncte — 700 la număr, aflate in 
mici depresiuni de la suprafața pielii, 
asa-numitele puncte de acupunctura 
— si organele interne, specialiștii 
contemporani au demonstrat că aceste 
puncte au proprietăți bioelectrice de
osebite față de zonele învecinate. 
Rezistenta electrică a pielii în punc
tele de acupunctură este 
scăzută decît în zonele 
Pornind de la această 
s-au construit numeroase 
cu care se pot localiza punctele 
căutate. Metoda noastră — denumită 
eîectronografie —. permite vizualiza
rea si fotografierea punctelor de 
acupunctură. Cu alte cuvinte, ea 
permite alcătuirea unor adevărate 
„hărți" ale acestor puncte. Aceste 
hărți înlesnesc compararea lor la di
feriți indivizi sănătoși și bolnavi. 
„Acupunctorii" chinezi din vechime 
descoperiseră că prin Înțeparea anu
mitor puncte binecunoscute de ei 
omul suferind de diferitev dureri 
poate fi eliberat de ele. în multe 
cazuri, dispărînd durerile care înso
țeau o anumită boală, dispărea și 
boala. Prin înțeparea acestor puncte 
se produce fie o stimulare, fie o re
laxare. avînd drept rezultat înlătu
rarea unor fenomene dureroase. în 
zilele noastre, acul tradițional înce
pe sâ devină din ce în ce mai ana
cronic. iar acupunctura îsi conservă 
doar simbolic numele, ea devenind un 
fenomen științific de mare interes, 
care furnizează elemente utile sta
bilirii unor diagnostice si înțelegerii 
mecanismului unor afecțiuni. în ce 
privește arsenalul tehnic pentru tra
tamente. el se bazează astăzi pe cele 
mai avansate tehnologii, stimulatoare 
electronice (de suprafață și profun
zime). stimulatoare cu laser și altele,

mult mai 
din jur. 

observație, 
detectoare

iar aplicarea lor are drept efect re
ducerea sau eliminarea durerii. Este 
știut că Înlăturarea ducerii în multe 
afecțiuni stimulează vindecarea, iar 
pacientul suferind pune deseori sem
nul egalității intre dispariția durerii 
și însănătoșire.

— Cum acționează și ce rezultate 
dă utilizarea acupuncturii 7

— Așa cum a reieșit și din dezba
terile de la congresul desfășurat nu 
demult la București, deși s-au făcut 
numeroase cercetări în multe țări 
ale lumii, inclusiv în țara noastră, 
nu s-a reușit încă o elucidare per
fectă, integrală a modului de acțiu
ne a „acupuncturii". Totuși, cu mij
loace clasice sau folosind tehnologii 
noi. acupunctura a înregistrat în ulti
mele două decenii progrese însemnate 
în România. Există cabinete de con
sultații și tratamente pe lîngă uni
tăți sanitare din Capitală si din mai 
multe orara ale țării. Medicii care 
practică acupunctura o fac diferen
țiat si în raport cu specialitatea lor 
de bază. S-au obținut frecvent ame
liorări și chiar vindecări ale unor 
stări de boală, tratamentul prin a- 
cupunctură constituind un mijloc de 
stimulare a mijloacelor naturale de 
apărare și regenerare a organismu
lui. Acupunctura a fost deseori apli
cată cu succes in tratamentul unor 
afecțiuni neurologice (cefalee, ne
vralgii. sciatică), stomatologice, di
gestive, hipertensiune, tulburări in 
timpul gravidității, în tratamentul 
durerilor reumatismale, astm bron- 
șlc, stări alergice, ulcere gastro-duo- 
denale, în intervenții chirurgicale și 
altele. Trebuie subliniat însă că acu
punctura nu este un panaceu pentru 
toate bolile. Ea nu dă rezultate în 
bolile grave sau cunoscute ca incu
rabile. la bolnavii bătrîni sau sub
nutrit!, ca și la cei așa-zisi „acu
puncture — rezistenți". Metoda este 
eficientă în fazele inițiale ale boli
lor și mai ales in scop profilactic.

Convorbire consemnata da 
AI. PLA1EȘU

GORJ: Noi unități sie cooperației de consum
Cooperația de consum din jude

țul Gorj asigură aprovizionarea tot 
mai bună a populației sătești și se 
preocupă de extinderea continuă a 
prestațiilor de servicii. Moderni
zarea unităților comerciale exis
tente și darea in folosință a unor 
noi unități contribuie la reparti
zarea judicioasă a fondului de mar
fă prin crearea de spații comerci
ale adecvate expunerii și vinzării 
produselor. Astfel, în cursul anu
lui trecut, la un număr de 52 uni
tăți din județ s-au efectuat lucrări 
de modernizare ; la unele s-au a- 
menajat interioarele în scopul unei 
mai bune funcționări și altele, 
cum sînt magazinele universale din 
localitățile Bilta, Urdari, Dealul 
Viilor, magazinele mixte din co
munele Leurda. Strimba, Seaca,

Sasa, Tîlvești, Valea Mare etc. au 
fost dotate cu mobilier nou. Ma
gazine universale au fost date în 
folosință, 
calitățile 
Olteanu, 
Frin cești, 
struit un 
semenea, ____ _ ___ ____ ___
Turceni s-au amenajat spatii co
merciale in care funcționează un 
magazin alimentar și altul neali
mentar. un centru de pîine, libră
rie. cofetărie si secții de prestări 
servicii.

Acțiunea de dezvoltare si moder
nizare a rețelei comerciale și de 
prestări servicii din județul Gorj 
va continua si in acest an în nu
meroase sate.

în construcții noi. in lo- 
Apa Neagră. Samarinești, 
Sterpoaia, Rășina-Ticleni, 
iar ia Bibești a fost con- 
complex comercial. De a- 
la parterul unui bloc din
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„Noroc bun!"
— La întreprinderea de colectarea și va

lorificarea ambalajelor 7 Păi ce să fac eu 
acolo?! Nu, în altă parte...

— Atunci vă oferim un post de muncitor 
Ia lotul de construcții și instalații — în 6 
luni vă puteti califica...

— Eu în construcții ?! Dați-mi altceva.
— La exploatarea minieră v-ar conveni 7 

Meserie frumoasă, se cîștigă bine. Luați 
postul și „Noroc bun"...

în ultimul an. 15 locuri de muncă i-au 
oferit organele de resort din județul Su
ceava lui Andrei Levardă — domiciliat in 
Vatra Dornei, str. Republicii nr. 30 — și pe 
toate le-a refuzat. Deși la virsta sa — 40 
ani — si la situația sa familială — căsătorit, 
tată a doi copii — nu are încă o calificare, 
nu are nici un fel de ocupație din care să-și 
ciștige existența. Nici unul din locurile de 
muncă oferite nu i-au plăcut. în această 
situație, recent, potrivit legii și eticii noas
tre socialiste, la inițiativa Direcției pentru 
problemele de muncă și ocrotiri sociale 
Suceava, adunarea cetățenească din cartie
rul în care locuiește A.L. a luat în dezba
tere cazul său. Participanti : deputati, ve
cini. prieteni, lucrători de miliție (care, nu 
o dată, au trebuit sâ-i protejeze pe cetă
țenii din cartier de actele necuviincioase 
ale acestui om. aflat nu de puține ori in

stare de ebrietate). Soluția : încadrarea In 
muncă.

Numai că A.L. a pus iar vechea „placă" : 
„Nu-mi place; n-aveți altceva 7“ Motiv 
pentru care, recent, Judecătoria Cimpulung 
Moldovenesc și-a deplasat un complet de 
judecată la Vatra Dornei și, în fata con
cetățenilor din localitate, a decis în locul 
„nehotărîtului": prin sentință judecătoreas
că rămasă definitivă. A.L. a fost obligat să 
se încadreze în muncă la întreprinderea de 
construcții-montaj Suceava.

în ceea ce ne privește, ne alăturăm urării 
făcute la pronunțarea hotărârii: „Succes in 
muncă" și „Noroc bun".

Calificativ... 
incalificabil

Recent, în baza dispozițiilor legale in vi
goare. întreprinderea mecanică Suceava i-â 
desfăcut contractul de muncă lui Sandu 
Florin — fost tehnician, șeful secției aparate 
de măsură și control. Cităm din temeiurile 
care au stat la baza actului de mai sus: 
„lipsă de Interes fată de problemele și față 
de oamenii secției"; „menținerea în circu
itul productiv a unor aparate de măsură și 
control nereparate si neverificate"; „plata 
unor sume de bani nejustificate, ca urmare 
a aparatelor defecte". Măsură pe care fostul

angajat a contestat-o în fața instanței: ju
decătoria și. respectiv, tribunalul județean 
Suceava. Firește, s-au administrat probe 
materiale, s-au audiat martori. Concluzia a 
fost aceeași: desfacerea contractului de 
muncă a fost legală.

Ceea ce ne reține atenția este însă alt
ceva. Deși faptele erau, cum s-a arătat, îm
potriva sa. cel în cauză nu s-a sfiit să se 
considere tot timpul procesului „nevinovat", 
invocînd in apărarea sa unul și același fapt: 
calificativul „bine" ce i-a fost acordat de 
conducerea unității... pe aceeași perioadă în 
care săvirșise și unele dintre faptele pen
tru care i se desfăcuse contractul de 
muncă.

Faptele prezentate tribunalului — veri
ficate, potrivit legii, în amănunt — nu pot 
fi puse sub semnul îndoielii. Cum se ex
plică atunci ...generosul calificativ ?!

„Asigurare" 
sui-generis

— Frumoasă vaca...
— Frumoasă, da’ fără noroc — a oftat 

D. Gemănar, purtînd grijuliu animalul pe 
drumul de ieșire din orașul Gura Humo
rului...

— Da’ de ce așa 7 și-a continuat vorba 
în doi peri „admiratorul" frumoasei juninci.

La care, proprietarul nu s-a lăsat rugat a 
doua oară. I-a povestit pățania care, acum, 
la orele serii, îl făcea să se întoarcă acasă 
nu cu banii la teșcherea — cum nădăjduise 
— ci tot cu vaca de căpăstru. Sosind după 
încheierea programului, nu mai putuse pre
da vaca la abator. Fapt pentru care, acum, 
trebuia să bată "drumul înapoi, urmind să 
revină a doua zi.

— Și asta se cheamă la dumneata neno
roc ?!

Și pe cît de guraliv se dovedise proprie
tarul vacii, pe atît de sfătos și „îndatoritor" 
se arăta proaspăta lui cunoștință — Petrea 
Sutac, din localitate. în schimbul sumei de 
250 lei, P.S. s-a oferit ca, a doua zi, să-i 
plătească proprietarului vacii nu numai cu
venitul preț pe animalul ce urma a fi pre
dat abatorului, ci și o sumă de 3 000 lei in 
plus. Cum 7 Asta era treaba „binefăcăto
rului". Cu cei 250 lei acesta urma să-i facă 
vacii... o „asigurare" sui-generis: împotriva 
...decesului prin tăiere I

— O vinzi abatorului 7 Iei banii care ți 
se cuvin ! Abatorul o tale 7 „Deces prin 
tăiere": iei banii și pe asigurare !

... Ceea ce a urmat este lesne de înțeles, 
aduce cu povestea în care Păcală și-a „vîn- 
dut" vaca unui copac. După ce din suma 
promisă Sutac a primit drept „arvună" o 
sută de lei. s-a făcut nevăzut. Iar vaca a 
fost tăiată, fără să-i aducă proprietarului 
„asigurarea" lui Sutac. ajuns pentru ispra
va de mai sus și pentru alte 12 asemănă
toare în fata instanței.»

A
Din caietul 
grefierului

„Este adevărat că subsemnatul m-am în
voit ca, in schimbul sumei de 1 000 lei, pe 
care urma s-o plătesc reclamantului, să 
cosesc finul de pe tarlaua acestuia și să-1 
duc acasă la mine ; in realitate însă nu am 
făcut acest lucru, ci am dus vitele să pască 
pe pășunea acestuia — lucru pentru care 
nu înțeleg să-i plătesc nimic, pentru că in 
acest sens nu am avut cu el nici un fel de 
înțelegere".

(Din declarația lui C.B., dosar civil 
464/1977, Tribunalul judeteim Su
ceava).

„Soția mea trebuie să înțeleagă că con
cubina mea este ca soția mea — motiv pen
tru care mă opun reintegrării soției mele 
în domiciliul conjugal, cu atît mai mult cu 
cît numai faptul că sînt căsătorit cu soția 
mea o împiedică pe concubina mea să-mi 
fie soție; lucru pe care trebuie să-1 înțele
geți și dumneavoastră și ordinul de repar
tiție".

(Din „apărarea" lui M. Gheorghe, 
dosar civil 349/1977, Tribunalul ju
dețean Suceava).

Titus ANDREI
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OMAGIU FIERBINTE ADUS PARTIDULUI, PATRIEI SOCIALISTA

(Urmare din pag. I)

Se intonează Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.

După această solemnitate se dă 
comanda : „Pionieri, pentru aducerea 
drapelelor si ridicarea drapelului pa
triei pe cel mai înalt catarg, drepți 1“ 
în semnalele trompetilor si în acor
durile evocatoare ale cunoscutului 
imn „Trei culori". în centrul arenei 
este înăltat Tricolorul, ale cărui fal
duri mătăsoase vor străiui întreaga 
desfășurare a festivalului.

Tovarășului Nicolae Ceausescu îi 
este prezentat apoi raportul de că
tre președintele Consiliului National 
al Organizației Pionierilor. Constan
tin Boștină. care, după ce dă glas 
simtămintelor de mulțumire oe care 
milioanele de pionieri ai patriei le 
îndreaptă către secretarul general al 
partidului, pentru prezenta sa la ma
rea lor sărbătoare, exprimă angaja
mentul tuturor șoimilor, pionierilor sl 
uteciștilor de a învăța si munci "ti 
si mai multă dăruire, de a-si aduce 
o contribuție tot mai prețioasă la în
florirea României socialiste.

Prin fata tribunei oficiale se desfă
șoară apoi. într-o revărsare opti
mistă. de candoare si robustețe, de
filarea participantilor la spectacol. 
Sînt membri ai detașamentelor de 
pregătire militară a tineretului, 
cercurilor tehnico-aplicative. priete
nilor pompierilor, pionierilor-sanitari 
Si patrulelor școlare de circulație.

Urmează un moment festiv : adu
cerea insignei Organizației pionieri
lor. încadrată de stemele republicii 
si partidului, alăturare cu o bogată 
încărcătură simbolică. într-adevăr, 
în nici o altă etapă din istoria.Româ
niei nu a existat o copilărie atît de 
fericită, atît de plină de satisfacții 
si împliniri. Traiul îmbelșugat, ac
cesul la lumina slovei, bucuria jo
cului si a unei vieți, lipsite de grija 
zilei de mîine — iată comori din 
care se înfruptau. în trecutul. nu 
prea îndepărtat, numai odraslele 
mai-marilor vremii. Dar mersul ire
versibil al istoriei către dreptate și 
progres a făcut ca pe firmamentul 
conștiinței naționale să se înalte fi
gurile luminoase ale celor care aveau 
să schimbe din temelii înfățișarea 
tării : comuniștii. Iar în primele rin- 
duri ale acestora se afla un tînăr. 
abia ieșit din copilărie, care-și îm
bogățea mintea și inima, care mun
cea din zori și pînă în noapte — 
tovarășul Nicolae Ceausescu. Lui. 
celui care avea să înfrunte. încă din 
fragedă tinerețe, asprimea închisori
lor. lui. celui care avea să-si închine 
întreaga viată cauzei nobile a descă
tușării poporului român, a emanci
pării și libertății sale. îi închină as
tăzi pionierii un fierbinte omagiu :
„Simțeam aici sub mîndrui

tării soare. 
Un dor de veacuri, trainic crezămint 
In omul ce, cu-a inimii dogoare.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu
la expozițiile artiștilor amatori și profesioniști

(Urmare din pag. I)

— Olt. Marginea — Suceava și din 
alte părți ale tării. Secretarul gene
ral al partidului cere să se acorde o 
maximă atentie păstrării tradiției și 
autenticității artei populare, și arată 
că menirea forurilor de îndrumare 
este să stimuleze izvoarele adevăra
te de inspirație ale creatorilor și 
nicidecum să ducă la uniformizare, 
la îngrădirea personalității acestora.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vizitează salonul in care 
sint expuse lucrările de pictură, 
sculptură, grafică si fotografie ale 
unor artiști amatori. Se disting lu
crările : „Eroi au fost, eroi sînt încă" 
de Vasile Vicol. muncitor din Iași, 
..Atacul" de Viorel Cîrstea. țăran 
cooperator din comuna Ghilad. ju
dețul Timiș. „Noi la 1877“ de Gheor- 
ghe Vasilescu, muncitor pensionar din 
Ploiești. „Mineralierul Independența" 
de Petre Neagu. muncitor din Con
stanta. „Moment 1977“ de Marin Par- 
pală. miner pensionar din Tîrgoviște. 
„Iarna" de Francisc Szabo. zugrav 
din Cluj-Napoca, „Și cu sergentul 
zece" de loan Pencea. medic din Iași, 
precum și multe alte exponate. Se
cretarul general al partidului remarcă 
cu satisfacție orientarea artiștilor a- 
matori cu preponderentă spre surse 
de inspirație majoră, omagiind cu 
dalta si penelul momente ale luptei 
pentru independentă, libertate și 
dreptate socială, ale muncii eroice și 
dăruirii cu care poporul român fău
rește socialismul.

Sintetizind impresiile, la încheierea 
vizitei, tovarășul Nicolae Ceausescu 
apreciază, încă o dată, varietatea te
matică a lucrărilor, nivelul lor ar
tistic ridicat si cere ca arta amatoa
re să fie stimulată în continuare în 
aceste direcții, iar cercurile de crea
ție. forurile de îndrumare să încura
jeze cit mai mult afirmarea plenară 
a personalității fiecărui creator.

Avînd în vedere valoarea exponate
lor, caracterul lor larg reprezentativ, 
secretarul general al partidului reco
mandă ca aceste lucrări să fie pre
zentate și în alte orașe ale tării, pen
tru a fi cunoscute cit mal mult. To
varășul Nicolae Ceaușescu indică. în 
același timp, ca cele mai reușite lu
crări să figureze într-un album. Tot
odată. secretaru'l general al partidu
lui consideră că se impune realizarea 
unui film care să ilustreze momen
tele cele mai de seamă ale Festivalu
lui „Cintarea României" — imagina 

înaltă glorii noi pe-acest pămint. 
Tovarășe Nicolae Ceausescu, pionierii 
Vă raportează azi cu fruntea sus : 
Născuti in România primăverii 
Iubirea tării punem mai presus. 
Partidul ne învață zi de zi 
Cum să sporim ai patriei tezaur : 
Urmași destoinici, ne-nfricati vom fl 
Spre-al României viitor de aur 1“

Muzica, versul și dansul se împle
tesc cu măiestrie într-un iureș nestă
vilit în imaginea celei mai mîndre 
flori : copilăria. Imensa scenă este 
inundată de voioșia plină de farmec 
a sute de „șoimi ai patriei". Ei aduc 
pe gazonul verde al stadionului frea
mătul gingaș al celei mai tinere 
virste, plină de voie bună. Membrii 
acestei organizații, constituită din 
inițiativa secretarului general al 
partidului, au văzut lumina zilei în 
acest strălucit deceniu din milenara 
existentă a patriei. Prin mișcări 
alerte, perfect sincronizate, micuții 
artiști ilustrează dragostea lor fată 
de muncă și învățătură. Repriza lor 
culminează cu alăturarea plină de 
fantezie a unor cuburi colorate care 
redau înscrisul : „Azi — șoimii pa
triei, mîine ■ — pionieri". Aceeași 
dragoste nețărmurită, pe care toti 
copiii patriei o nutresc fată de ma
rele lor prieten, cel care ii poartă 
de mină spre piscurile fericirii și 
împlinirii umane, o regăsim și în 
versurile :
„Tovarășului Nicolae Ceaușescu.

bucuria 
Din inimile noastre datorăm.
Că „șoimi" ne-am spus să fim în

România, 
Ca vrednici comuniști să ne formăm".

Spectacolul festiv continuă într-un 
ritm trepidant, prilejuind desfășu
rarea unui larg evantai de secvențe 
artistice, de o mare bogăție, croma
tică. ce impresionează în mod plăcut 
intriga asistență. Pe fundalul sonor 
al unor cunoscute melodii pionie
rești.’ un grup de copii, purtînd 
ghiozdane, echere, compasuri, rapor
toare și cărți, realizează un dans pe 
tema generoasă a învățăturii. De o 
mare forță emoțională sînt versurile 
din care răzbate unitatea de monolit 
a copiilor patriei, indiferent de na
ționalitate. în jurul partidului :
„învățătura ni-i tezaur plin 
Sorbit cu drag și fără ostenire. 
Poporul invătăm să ii cinstim 
Prin hărnicie si cu dăruire.
Muncind cu drag spre miine cutezăm 
Sub raza unitâtii si frăției — 
Români, maghiari, germani.

întruchipăm 
Cununa de lumini a României. 
Cu-acelasi tel. vlăstar lingă vlăstar, 
Noi, șoimii, pionierii, uteciștii. 
Creștem in spirit revoluționar 
Asa cum ne învață comuniștii".

Integrarea învătămîntului cu cer
cetarea si producția este prezentă și 
aici la loc de cinste. Retortele, epru- 
betele. ciocanele si rotile dințate 

sugestivă a geniului creator al po
porului român, expresie a înfloririi 
creației artistice populare și de ama
tori in tara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
cu alți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, a vizitat apoi Ex
poziția republicană de pictură și 
sculptură a artiștilor plastici profe
sioniști, deschisă, in cadrul etapei 
republicane a Festivalului național 
„Cintarea României", în holul Tea
trului Național din Capitală.

Prezenți în mare număr în fața 
monumentalului edificiu unde era 
așteptat să sosească tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. oameni de artă 
și» cultură, cetățeni ai Capitalei i-au 
făcut secretarului general al parti
dului o primire entuziastă.

La sosire, secretarul general al 
partidului a fost întimpinat de re
prezentanți ai conducerii Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ai 
Uniunii artiștilor plastici, în frunte 
cu președintele ei de onoare, maes
trul Ion Jalea, ai organelor munici
pale de partid și de stat.

în holul Teatrului Național a 
fost grupată o largă și reprezentati
vă selecție a celoi' mai valoroase pic
turi și sculpturi prezentate in cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României" de artiștii noștri plastici. 
Expun aici pictori și sculptori din 
majoritatea centrelor țării, Capitalei 
revenindu-i, în mod firesc, ponderea 
cea mai mare. Sint prezenți artiști 
români, maghiari, germani, sîrbi și 
de alte naționalități. Lucrările poar
tă girul unor maeștri de prestigiu ai 
picturii și sculpturii noastre contem
porane, dar și semnăturile unor ar
tiști din generațiile mature și tinere, 
unii dintre ei proaspeți absolvenți ai 
institutelor noastre de artă. Cele 
peste 200 de lucrări expuse aici au 
fost alese din cele 2145 de picturi 
și sculpturi prezentate in etapa pre
cedentă, realizate de 2 163 de artiști 
profesioniști în climatul fertil, sti
mulativ, al primei ediții a Festivalu
lui „Cintarea României".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizi
tează expoziția, poposește în fața 
celor mai valoroase lucrări, stă de 
vorbă cu creatorii lor, cărora le a- 
dresează calde felicitări pentru re
zultatele muncii lor nobile de edu
care prin artă și frumos a oamenilor 
muncii.

în centrul foaierului se află, în 
șemn de omagiu adus de artiștii 

nu sînt tn miinile protagoniștilor 
doar simple instrumente de lucru, ci 
o întruchipare sugestivă a adevăru
lui că tinerele generații care viețu
iesc sub soarele binefăcător al 
României contemporane au răspuns 
chemării partidului de a se pregăti 
cit mai temeinic pentru muncă si 
viată, de a face din școală un cadru 
fertil pentru însușirea deprinderilor 
practice. Concursul de creație tehnică 
„Minitehnicus" este o dovadă grăi
toare în acest sens. Din buchetul 
dansurilor tematice se desprinde o 
alegorie care transformă scena într-o 
enormă livadă înflorită. Este momen
tul plantării de pomi fructiferi., fru
moasă îndeletnicire, născută dintr-o 
adincă iubire fată de natură, care 
ocupă un loc central în preocupă
rile zilnice ale micilor gospodari. A- 
ceastă secvență a dragostei fată de 
muncă și natură îsi adună forța ex
presivă spre finalul tabloului cînd. 
pe fondul coregrafic al unei simbo
lice recoltări a griului, se desfășoară 
inscripția unui îndemn desprins din 
bogatul tezaur al documentelor de 
partid : „Nici muncă fără pîine. nici 
pîine fără muncă". însușindu-si a- 
ceastă pildă străveche a înțelepciunii 
românești, căreia președintele nostru 
iubit i-a conferit semnificații superi
oare. cu valoare de imperativ social, 
în conformitate cu normele eticii si 
echității socialiste, cei mai tineri ce
tățeni ai patriei fac dovada calități
lor morale sănătoase care îi caracte
rizează. educației solide, de tip socia
list. pe care o primesc, clină de 
clipă, de la părinți si dascăli. Regă
sim aceste dimensiuni etice, pe o 
treaptă superioară. în evoluția gru
purilor de utecisti îmbrăcati in salo
pete. care întruchipează, cu ajutorul 
elementelor de recuzită, tractoare, 
excavatoare, camioane, basculante si 
macarale.

întreaga atmosferă degajă suflul 
puternic al timpului revoluționar pe 
care. .îl traversează patria, semnifica
țiile muncii avîntate de edificare a 
noii civilizații a patriei. efort 
la care tinerii, alături de întregul 
nostru popor, participă cu o matură 
conștiință politică și civică.

în efluviile sonore ale marșurilor 
„Uteciștii de azi. comuniștii de mii
ne" și „Hei rup" Sînt rostite versuri 
ce redau înalta misiune acordată ti
neretului de către partid de a reali
za un tronson al canalului Dunărea- 
Marea Neagră :
„Ca tineri brigadieri ne încolonăm 
Si înfăptuim a patriei chemare 
Cu braț neînfricat să despicăm 
Canalul dintre Dunăre si Mare".

Este acum rîndul jocului. Sînt 
reproduse variate aspecte ale acti
vităților pionierești din timpul va
cantei. euritmia muzicală si decora
rea arenei cu corturi, umbrele de 
soare si eșarfe multicolore între
gind în mod plăcut ambianta recon
fortantă a tabloului. Este imaginea 

țării președintelui României socia
liste, un bust al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, remarcabilă operă de 
artă a decanului de vîrstă al . sculp
torilor români, maestrul Ion Jalea.

Dincolo de marea varietate de sti
luri și modalități de expunere artis
tică. expoziția pune in evidență, în 
întregul ei, preocuparea artiștilor 
plastici profesioniști, angajați, ală
turi de întregul nostru popor, in am
pla operă de edificare a socialismu
lui multilateral dezvoltat pe pămin- 
tul patriei, pentru temele fundamen
tale ale devenirii noastre istorice, 
ale vieții noastre contemporane.

Este remarcat, astfel, faptul că a- 
ceastă prestigioasă manifestare re
flectă. în viziuni artistice variate ca 
expresie, marile evenimente aniver
sate în 1977: centenarul Indepen
dentei de stat a. României și răscoa
lele care au zguduit tara in primul 
deceniu al acestui secol. Această 
generoasă tematică îsi găsește tra
tarea artistică în numeroase opere 
de înaltă tinută estetică si etieă, 
semnificînd profunda angajare civică 
a artiștilor noștri. Inspirate din 
luptele și jertfele înaintașilor, din 
neistovita lor bătălie pentru liber
tate socială .și națională, pentru a- 
părarea independentei, ele aduc in 
fata iubitorilor de artă imaginea 
fidelă a chipului spiritual si moral, 
nemuritor. al eroilor neamului. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu se opresc cu 
interes în fata unor lucrări de 
profundă rezonantă patriotică. între 
acestea se află un ciclu de tablouri 
semnate de Brăduț Covaliu. care în
fățișează. într-o puternică viziune 
personală, dinamismul și vigoarea 
unei pagini glorioase a istoriei noas
tre — luptele de la 1877 — o imagi
ne poetizată a lui Bălcescu, datorată 
lui Sabin Bălasa. care transfigurează 
artistic nostalgia marelui revoluțio
nar fată de pămîntul patriei, com
pozițiile artistului ieșean Dan Hat- 
manu și pinzele tînărului pictor 
sibian Eugen Tăutu.

Veritabilă cronică plastică a trecu
tului glorios al poporului nostru și a 
realizărilor celor mai de preț ale 
României socialiste, expoziția ilus
trează. prin marea Varietate a stilu
rilor de abordare și tratare a teme
lor, puternica înflorire a artelor în 
anii noștri datorată condițiilor create 
de paițtidul și statul nostru pentru 
nestînjenita împlinire a personalității 

tonică a copilăriei fericite, a condi
țiilor minunate de odihnă și petre
cere a timpului liber pe care socie
tatea noastră, promotoare a unui u- 
manism nou. de tip socialist, le-a 
creat schimbului de miine al patri
ei. Activitățile pionierești. jocurile 
inventive și cîntecele se succed cu 
repeziciune, ca într-un caleidoscop 
fermecat din povești, stîrnind buna 
dispoziție și aplauzele întregii asis
tente. Treptat, in arenă iși fac apari
ția tineri sportivi. Fete și băieți redau 
înscrisurile „Daciada" și „Olimpia
da". manifestări al căror spirit de o 
exemplară corectitudine, de înfrăți
re. prin sport, a tuturor tinerilor, 
străbate ca un fir roșu evoluția din 
teren. Apele limpezi ale acestei des
fășurări de candoare, forță și talent 
se contopesc in șuvoiul nestăvilit al 
tabloului „Cintarea României". Sini 
evocate. în versuri, melodii și dan
suri populare, puternicul patriotism 
al tinerei generații, angajamentul ei 
hotărit de a sluji, și prin intermediul 
artei, idealurile nobile ale poporului, 
dorința ei de a contribui la apărarea 
independentei naționale cucerite prin 
jertfe grele de către strămoși acum 
100 de ani :
„Independenta, secular catarg 
Din cerul limpede alungă norii : 
Sîntem urmași ai marilor victorii, 
Cu tot ce-avem pe-acest pămint 

mai drag. 
Neînclinați precum străbunii brazi 
Purtăm in noi căldura omeniei... 
Partid iubit, conducător viteaz 
Ni-î fiul cel mai scump al României".

Deodată, după un reușit moment 
coral și un număr de balet modern, 
desfășurat pe fundalul melodiei 
„Vrem pace pe pămint !“. arena este 
cuprinsa de un vîrtej muzical-core- 
grafic care smulge ropote de aplauze 
publicului _ spectator. Sint „călușarii" 
îmbrăcati în minunate costume popu
lare. Laureati ai Festivalului națio-: 
nai „Cintarea României"..și, prezent.i 
la gala finală desfășurată în urmă cu 
o săptămină. micii interpreti poartă 
cu ei frumusețea meleagurilor olte
nești și teleormănene. inventivitatea, 
agerimea și marile disponibilități ar
tistice ale locuitorilor satelor noastre. 
Treptat, mii de tinerii în costume 
populare, reprezentind marile zone 
folclorice ale țării — Muntenia. Ol
tenia. Moldova. Transilvania. Banat. 
Bucovina și Dobrogea — se prind in
tr-o uriașă horă a unității generației 
celei mai tinere :
„Români, maghiari, germani — 

în înfrățire
Flori mindre ale aceleiași grădini 
Cu-același glas, același cuget

și simțire 
Cîntăm socialistele-mplinîri".

Este redat sugestiv atașamentul 
deplin al tineretului român la ideile 
de pace și înțelegere între toate po
poarele lumii. în vreme ce un grup 
masiv de copii înscriu cu trupurile 
lor cuvînțul „Pace", la baza unui 

artistice, a vocației sale creatoare de 
bunuri spirituale.

Această realitate a vieții noastre 
culturale o pune în evidentă, cu 
pregnantă, și această expoziție, prin 
lucrările ei cele mai valoroase, între 
care au fost remarcate opere sem
nate de Constantin Piliuță. Ion Iri- 
mcscu, Gheorghe Apostu, Ioana Kas- 
sargian, de pictori și sculptori mai 
tineri, prezenți în expoziție prin o- 
pere cu o tematică angajantă. de o 
înaltă tinută artistică.

Remarcind cu satisfacție acest fapt, 
secretarul general al partidului are 
cuvinte de caldă apreciere la adresa 
celor mai valoroase și îndrăznețe lu
crări aflate aici.

Problema deplinei libertăți crea
toare a artistului României socialiste 
și a diversității crescînde de stiluri 
a constituit, de altfel, problema cen
trală a dialogului, cuprinzător și 
profund, purtat aici de secretarul 
general al partidului, pe parcursul 
vizitării expoziției, cu artiștii plastici, 
cu oamenii de cultură prezenți la 
manifestare.

Fiecare artist creează potrivit talen
tului său și înclinațiilor sale, a sub
liniat secretarul general al partidului, 
amintind, totodată, că oamenii mun
cii doresc să beneficieze de opere to
nice. de un optimism robust, cu un 
mesaj exprimat cu claritate, nu su
focat în amănunte și detalii care le 
estompează semnificația.

Secretarul general al partidului re
comandă. în acest context al discu
ției. mai mult curaj, mai multă în
drăzneală în tratarea temelor și ale
gerea genurilor de exprimare artis
tică. amintind, totodată, că istoria 
picturii românești are tradiția unor 
mari maestri ai culorii. Ar trebui ur
mată si o altă tradiție a artei noas
tre. sugera tovarășul Nicolae 
Ceausescu referindu-se la necesita
tea elaborării unor compoziții de 
mari proporții, a unor fresce pe teme 
de interes fundamental. ca lupta 
necurmată a poporului pentru inde
pendentă. bătăliile ne care le-au 
purtat românii de-a lungul istoriei 
lor zbuciumate, realitățile vieții noas
tre contemporane, tratate în stiluri 
variate si viziuni personale, origi
nale.

Relevînd necesitatea de a oferi o 
Imagine mai cuprinzătoare a creației 
artiștilor plastici, a diversității de 
teme abordate, a stilurilor de trata
re. tovarășul Nicolae Ceaușescu a in

imens glob pămintesc. prezent în 
arenă, se fac auzite versurile :
„Copii frumoși, copii de pretutindeni, 
Prieteni buni și veseli vrem să fim. 
Minute negre, miini subțiri și albe 
Minute galbene, minute arămii 
Să fluturăm în vînt batiste albe 
Și să rostim credința noastră de 

copii, 
Că este loc pentru noi toti 

sub mintlrul soare 
Dacă e pace, pace-ntre popoare".

„Omagiu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu" — sub acest generic, 
străbătut de undele iubirii fierbinți 
pe care copiii tării o poartă secre
tarului general al partidului, se de
rulează acum secvențele unui tablou 
de o mare vibrație sufletească. La 
un semnal, mii de tineri în costume 
tricolore descriu pe gazon conturul 
neprețuit al hotarelor tării, ca semn 
al hotărîrii nestrămutate a vajnicelor 
detașamente reorezentînd întregul 
tineret, de la șoimi la pionieri și u- 
teciști. de a se dărui întru totul 
cauzei comunismului :
„Ni-e t"lul clar și unanim ales, j 
Entuziasmul faptei ne îndrumă. ț? 
Cum a dec’s partidul 'a Congres.
F. munca noastră, patriei cunună. I 
Ne angajăm solemn, noi, sase 

milioane 

dicat să se organizeze, in acest an. o 
amplă expoziție de pictură si sculp
tură pe care a promis — spre satis
facția artiștilor prezenți aici — să o 
viziteze. Pentru a evita intervenția 
subiectivismului oricărei selecții, se 
va stabili doar numărul de lucrări pe 
care Ie va expune fiecare pictor, iar 
alegerea operelor ce vor fi prezenta

De fii ai ținui milenar popor, 
Lumina României suverane 
Să o purtăm spre comunism in zbor"

Din mijlocul unui buchet de 
fete si băieți se înaltă portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. „ în
conjurat cu flori și lauri, cu . rîuri 
hesfîrsit'e de țiâhglici tricoloră Și 
roșii, care coboară, aidoma unei pi
ramide. pînă la contururile hărții. 
Momentul. întîmpinat cu nesfîrșite 
aplauze de către public, este marcat 
de versuri ce exprimă respectul ge- 

■neratiei tinere fată de secretarul ge
neral al partidului:
„Prieten si îndrumător, părinte 
AI tinereții noastre zbor nestins 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu

vers fierbinte 
Ii închinăm prin fapta noastră scris. 
Sub timpla milenarilor Carpati 
Unde-nflorește tinerețea noastră 
Jurăm să creștem luminați 
De-înalta pildă a vieții 

dumneavoastră".
Pe fundalul imnului „Partidul- 

Ceausescu-România" și pe fondul vi
zual al inițialelor „P.C.R.". înscrise 
de tineri în tricouri roșii, spectacolul 
ia sfîrsit. Cei care și-au dat con
cursul la reușita acestei sărbători, 
precum si întreaga asistentă aplaudă 

te va rămine la latitudinea creatori
lor insisi.

Felicitind din nou. în încheiere, 
pe artiștii plastici, secretarul ge
neral al partidului le-a adresat în
demnul să se pregătească de pe a- 
cum pentru ediția următoare, din 
anul 1979, a Festivalului „Cintarea 
României", 

în picioare, scandează numele parti 
dului și al secretarului său general 
în acest moment, grupuri de pionier 
urcă la tribuna oficială oferind fru 
moașe buchete de flori tovarășulu 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elen. 

.Ceaușescu. celorlalți tovarăși,, diî 
.conducerea . partidului si sțatițlu
Miile de copai iși. iau rămas bun d, 
la conducătorul partidului și statuii, 
nostru, exprimîndu-și încă o dat; 
sentimentele de profundă dragoste s 
mulțumire pentru viata fericită, pen 
tru viitorul luminos asigurate ti' 
nerei generații. Tovarășul Nicolai 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
ceilalți tovarăși din conducere: 
partidului și statului străbat dir 
nou. in aceeași atmosferă însufleți' 
tă. adevărate culoare vii formate dit 
mii de șoimi ai patriei, pionieri ș 
utecisti. Pe platoul central al stadio
nului un grup de tineri oferi 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o pla 
chetă cu însemnele U.T.C., U.A.S.C.R 
și Organizației pionierilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ș 
tovarășa Elena Ceaușescu răspunc 
cu căldură acestor manifestări, aces
tor mărturii de neuitat ale dragoste 
si atașamentului tinerei generații 
pentru partidul nostru comunist, pen
tru patria noastră socialistă.

Mulțumind călduros tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru cinstea 
care le-a făcut-o vizitind această ex
poziție. pentru îndemnurile sale, ar
tiștii plastici care au participat la 
această întîlnire s-au angajat să 
pună tot talentul lor în slujba înflo
ririi culturii românești.



AGINA 4 SCINTEIA — duminică 19 iunie 1911

FESmiUl EMPEAH 4/ PRIETENIEIHSIIWLL 
niioriu

Baletul Teatrului 
din Atena

Măiestria unui

Asemenea unor coloane 
masive menite să sus
țină un important edi
ficiu sonor. 
Simfoniei 
Brahms, 
gramul 
demiei 
Cecilia" 
înfățișat 
li tatii 
într-o 
romantică. Nici o preju
decată privitoare la vreo 
actualizare a manierei in
terpretative n-a stînjenit 
această adevărată retrăire 
a unui Brahms, compozi
torul care, cu toate încli
națiile sale beethoveniene 
(și clasice, deci). încheie.

articulațiile 
a IV-a de 

înscrisă in pro- 
orchestrei Aca- 

nationale „Santa 
din Roma, s-au 
succesiv sensibi- 

noastre învăluite 
autentică aură

evident, o mare epocă 
romantică. Momente de 
meditație sau de atmo-

rio Giulini. dirijorul de 
primă mărime, care. în 
două concerte succesive.

Mari opere romantice 
în interpretarea 

unei mari orchestre
sferă visătoare au al
ternat. în versiunea oas
peților italieni, cu pato
sul dezlănțuit. Carlo Ma

în fruntea orchestrei A- 
cademiei naționale 
mane, a stirnit 
ziasmul publicului 1

< ro- 
entu- 
bucu-

restean. este deținătorul 
unei tehnici dirijorale cu 
adevărat moderne, ce ur
mărește eficienta prin e- 
conomia de gesturi. Am 
remarcat că prima parte 
a Simfoniei a VII-a de 
Beethoven a fost văzută 
prin prisma unei speci
fice sicilliana (cu tempo- 
ul ei rar și legănat), și 
tot astfel finalul prin 
aceea a unei tarantelle 
(în tempo descătușat), ce 
a vrut poate să confirme 
acea idee a lui Wagner 
care considera „a VII-a“ 
beethoveniană ca fiind o 
„apoteoză a dansului".

Gheorghe FIRCA

tînăr ansamblu
coregrafic

Ne-am întîlnit în cadrul Fes
tivalului european al prieteniei 
cu un tînăr ansamblu coregra
fic : Baletul Teatrului 
na. Tînăr, | ' '
ființat în 1965, Grupul de dans 
al lui Yannis Metsis — cunos
cut balerin si coregraf — a înce
put să activeze pe lingă «.teatrul 
atenian doar in 1973. Un an mai 
tirziu a fost admis în Asociația 
culturală „Prietenii dansului", 
apoi a început seria festivaluri
lor naționale (Salonic, Pireu, 
Atena), internaționale (Corfu). 
O muncă asiduă, pentru că nu 
toți membrii ansamblului sînt 
profesioniști, pentru că trebuia 
însușit baletul clasic, în primul 
rînd, ca apoi să se treacă la 
coregrafii moderne care cereau 
un plus de dificultate. S-au 
studiat opere de Gluck („Iphi
genia în Aulida", „Iphigenia în 
Taurida"), s-au tălmăcit pagini 
de Bach. Director și fondator 
al baletului este Yannis Metsis, 
cel pe care dicționarele îl pre
zintă ca pe un strălucit artist 
grec în domeniul dansului și 
coregrafiei, remarcabil pentru 
calitățile sale plastice.

Artiștii greci — oaspeți ai 
festivalului — au prezentat pe 
scena Operei ~ 
momente, în 
Yannis Metsis. 
prima parte la 
și profane" pe 
bussy și „Variațiuni 
unui cintec popular", compoziția 
lui N. Skalkottas. Mișcări su
ple, generoase, revărsări de 
momente lirice neîncorsetate de 
rigorile dansului clasic, fără a 
folosi limbajul dansului mo
dern. A fost interesantă trans
punerea piesei „Insula cu ca
pre" de Ugo Betti, în versiune 
coregrafică, pentru că sugera 
atmosfera satului grec, frumu
sețea sufletească a unor tinere 
fete, neînduplecarea lor în fața 
minciunii. A evoluat Yannis 
MCisis : un joc. dinainic, mimi
că, gestică expresivă, alături de 
Yitsa Karela, Penny Mela, Ka- 
liope Tripou... Frumoase scene 
de ansamblu, desene abile de 
grup s-au remarcat în „Imnuri 
de laudă"; piesa finală a progra
mului, pe muzică de Bach.

din Ate-
pentru că deși in-

Române patru 
coregrafia lui 
Am asistat in 
„Dansuri sacre 

muzica lui Do
pe tema

Smaranda OȚEANU

Corul bărbătesc „Săngerlust" din Steyer, Austria

Primă audiție românească
prezentată de dirijorul E. G. ASENS1O

Valorile 
cvartetului 
berlinez

La această nouă în- 
tilnire cu publicul ro
mânesc dirijorul Enri
que Garcia Asensio a 
prezentat o primă audi
ție românească, gest de 
prețuire fată de arta 
compozitorilor și muzi
cienilor noștri — poe
mul simfonic „Pintea 
Viteazul" de Liviu Glo- 
deanu. La pupitrul Or
chestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. an
samblu ce și-a demon
strat din nou receptivi
tatea la viziunea inter
pretativă a unui artist 
cu asemenea tempera
ment. Enrique Garcia 
Asensio a obținut un 
succes cert, de necon
testabilă valoare. Exis
tă în modul său de a 
crea dinamica succesiu
nilor sonore o anume 
tensionare ce își găsește 
întotdeauna 
o anumită dramaturgie 
subtilă a
De altfel, am recunos
cut aceleași însușiri și 
în proba de stăpînire 
stilistică a muzicii unui 
mare romantic — P.I. 
Ceaikovski. Atit în 
Concertul pentru vioară 
— avînd ca solistă pe 
Silvia Marcovici — cît 
și mai puțin cunoscuta 
Simfonia a Il-a „Ucrai
neana", Asensio s-a im
pus prin același echili-

rezolvarea.
contrastelor.

ENRIQUE
GARCIA 

ASENSIO — 
Spania

„Vin în Româ
nia ca un vechi 
prieten. Reintii- 
nesc muzicieni ai 
orchestrelor, com
pozitori și diri
jori, incit am in
tr-adevăr senti
mentul că am 
fost așteptat. Mai 
ales în ambianța 
unei asemenea 
sărbători — Fes
tivalul european 
al prieteniei, lău
dabilă inițiativă 
a României — la 
care doresc să 
aduc tot ce am 
mai bun. in spri
jinul ideilor no
bile ale băcii și 
fericirii, prezen
ța noastră aici 
îmi apare în pri
mul rind ca o da
torie de onoare, 
ca oameni și mu
zicieni".

bru între expresie și co
municare. datorită că
ruia arta primește vir
tuțile superioare

largă 
fără 
mai 
spre 
co-

accesibilității de 
semnificație. Este 
îndoială calea cea 
sigură a muzicii 
oameni, înlesnind
municarea de sentimen
te și idei. fundament 
prețios al unei cit 
profunde și 
cunoașteri.

Formația 
„Camerata" 
tuită din șase tineri in- 
terpreți. care în mai pu
țin de un deceniu și-a 
cucerit notorietatea in 
viața artistică mondială. 
Pentru ei Mozart este 
cîntec al adolescentei, 
întîlnindu-se. pe ace
leași coordonate, cu 
Beethoven sau Brahms, 
cu melodiile folclorului 
canadian sau agreabilele 
legănări ritmice ale 
miniaturilor franceze 
romantice. în această 
simplitate, care nu este 
ușurință.. ci cultivare 
serioasă ... a firescului, 
putem găsi cea mâl 
bună explicație a far
mecului lor deosebit. 
Cei șase interpreta sînt 
neîndoios bine pregătiți 
tehnic și stilistic, repre- 
zentînd un nivel de ca
litate al școlii muzicale 
canadiene.

mai 
reciproce

canadiană 
este alcă-

Formații artistice participante la Festivalul european al prieteniei: Grupul folcloric vocal-instrumental din R. P. Ungară. Formația de flamenco din Spania 
și ansamblul „Holstebro Folkedansere" din Danemarca

Grîqore
CONSTANT1NESCU

Sala mică a Palatului a găz
duit o valoroasă formație instru
mentală din. R.D. Germană, 
Cvartetul de coarde din Berlin, 
de o bine stabilită reputație in
ternațională. Turneele întreprin
se în numeroase țări europene, 
în Japonia și pe 
nord-american au fost încunu
nate de redutabile ______ _-
cei peste zece ani de cînd este 
constituit, cvartetul berlinez a 
obținut premii prestigioase 
(„Wiener Flotenuhr" (1974) pen
tru un disc cu cvartete de Mo
zart și, cu cinci ani in urmă, la 
cea de a Il-a Bienală de muzică 
contemporană de'la Berlin, „Pre
miul criticii").

La București, în cadrul Festi
valului european al prieteniei, 
cvartetul berlinez de coarde s-a 
prezentat cu un program de a- 
leasă ținută (Beethoven, Șosta- 
kovici), capabil să traducă, nu
merosului public în fața căruia 
a evoluat, calități demne de a- 
preciere. ca si înclinația spre re
pertoriul cîasic — în sensul 
strict al cuvintului sau in cel a- 
cordat valorilor fundamentale, 
„clasice", ale muzicii secolului 
nostru. Cvartetul berlinez a do
vedit o solidă concepție asupra 
muzicii de cameră, evitind — in 
toate dimensiunile interpretării 
— spectaculozitatea exterioară, 
în favoarea aprofundării textului 
muzical. Cultivind un sunet, din 
care, in general, sînt epurate vo
lumele mari, formația se remar
că printr-o discreție care ține 
de bunul gust. Omogenitatea nu 
exclude individualitatea vocilor ; 
vioara primă (Wolf-Dieter Batz- 
dorf) se detașează prin moliciu
nea catifelată a timbrului, vioa
ră Setrttndă?Klaus Peters) și vio
la (Karl-Ttojnz Dommus) dau, 
fiecare, personalitate, consistență 
vocilor medii, iar Violoncelul 
(Matthias Pfaender) îneîntă prin 
tehnicitate. Cvartetul berlinez se 
remarcă prin muzicalitate înaltă, 
rafinamentul frazării, dinamica 
expresivă a nuanțelor si dezin
voltura tehnică a celor patru ar
tiști.
Theodor DRAGULESCU

continentul
succese, in

„Lăstun-321
tensiune

Ei

ce-i drept.

veteran al
aplicațiilor

aprige con-

Zbor la înaltă

Aviatori români.
poartă un renume 
care vine de departe, 

încă de la începuturile se
colului douăzeci. renume 
care prin Vuia și Vlaicu. 
bravi pionieri ai aviației 
moderne, prin Coandă. un 
„părinte" al avionului re
activ. s-a 
știința 1 
noștri... Ei poartă în zbor 
tradiția românească a con
strucției de aripi, dar și a 
luptei eroice sub semnul 
idealurilor de libertate : 
pilotii români combatant! 
pe frontul antihitlerist au 
săvîrșit minunate fapte de 
arme, multi dintre ei jert- 
findu-se in 
fruntări cu dușmanul pe 
cerul patriei, al Ungariei și 
Cehoslovaciei.

Pe ei toți, pionieri si os
tași eroi ai aerului, îi cin
stim, o dată mai mult, de 
Ziua aviației. ei toți se 
înaltă cu generația de as
tăzi. aripă lîngă aripă, la 
ceasul marilor împliniri ale 
aeronauticii naționale. Prin 
grija caldă a partidului si 
personal a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, aripile 
românești, larg desfăcute, 
zboară sus : aviația de 
transport, utilitară. spor
tivă. ca si industria aero
nautică cunosc acum la noi 
o dezvoltare remarcabilă, 
în pas cu mersul înainte al 
întregii societăți : aviația 
militară — modernă și te
merară — se află ferm la 
posturile ei. împreună cu 
trupele terestre și cele na
vale. în apărarea libertă
ții și independentei patriei 
socialiste.

Aviatorii români poartă, 
da. un renume ce vine de 
departe, și îi adaugă as
tăzi. prin muncă si veghe, 
noi străluciri.

...Să înfățișăm. în cele ce 
urmează. cîteva imagini 
din lumea aviatorilor mi
litari. De astă dată, 
raid la elicopteriști.

i gravat în con- 
lumii. Aviatorii

un

di-
deSosim în unitate în 

mineața unei zile 
aplicație. „Luptele" 

se dau nu deasupra aero
dromului. ci dincolo de 
munți. Dar și aici, la bază, 
evoluția in văzduh a fie
cărui aparat este cunoscu
tă. trăită. A fiecărui eli
copter. al căpitanului Stai- 
culescu. al căpitanului Rîn- 
ditean sau al locotenentu- 
lui-major Enică. Cercetare 
tactică, zbor la joasă înăl
țime în zona „de foc", ma- 

coborîri 
de pă
ios a- 
Corec-

artilerie !

nevre complexe, 
chiar și la 5—10 m 
mint... Pădurea de 
leargă, aleargă... 
tează focul de
Sprijină cu foc trupele de 
uscat 1 Execută trageri cu 
rachete, de la bord ! Lan
sează ! Asemenea clipe 
compun zilele și nopțile de 
aplicație. Dintre toate, poa-

te cea mai încărcată de 
moții este declanșarea fo
cului. Un soc. trepidații — 
și salva de rachete își ia 
zborul spre țintă, spre țin
te. Apoi alte și alte salve. 
Și iar evoluții. manevre, 
înălțări si coborîri. Om si 
aparat de zbor dau examen. 
Nu rămîn corigenti : omul 
a crescut la școala severă, 
atît de pretențioasă, a ar
matei populare, a aviației 
militare — iar elicopterul, 
copil al industriei noastre 
socialiste, este bun. puter
nic. are ambiții mari și 
nobile în emulația calității 
cu semenii săi de pe alte 
meridiane.

— Dumneavoastră. to
varășe maior Savu Turea. 
sînt.eti un 
rurilor. al 
riene...

— Zbor. __ . 
peste un sfert de veac. Am 
pilotat avioane de vînă- 
toare. de asalt, clasice și 
reactive, acum sint. elicop- 
terist. Luptător aerian... si 
constructor. Da. construc
tor. o spun cu mîndrie.

Ieșim din atmosfera „lup
tei" aeriene, a salvelor de 
rachete, pentru a-1 însoți 
pe maiorul Turea în misiu
nile sale atît de pașnice — 
și totuși de luptă — pe 
șantiere de construcții. Eli
coptere pe șantiere. Ma
iorul Turea — ca si căpita
nul Victor Loter si alti to
varăși de arme — a lucrat 
pină de curînd in folosul 
economiei, adăugînd încă o 
sută la miile de ore pe care 
le zburase. A transportat 
stîlpi cu elicopterul, stîlpi 
necesari unei noi linii de 
înaltă tensiune. Se va înăl
ța un baraj, linia va purta 
electricitatea spre noi o- 
biective industriale.

Este o asemenea misiu
ne — numită, simplu, de 
transport al unor stîlpi de 
beton, al unor tronsoane, 
prefabricate pentru funda
ție etc. — o probă aspră de 
pricepere si curai. Stîlpii 
sînt grei. între 2 și 12 tone, 
ridicarea lor în văzduh esto 
o operațiune complicată, 
uneori chiar riscantă, mo
toarele și inimile trepidea
ză^.. Cu ajutorul unor mij
loace de transport pe roți, 
drumul stîlpilor de la bază 
pină în creierul munților ar 
dura săptămîni ; așa, prin 
arcuirea podului aerian, du
rează o jumătate de oră. 
Ritmuri modeme.

— Și acum, tovarășe Tu
rea 7

— Acum iar zboruri de 
instrucție, după care poate 
din nou misiuni de ordin 
economic.

Maiorul este chemat la 
punctul de comandă si co
lonelul Mircea Chitic, acti
vist de partid la elicopte- 
riști. parcă abia așteaptă

răminem între patru 
ochi pentru a putea discuta 
în voie si pentru a preciza 
că...

— ...aici, in unitate, să 
știți, au crescut multi pi- 
loțl. comuniști ca Turea. 
S-a scris, nu de mult, și în 
ziarul armatei despre cei 
care au salvat un grup de 
naufragiati străini ne o 
vreme de furtună. Aici s-au 
format ca piloti.

aviatorii 
Dragomir. 
Patru co- 
elicei tă- 
si tot mai

Să evocăm, succint, 
noaptea aceea. S-o 
retrăim. Așadar, o 

navă comercială străină se 
bătea pe viață și pe moarte 
cu marea dezlănțuită. Eșu
ase într-o zonă cu stînci si 
bancuri de nisip. Izbindu-se 
de o creastă subacvatică, 
pur și simplu s-a frînt în 
două și de la bordul ei. 
măturat de valuri. S.O.S.- 
ul venea acum grăbit, răs
colitor. spre țărm. Si a 
decolat, de undeva, elicop
terul reactiv românesc pur- 
tînd la bord pe 
militari Cristian. 
Luca și Bucșa, 
muniști. Palele 
iau vîntul sărat
furios, aparatul de zbor se 
scutura înfiorat parcă de 
primejdie. Să aterizeze pe 
vapor 7 — se frăminta co
mandantul. Spațiul era 
mult prea mic. puntea — 
ceea ce mai rămăsese din 
ea — era înclinată. Altă 
soluție nu era decît ridica
rea deasupra valurilor dez
lănțuite a fiecărui naufra
giat. unul cîte unul, cu a- 
jutorul unui cablu metalic. 
Elicopterul se zbătea in 
furtună ca un pescăruș, 
suspendat deasupra epavei, 
vîntul șuiera acum și în 
cabină, năvălind înăuntru 
prin ușa desehisă. înghe- 
tind mîinile pjlotilor strînse 
pe manșe, albindu-le sprin-

cenele cu promoroacă. Jos. 
fețele răvășite ale marina
rilor de pe punte si catar
gele gata să zădărnicească 
misiunea celor ce veneau 
să-i salveze : cablul meta
lic din elicopter, legănat 
de vint. s-ar fi putut agăța 
de vreun catarg, de vreo 
parîmă. antenă sl atunci... 
Un elicopter priponit de o 
navă care se scufunda.

După ce al treizeci sl 
doilea marinar, ultimul, că
pitanul de vas. a fost sal
vat și el — ciocanele de 
apă dădeau acum loviturile 
de gratie navei avariate — 
de pe elicopter se raporta 
laconic : „Misiunea înde
plinită... Sînt «Lăstunul- 
321»“. Peste o jumătate de 
oră, echipajul 6e afla din 
nou în misiune, tot deasu
pra mării, în largurile 
tuite de furtună.

— Da. își reia firul 
activistul de partid, 
crescut în unitate luptători 
aerieni excelenti. Si dăm 
piloti de clasă înaltă pen
tru nevoile economiei na
ționale. Nu mai departe a- 
cum. Trașcă este In Ilfov, 
Covașă In Vrancea. Miro- 
nescu în Ialomița. Aramă 
în Covasna...

Ezită : oare «ă mal conti
nue ori ba 7 Dar ceva..., 
ceva important mai trebuie 
să spună și o spune.

— Tovarășul Chitic ara 
doi băieți gemeni. Mircea 
și Adrian, amîndol elevi- 
sergenti la Școala de ofi
țeri de aviație.

Aici îmi închei reporta
jul. nu înainte de a așterne 
pe hîrtie o urare de 
aviației noastre : Să 
și la multi ani. aripi 
rare !

bîn<
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• Teatrul Național București (sala 
mare) : Cyrano de Bergerac — 
19,30, (sala mică) : Comedie de 
modă veche — 19,30, (sala Atelier): 
Pline amară — 19.
• Opera Română ; Motanul încăl
țat — 11, Tosca (spectacol prezen
tat în cadrul Festivalului european 
ai prieteniei) — 20.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 10,30. Eternele iubiri — 19.

• Teatrul Giulești : Copacii 
tn picioare — 19,30.
e Teatrul de comedie (Parcul 
răstrău) : Zăpăcitul — 20.
• Teatrul satiric-muzlcal „C.
nase“ (grădina Boema) ; E nemat 
pomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic 
română" : Bucuroși de 
18,30.
• Teatrul „Țăndărică" 
de vară Herăstrău) : O 
cintec — 17.
• Circul București : Cu circul., 
nu-i de glumit —.10; 16; 19.30.

„Rapsodia 
oaspeți —

(la Teatrul 
poveste cu

Lucrări distinse in cadrul Festivalului național „ClNTAREA ROMÂNIEI"
Tutelar în cartea de 

versuri a lui Gheorghe To- 
mozei este — o spune, de 
altfel, și titlul — sentimen
tul patriotic. Eminamente 
poetic. întrucît răspunde 
celei mai nobile aspirații 
sufletești, spre identifica
rea de sine în spațiu și in 
timp, sentimentul patriotic 
este o sinteză de senti
mente fundamentale, ca 
atare cu neputință de redus 
la o singură dimensiune a- 
fectivă. E o sinteză, iar nu 
o sumă. Poeziei crescute din 
el îi este proprie, desigur, 
concentrarea afectivității în 
.jurul sentimentului de a- 
nartenentă la o patrie, dar 
și prezența vie a reflexivi
tății, căci nu se poate vorbi 
de poezie patriotică verita
bilă acolo unde sentimentul 
patriotic nu se însoțește cu 
o idee de

Poezia 
pare o 
deschisă 
cărui poet, dar 
toare nu sub pana oricui. 
Este o chestiune de talent, 
fără îndoială, este însă și 
o chestiune de înțelegere a 
patriotismului însuși, de vi
ziune ideologică, de comu
nicare a sentimentului pa
triotic în consonantă cu 
ideea de patriotism, dincolo 
deci de traducerea în cu
vinte răsunătoare a exaltă
rii afective.

Poezia lui Gheorghe To- 
mozei este patriotică la 
modul reflexiv, vibrația a- 
fectivă, propriu-zis lirică, 
fiind mereu în atingere cu 
o viziune ordonatoare. Poe
tul trăiește patria, gîn- 
dind-o. Se întoarce la ori-

patriotism. 
patriotică mi se 

specie dificilă. 
In principiu ori- 

convingă-

gini, adică în istorie, spre 
a medita pe seama acesteia: 
o meditație ale cărei idei 
ni se descoperă în cele 
mai semnificative planuri. 
Primul ciclu. Negru-vodă, 
e un poem al continuității 
noastre in spațiu, in timp, 
dar mai cu seamă în men
talitate existențială. Nu
mele „descălecătorului" Tă
rii Românești. Radu I sau

rină. Dar asa / cum. ne fa
cem oalele, o putem zidi la 
loc. / Țarina sfirtecată de 
roti, doar ce-6 usucă / soa
rele si e din nou țară. / Cind 
bem din cană I bem din 
tară. Mincăm din blidele / 
care sint tară. / Vii sau 
morti / ne invesmîntăm in 
tară. La nunti / mirii pri
mesc petece de tară. Pădu
rile ! muierile, copiii, sint

Gheorghe TOMOZEI

„Poema patriei
Negru-vodă, e folosit ge
neric pentru marii domni
tori români iubitori 
tară și jertfiți pentru li
bertatea ei, devenind 
simbol al perenității idealu
lui național. Permanența 
istoriei românești în spațiul 
dunăreano-carpatic e admi
rabil sugerată 
de mijloc al 
meritînd citarea integrală : 
,,«L-am ucis de mai multe 
ori / pe domnul vostru. Me
reu intr-alt chip / si osirdia 
călăilor a fost fără cusur. / 
Dar el ne scapă mereu. / 
Spune-ne. unde se-ascun- 
de ?» // «Nu știu, răspunde 
prinsul, 7 ștrîns intre spăngi 
lucitoare. Nici / nu-i știu 
chipul ce-l poartă acum, h 
Țara i-ati răsturnat-o-n tă-

de
un

în cintul 
poemului,

tară. / Țara își primește ța
rina / căreia se-ntimplă să-i 
zicem copac / sau Negru 
Vodă. Dacă-l prindeți. / U 
prindeți pe totdeauna alt / 
Negru Vodă, vă rămine ti
parul lui. lepădat / și așa 
mereu / pină la începutul 
lumii» // «Ești tu l răcni 
Șeful gărzii. / (pașa. / pol
covnicul. / ștabul) tu ești !• 
și vină să-l ferece mai 
bine / ii strigă numele si 
gura / i se umplu cu lut". 
Limbajul pare frust, amin- 
tindu-1 pe Ion Gheorghe. în 
realitate e arhaizant și plin 
de culoare istorică, vădind 
intenția poetului de a da 
meditației expresivitate 
adecvată fondului de su
gestii.

Următoarele două cicluri.

Să nu superi iarba și Tra
tatul despre dor. sînt com
pletări ale celui dinții in
tr-un peisaj afectiv mai 
larg și, lucru important, 
dintr-o perspectivă care, 
fără a-și pierde caracterul 
istoric, tine de sensibilitatea 
omului de astăzi căci, spu
ne poetul, „nu ne putem 
întemeia numai pe simță- 
mintul jertfelor", iar pen
tru cei ce trăim astăzi, 
„cartea de Istorie, cu ume
de litografii e cartea unor 
adevăruri ce nu-si află 
prețul întreg decît prin fap
ta noastră de azi", fiindcă, 
in devenirea ei dialectică, 
istoria nu e numai „con
centrat de durere", ci și 
„soare, e soare tot asa cum 
e veghe cronicărească și 
vis".

Ciclul final. Capul de pe 
scările Gemonei. e o reîn
toarcere la istorie în nu
mele Limbii Române si al 
idealului unității naționale, 
altminteri zis o panoramă a 
marilor momente din isto
ria politică si spirituală a 
românilor. Intr-un limbaj 
de data asta modern, ca un 
răspuns stilistic la semni
ficațiile contemporane ale 
vechimii istorice, poetul știe 
să găsească accentul liric 
cel mai potrivit pentru a-și 
nuanța meditația. Cîteva 
licențe de informație istori
că și lingvistică nu scad ni
mic din farmecul acestei 
cărți. In poezia patriotică 
Gheorghe Tomozei e un re
flexiv cu o remarcabilă artă 
a sugestiei.

Laurențiu UL1CI

Figura lui Vlad Tepeș, 
zis Dracula, domnitor al 
Țării Românești si apărător 
al Europei în 
lui otoman, a 
preocupă încă 
pe scriitori și 
rînd pe cineaști. Cindva au 
circulat adevărate „romane" 
de epocă sub formă de po
vestiri extraordinare in 
care autori contemporani 
voievodului sau imediat 
ulteriori îi descriau actele 
de cruzime prin care-si pe
depsea dușmanii si „răufă
cătorii" tării. Acești autori, 
ca și alții de azi. rețineau 
ori cruzimea în sine a fap
telor sale, ori o biografie 
exotică, singulară.

Corneliu Leu reia aceeași 
biografie. într-un alt mod. 
întocmind o „cronică apo
crifă". ferecată in cele mai 
autentice documente, ase- 
zind-o ca o lespede de 
dreptate ’făcută tirziu... la 
500 de ani de la uciderea 
domnitorului. Noul „ro
man" draculic pornește de 
la o convenție literară, 
frecventă în scrierile epis
tolare ale secolului trecut 
și. în cazul nostru, de la 
faptul că Vlad Țepeș „cu
noaște" tot ce s-a scris des
pre el si își pledează o 
cauză falsificată de această 
„istorie" senzațională. Sub 
forma unor scrisori (în tex
tul lui C.L. cu ușoară pa
timă voit vetustă, „olin- 
gerf") către Stefan cel 
Mare (sau către urmași) 
Vlad Tepes își definește 
poziția sa de voievod pa
triot in conflict cu moravu
rile si concepțiile unui veac 
strîmb în care-i este dat să

fata puhoiu- 
preocuoat si 
pe istorici, 
mai de cu-

trăiască. Această poziție, 
în care sînt implicate do
menii diverse din 
tea unui domnitor 
social, diplomatic, 
militar etc.) este 
european. în 
(scrisori) sînt povestite 
mai ales interpretate fapte 
de arme, evenimente poli
tice. de familie, relații asu
pra unor stări sociale, refe-

activita- 
(politic. 
religios, 

a unui 
nlîngeri 

si

Corneliu LEU

mici în istorie, de luptele 
lor de apărare : „Pentru că 
în ele își spun cuvîntuJ cu 
adevărat iscusința si 
teala. si curajul 1... în 
pămîntul tău te ajută 
dai peste cap armate 
zeci de ori mai mari, 
sînt mîndria si 
noastră, a tarilor mici, si 
ne dau credința că n-avem 
numaidecît a ne speria de

iu- 
ele. 
să 
de 

Ele 
speranța

„Plingerea Ini Dracula“

la 
la 
a

in 
epis-

rirl la strămoși (In special 
la Mlrcea cel Bătrîn) etc. 
Unele pasaje sînt direct 
eminesciene, ca descrierea 
luptei lui Stefan de 
Baia amintind de cea de 
Rovine din Scrisoarea 
IlI-a.

Un element de intrigă 
economia „romanului"
tolar îl constituie conflictul 
dintre Matei Corvin si Te
pes : voievodul valah se
află într-o temnită. la
Vlșegrad. închis tocmai la 
„prietenul" său Matei. „Ac
țiunea" epică a epistolelor 
se grefează pe acest con
flict și răzbunarea lui Te
pes devine compensativă în 
descrierea Infrîngerii de 
către Stefan cel Mare a 
trufașului rege. Un frag
ment din această descriere 
vorbește de soarta țărilor

numărul mare al cotropito
rilor. Prin ele te simți stă- 
pin pe pămîntul tău. căruia 
îi folosești ființa ca ne încă 
o armată, si-ti păstrezi în
crederea că te poți scutura 
de cotropitori" (p. 211).

Caracterologic. Vlad Te
pes este bine prins, fără să 
se ajungă la ..o filozofie" a 
portretului său cum făcea 
cindva Bogdan Petriceicu 
Hasdeu.

Cea mai realizată parte a 
acestui roman istoric e greu 
de identificat : aici am ci- ■ 
tat numai cîteva. dar mai 
sint pasaje la fel de rezis
tente ca acea scenă a ciu- 
matilor pregătiți de Vlad să 
infecteze armatele dușma
ne. ca acel episod din în
chisoarea de la Visegrad in 
care Tepeș e descris făcînd 
costume bizare d« curteni

și ostași, de regi si împă
rați. gindindu-se că stăpî- 
nii purtîndu-le ii vor sim
ți prezenta si în acest fel 
se vor înfiora, ca acea po
vestire a vizitei lui Stefan 
la Tîrgoviste. ca acea pre
zentare a taberei turcești 
de la pag. 27. dar sint. din 
nefericire, si pagini retori
ce. comentarii declarative, 
într-o carte modernă scri
să pentru un lector modem.

Tepeș e un răzvrătit îm
potriva divinității, cu o re
voltă argumentată în stil de 
psalm arghezian (cerînd 
creatorului să-i fi făcut pe 
oameni dună chipul si ase
mănarea cailor „frumoși si 
demni"). Cu atît sint mai 
inexplicabile unele lungimi, 
retorismul unor nasaie. cu 
cît, in mare, scrisorile sînt 
gîndite ca opera unui ins 
frămintat. scrise, uneori, cu 
repetiții și obsesii analitice, 
în care amintirea devine 
argument si document in 
același timp.

în privința documentării, 
autorul alternează textul 
inventat, textul de ficțiune 
(scrisorile) cu 
scrieri istorice 
povestiri și 
acel contemporan ____
al lui Michael Beheim), do
cumente. scrisori etc. Aces
te texte documentare sînt 
așezate în așa fel ca să pro
beze fidelitatea plîngerilor 
inventate. Plingerea lui 
Dracula e un reușit roman 
istoric de factură modernă, 
în care nu se falsifică ni
mic. deși se inventează și 
se reinventează totul.

extrase din 
si cronici, 

poeme (ca 
poem

Emil MÂNU

• Locotenentul Mc. Q In acțiune : 
SALA PALATULUI — 11; 15; 17,30;
20.15.
• Beethoven — file de viață t
TIMPURI NOI — 8; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Pușca veche : PATRIA — 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. GRADINA PARC HOTEL —
20.15.
• Operațiunea „Petrol" : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 21, la grădină — 20,15, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GRADINA CAPI
TOL — 20,30.
• Nemuritorii s CENTRAL — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Dick Turpin : FEROVIAR — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15
20.30, GLORIA — 8,45; 10,45; 12,45; 
14,45; 17; 19,15, GRADINA TITAN
— 20,30.
• Cartea junglei : DOINA — 9,30; 
11.15; 13: 14,45; 16,30.
• Șatra : DOINA — 18: 20, GRA
DINA MOȘILOR — 20,15.
• Ziua sacrificiului : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,15,
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18. 20.
• In liniștea pădurii t POPULAR
— 15,45; 17,45; 20.
• Un orășel in Texas : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, 
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Mica Ondina : FLAMURA — 9.
• Potopul (seriile I-II) : EFORIE
— 9; 12,30; 16; 19.15.
• Călătoriile Iui Gulliver : MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20,45, 
la grădină — 20,15.
• Afacerea maimuțelor — 9,45, 
Jungla de asfalt — 11,45, Program 
de documentare românești — 18.30, 
O bandă aparte — 20,30: CINEMA
TECA.
• Pisicile aristocrate : COTRO- 
CENI — 10; 12; 14.
• Gloria nu clntă : COTROCENI
— 16; 18; 20, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA — 18; 
20, la grădină — 20,30.
O Benji 1 FLOREASCA — 9; 11; 
13; 15,30; 18; 20, GRADINA FESTI
VAL — 20.15.
O Pintea : BUZEȘTI — 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20.15.
o Ora spectacolului t BUCEGI — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20,15, la 
grădină — 20.30. FLACARA — 9.30; 
11.30: 13,30; 16; 18; 20. la grădină —
20.30,
O Oaspeți de seară l DRUMUL 
SARI! — 16; 18; 20.
O Diavolii din Spartlvento : LIRA
— 9: 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20, la 
grădină — 20,15.
n Copil de suflet — 9; 11; 13,15;
15.30, Cum l-a însurat țarul Petru 
pe prințul Ibrahim — 17.45; 20; 
CIULEȘTI.
« Fratele meu are un frate formi
dabil : FERENTARI — 15,30; 17,451 
20.
• Hollywood, Hollywood — 14; 18, 
Așteptarea — 18; 20 t PACEA.
• Un suris, o palmă, un sărut — 
9; 11,15; 13.30. Accident — 15,45; 181 
20.15 : VIITORUL.



SCINTEIA — duminică 19 iunie 1977 PAGINA 5

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-minstru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Am fost Incîntat de primirea felicitărilor dumneavoastră cu ocazia aniver
sării Zilei Revoluției și vă exprim aceleași sentimente prietenești. Vă rog să 
primiți cele mai bune urări și să transmiteți poporului român prieten cele 
mai sincere salutări din partea națiunii sudaneze.

îmi exprim speranța că vom conlucra în continuare pentru realizarea unor 
legături și mai strînse, spre binele ambelor țări.

EL RASHID EL TAHIR BAKR
Vicepreședinte și prim-ministru al 

Republicii Democratice Sudan

Primire la primul mielstru al guvernslui
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, a primit, 
simbătă, pe George Taylor, preșe
dintele directoratului societății „Ci- 
trodn Automobil", Georges Falco- 
nnet. director general al ..Citro
en International", Raymond Fac- 
han, directorul producției de auto
mobile din străinătate al uzinelor 
„CitroSn", Jean-Pierre Leger, di
rector al coordonării la „Citroen In
ternational", care au participat, la 
Craiova, la inaugurarea lucrărilor de 
construcție a întreprinderii societă

Vizita delegației de activiști ai U.C.L
O delegație de activiști ai U.C.L, 

condusă de Miran Potrci. membru al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
J.C. al Uniunii Comuniștilor din 
■\lovenia. a făcut, la invitația C.C. 
al P.C.R., o vizită în schimb de ex
periență în tara noastră.

Delegația a avut întîlniri sl discuții 
la Consiliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, Comitetul de Stat al Plani
ficării, Comitetul de Stat pentru 
Prețuri, Banca de Investiții, precum 
si la Comitetele județene Galați și 
Tulcea ale P.C.R. Delegația a vizitat

Sosirea ministrului industriei și mineralelor din Irak
La invitația Ministerului Comer

țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, sîmbătă la a- 
miază a sosit în Capitală dr. Najeh 
Mohammed Khaleel, ministrul in
dustriei și mineralelor din Republica 
Irak.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo

SPORT © SPORT © SPORT ® SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORTAzi, derbiul campionatului de rugbi: Steaua-Farul FOTBAL: Meciuri interesante 
în cea de-a XXXIE-a etapă

Astăzi, de la ora 9,30, pe stadionul 
Steaua din Capitală va avea loc 
meciul-derbi al campionatului națio
nal de rugbi între echipele clasate 
pe primele două locuri, Steaua și Fa
rul Constanța.

Cu toate că echipa Steaua deține 
un avantaj de cinci puncte față de 
Farul, partida rămîne plină de in
teres din cauza valorii ridicate a am
belor formații, în rîndurile cărora 
joacă și mulți rugbiști din lotul re
prezentativ al României, cum sînt 
Durbac, Suciu, Murariu, M. Iones-

Sesiunea Comitetului internațional 
olimpic

PRAGA 18 (Agerpres). — Comite
tul internațional olimpic, întrunit la 
Praga în sesiunea sa anuală, a ac
ceptat principiul de a acorda pe 
viitor organizarea Jocurilor Olimpi
ce unei țări și nu doar unui oraș, 
cum se proceda pină acum. Această 
decizie va fi însă definitivă după ce 
Comisia executivă a C.I.O. va stabili 
modalitățile noii formule de organi
zare a olimpiadelor. Noul regula
ment ar putea intra în vigoare cu 
ocazia J.O. din 1984. După cum se 
știe, pînă în prezent Carta olimpică 
prevedea necesitatea unității de loc.

IflOHSIHIIBIIfl

Importante 
recomandări privind 

mai buna valorificare 
a resurselor economiei

La loc de frunte pe planul actua
lității interne din această săptâmină 
s-a situat vizita de lucru a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in județul Bihor. 
A fost o vizită ce s-a caracterizat 
nrintr-un dens program . de lucru, 
printr-o largă gamă de preocupări — 
toate subsumate ideii fundamentale 
de valorificare superioară a poten
țialului productiv al județului, pre
cum și în vederea dezvoltării mai 
rapide, multilaterale a întregii eco
nomii.

Și această vizită vine să reliefe
ze. din nou. concepția democratică 
a secretarului general al partidului 
asupra activității de conducere a so
cietății, concepție bazată pe contac
tul viu cu realitatea, cu colectivele 
de oameni ai muncii din industrie, 
agricultură, din toate domeniile de 
activitate, pe examinarea complexă 
a problemelor ce rezultă in procesul 
adoptării deciziilor în diferitele sec
toare. pe controlul direct asupra mo
dului in care se înfăptuiesc hotări- 
rile. La fiecare din obiectivele eco
nomice vizitate. în intîlnirile pe care 
le-a avut cu oameni ai muncii ro
mâni. maghiari și de alte naționali
tăți. tovarășul Nicolae Ceausescu a 
dat Indicații clare, precise în legătu
ră cu organizarea superioară a pro
ducției. mai buna utilizare a spațiilor 
productive, creșterea eficientei eco
nomice. modernizarea produselor, in
dicații care au o mare însemnătate 
nu numai pe plan local, ci Ia scara 
întregii economii, relevînd concluzii 
și orientări de majoră importantă.

în același timp, un subiect domi
nant al vizitei de lucru pe meleagu
rile bihorene l-a constituit analiza 
posibilităților de valorificare mai 
intensă a potențialului productiv al 
județului, potrivit politicii partidului 
nostru de dezvoltare echilibrată, ar
monioasă a tuturor regiunilor tării. 
Aceste preocupări și-au găsit expre
sie in prefigurarea noilor perspecti
ve de dezvoltare industrială si urba
nistică a unor orașe ca Beius, Aleșd 
și Orașul dr. Petru Groza, în așa 
fel ca locuitorii din această parte a 
tării, alături de toți cetățenii patriei 

ții mixte „Oltcit" de autoturisme de 
mic lltraj.

în cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme referitoare la cola
borarea economică și tehnică româ- 
no-franceză ; au fost examinate mo
dalități ale extinderii in continuare 
a cooperării în producția industrială 
și, în acest context, în fabricația de 
autoturisme.

La primire, desfășurată într-o am
bianță de cordialitate, au participat 
tovarășii Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Gheorghe Petrescu, ministru 
secretar de stat.

obiective economice și sociale In 
Capitală și în cele două județe.

Sîmbătă, la amiază, delegația a fost 
primită de tovarășul Stefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. La primire, care s-a desfă
șurat lntr-o atmosferă caldă, tovă
rășească, au participat Dumitru Tur- 
cuș, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. și Lucian Drăguț, vicepre
ședinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

perării economice internaționale, Bu
jor Almășan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, de alț.i membri ai condu
cerii ministerului.

Au fost de fată Abdullah Suleiman 
Al-Khidair. ambasadorul Republicii 
Irak la București, și membri ai am
basadei.

cu, Pintea, Achim și alții de la 
Steaua sau constănțenii Bucos, Mo- 
trescu. Varga. Ianusevici, Cristea 
și Ioniță. Reamintim că ultimul meci 
dintre aceste două valoroase echipe 
de rugbi s-a încheiat la egalitate : 
15—15.

După partida derbi ă campionatului 
amatorii de rugbi prezenți pe sta
dionul Steaua vor putea vedea un 
meci al „speranțelor", finala campio
natului național de juniori, între for
mațiile de elevi bucureșteni de la 
școlile sportive nr. 2 și Locomotiva.

Pe de altă parte, C.I.O. a soluțio
nat unele probleme privind progra
mul J.O. de vară de la Moscova din 
anul 1980. Astfel, în .«^concursul de 
atletism a fost reintegrată proba de 
50 km marș, la judo se vor desfășura 
întreceri la 7 categorii, la iahting 
clasa „Star" va înlocui clasa „Tem
pest", iar la haltere apare o nouă 
categorie (între 90 și 110 kg). La 
J.O. de iarnă, în concursul de 
biatlon va fi inclusă și proba de 
10 km, iar întrecerile de bob vor fi 
menținute în continuare.

noastre, să beneficieze de condiții de 
muncă și viată mereu mai bune, la 
nivelul civilizației socialiste.

Dezvoltarea viguroasă 
a poporului și înflorirea 
economică a patriei — 

într-o unitate 
inseparabilă

La Începutul acestei săptămîni a 
fost dat publicității Comunicatul pri
vind rezultatele preliminare ale re- 
censămintului populației si al locuin
țelor. Prin datele sintetice pe care le 
oferă, recensămîntul reflectă sugestiv 
dinamica atît de vie și de bogată 
din anii care au urmat după 
Congresul al IX-lea al partidului 
— ani care definesc cea mai rodnică 
si mai prosperă perioadă din în
treaga istorie națională — contu
rează un insufletitor tablou so
cial al României anului 1977 — 
anul aniversării centenarului In
dependentei de stat a tării — 
constituind o elocventă ilustrare 
a justeței si rodniciei întregii po
litici a partidului nostru, orientată 
ferm spre dezvoltarea și moderniza
rea forțelor de producție, a întregii 
economii și ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al poporului. 
Optimismul robust care străbate în
tregul comunicat își găsește o vie 
expresie în faptul că populația 
României la 5 ianuarie 1977 era de 
21 559 416 locuitori, cu circa 2,5 mi
lioane mai mare față de anul prece
dentului recensămînt — 1966. Aceas
tă puternică creștere demografică a- 
testă nu numai nivelul superior al 
natalității și sporirea duratei medii 
a vieții, dar mai ales reflectă vitali
tatea și robustețea poporului nostru, 
încrederea sa in perspectiva lumi
noasă a patriei socialiste^ în viitorul 
ei fericit.

De asemenea, o altă realitate pusă 
pregnant în evidență de recensămînt 
o constituie transformările profunde, 
înnoitoare intervenite în structura 
de clasă a societății, rolul determi
nant in aceste mutații sociale avin- 
du-| politica partidului de industria
lizare socialistă a tării. Prin con
struirea a mii și mii de noi unități 
productive, ca urmare a alocării unei 
părți importante din venitul național 
pentru dezvoltare, prin avîntul eco

IERI, IA CONSILIUl DE STAI, 
PATRIARHULUI BISERICII ORTODOXE ROMANE 
l-A FOST INMINAT DECRETUL PREZIDENȚIAL

La Consiliul de Stat a avut loc, 
sîmbătă. festivitatea înmînării De
cretului Prezidențial prin care mi
tropolitul Justin Moisescu se recu
noaște în funcția de arhiepiscop al 
Bucureștilor, mitropolit al Ungro- 
Vlahiei si patriarh al Bisericii Or
todoxe Române, pentru care a fost 
ales de colegiul electoral bisericesc 
în ziua de 12 iunie 1977,

La festivitate au participat tovară
șii Ștefan Voitec, Emil Bobu. Ion 
Dincă. Miu Dobrescu, Mihai Mari
nescu, viceprim-ministru al guver
nului, Virgil Teodorescu. vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al

Manifestări in țară
Atmosfera de sărbătoare prilejuită 

de „Ziua pionierilor" a domnit, sim
bătă, in rindul copiilor din intreaga 
tară.

HUNEDOARA. Pe stadionul „Cor- 
vinul" s-a desfășurat un festival cul
tural-artistic și sportiv sub genericul 
..Cutezători pășim spre comunism". 
Au fost prezentate, cu acest pri- 
lej, montaje literar-muzicale, cînte- 
ce și dansuri populare, programe 
sportive. în cadrul acelorași mani
festări dedicate sfîrșitului de an șco
lar și „Zilei pionierilor", la școala 
generală „Dr. Petru Groza" din Deva 
a fost deschisă expoziția județeană 
„Minitehnicus ’77", care cuprinde cele 
mai reușite lucrări realizate de elevi 
în cadrul concursului national de 
creație tehnică.

DÎMBOVIȚA. Pionieri din maî 
multe județe ale tării au luat parte 
la memorialul „Henri Coandă", ini
țiat de Consiliul județean Dîmbovița 
al organizației pionierilor, la Casa 
de cultură din Pucioasa. Manifes
tarea, menită să stimuleze creativi
tatea tehnică în rîndul copiilor, a 
debutat cu deschiderea expoziției 
„Aripi românești". în cadrul căreia 
au fost expuse modelele aparatelor 
de zbor românești.

DOLJ. în localitățile Doljului s-au 
desfășurat acțiuni cultural-artistice și 
sportive pionierești sub genericul 
„Tot înainte". Au avut loc întîlniri

Cele nouă meciuri ale etapei a 
XXXII-a din campionatul diviziei 
A, care se vor desfășura astăzi pe 
stadioanele din opt orașe, toate cu 
începere de la ora 17,30, sînt aștep
tate cu mult interes de către ama
torii de fotbal. în ambiante calde și 
totodată, plină de sportivitate a pu
blicului, cele 18 echipe au obligația 
de a răsplăti atenția numeroșilor a- 
matori de fotbal printr-un joc de 
calitate, ambițios și în spiritul leali
tății sportive.

Cele două meciuri interbucureștene 
se vor juca pe stadioane diferite : 
Dinamo-Progresul (în tur, 1—2), pa 
stadionul Dinamo (partida va fi te
levizată în direct) și Sportul studen- 
tesc-Rapid (1—1), pe stadionul Re-

ÎN CÎTEV
o După cum s-a mai anuntat. echi

pele de tenis ale Franței si României 
se vor intilni in finala grupei A a zo
nei europene din cadrul „Cupei Da
vis". Meciul va avea loc la Paris pe 
terenurile de la Roland Garros în zi
lele de 22. 23 și 24 iulie.

e în semifinalele turneului Inter
national de tenis de la Londra. Mark 
Cox (Anglia) l-a învins cu 9—8. 6—1, 
6—4 pe americanul Hank Pfister. în 
finală. Cox îl va întîlni pe mexica- 

nomic puternic al forțelor de produc
ție în toate județele țării, în perioa
da 1966—1977 s-au creat aproape 2.3 
milioane de noi locuri de muncă. Cit 
de mult contrastează asemenea rea
lități cu situația din țările capitalis
te, unde existența unui impresionant 
volum de forță de muncă neocupa
tă, creșterea implacabilă a șomaju
lui, dublate de lipsa de perspectivă 
în afirmarea personalității umane, 
se răsfrîng violent, prin stagnări sau 
scăderi ale natalității.

Concluziile optimiste ale comuni

CRONICA SĂPTĂMÎNlh
internă șî internațională

............ ................-..............................«:...............

catului privind recensămîn'.ul se îm
pletesc strins cu recentele măsuri a- 
doptate de conducerea partidului pri
vind majorarea retribuției și altor 
venituri, ridicarea mai accentuată a 
nivelului de trai al populației în a- 
cest cincinal. Așa cum ne-am con
vins din propria experiență, bună
starea materială și spirituală mereu 
mai ridicată pentru toți fiii patriei 
este posibilă numai și numai în mă
sura în care nfunca noastră, a tutu
ror, este mai rodnică, mai eficientă.

In numele prieteniei 
și al colaborării

în atenția opiniei publice s-a aflat 
In această săptămină o semnificativă 
manifestare de ordin nu numai cul
tural, ci și politic : Festivalul euro
pean al prieteniei, prestigioasă în- 
tilnire a reprezentanților artei din 25 
de țări ale lumii. Seară de seară, în 
această săptămină. publicul nostru, 
exigent și bun cunoscător al artei 
autentice, menită să înnobileze omul, 
a urmărit cu profund interes aceas
tă întîlnire cu solii muzicii și dansu
lui de pretutindeni — confirmare a 
mesajului umanist al artei, mărturia 
prețuirii și respectului fată de crea
ția ce exprimă geniul popoarelor.

Inițiat de România, acest presti
gios festival se constituie ca o nouă

Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, și Ion Roșianu, 
președintele Departamentului cul
telor.

Au luat parte membrii Sinodului 
Bisericii Ortodoxe Române.

Decretul a fost înmînat de tova
rășul Ștefan Voitec. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, care a adre
sat. în numele președintelui Republi
cii Socialiste România, felicitări cu 
ocazia învestiturii.

Patriarhul Justin Moisescu a mul
țumit pentru încrederea ce i s-a a- 
cordat de a conduce. împreună cu 
Sinodul, destinele Bisericii Ortodoxe 
Române.

de „Ziua pionierilor"
ale elevilor cu activiști de partid și 
de stat, cu eroi ai muncii socialiste 
și fruntași în producție, recitaluri de 
versuri patriotice și revoluționare, 
vizite la muzee și locuri istorice.

Începînd de simbătă. 50 de echipe 
de băieți si fete, din așezările Dol
jului. participă pe stadionul „Central" 
din Craiova la faza județeană a 
concursului „Pentatlonul atletic șco
lar" și la întrecerea de ștafete, ca
tegoria elevi 14—19 ani.

BIHOR, SATU MARE, MARAMU
REȘ. în întîmpinarea „Zilei pionie
rilor" aproape 170 000 purtători ai 
cravatelor roșii cu tricolor din jude
țele Bihor. Satu Mare și Maramureș 
au luat parte la focuri de tabără, în
treceri sportive, acțiuni de muncă 
patriotică. în fiecare unitate de pio
nieri au avut loc ceremonialuri. cu 
care prilej s-a făcut bilanțul reali
zărilor anului școlar 1976—1977.

CLUJ. în ansamblul manifestărilor 
prilejuite de sărbătorirea „Zilei pio
nierilor", deschiderea la Cluj-Napoca 
a expoziției județene „Minitehnicus" 
a stîrnit un real interes. Rod al acti
vității membrilor celor 897 cercuri 
tehnice și științifice pionierești din 
județ, expoziția etalează 500 de lu
crări — de automatică, electronică, 
electrotehnică. aparatură didactică 
pentru sprijinirea procesului de în- 
vătămînt — selecționate, din totalul 
de 3 020 prezentate în concursul pio
nieresc de creație tehnică „Miniteh
nicus".

publicii. întîlniri importante pentru 
echipele din partea fruntașă a cla
samentului vor avea loc la Iași, 
Politehnica-Steaua (1—2), la Tg. 
Mureș, A.S.A.-Universitatea Craiova 
(1—1), și la Timișoara. Politehnica- 
Jiul (0—4). In partidelp S.C. Bacău- 
F.C.M. Reșița (1-2) și Ț'.p, Bihor- 
F.C. Argeș (3—3). echtpelor-gazdâ le 
sînt necesare puncte pentru a scăpa 
definitiv de grija retrogradării, în 
timp ce oaspeții vizează poziții mai 
bune in clasamentul general. Jo
curi foarte dificile pentru echipele 
vizitatoare, ambele în criză de punc
te, se vor desfășura pe stadioanele 
din Arad și Galați, între U.T.A. și 
Corvinul (1—1) și, respectiv, F.C.M. 
Galați și F. C. Constanța (0—2).

. RÎNDURI
nul Ramirez, care l-a eliminat cu 
9—8, 6—3, 6—4 pe Brian Gottfried 
(S.U.A.).

o Intre 17 si 27 iulie se vor desfă
șura în Capitală întrecerile celei de-a 
13-a ediții a Jocurilor Mondiale Spor
tive ale surzilor. La această manifes
tare sportivă si-au anuntat Participa
rea aproape 1 600 de sportivi din 34 de 
țări, care se vor întrece la 12 discipli
ne : atletism, baschet, ciclism, fotbal, 
handbal, lupte, natatie. polo pe apă, 
tenis de masă, tenis, tir si volei.

acțiune concretă, desfășurată In nu
mele înaltelor idealuri umaniste, ale 
înțelegerii, colaborării și păcii între 
popoare, ca o elocventă materializa
re a prevederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate și co
operare în Europa referitoare la ex
tinderea schimburilor de valori cul
turale între țările participante la 
conferință.

în acest sens, se poate spune, cu 
convingere, că Festivalul european 
al prieteniei de la București a pre
fațat în chip fericit reuniunea de la

Belgrad, consacrată problemelor im
pulsionării procesului de traducere 
in viată a documentelor privind edi
ficarea securității și păcii in Europa.

Promovarea statornică 
a dialogului cu toate 

forțele înaintate 
ale contemporaneității
Pe plan internațional, evenimentul 

dominant al săptămînii pentru 
P.omânia socialistă l-a constituit in- 
tilnirea prietenească de la Debrețin 
si Oradea dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Jânos Kădăv. 
Intervenind la scurt timD după 
convorbirile purtate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in R. P. Polonă 
si R. D. Germană si în preaj
ma vizitei oficiale de prietenie 
a delegației de partid si guverna
mentale a R. S. Cehoslovace, noul 
dialog la nivel înalt româno-unear 
— căruia ziarul nostru i-a consacrat 
in numărul său de ieri un comenta
riu distinct — ilustrează în mod e- 
locvent orientarea statornică, defini
torie a României socialiste, spre 
dezvoltarea si întărirea prieteniei, 
colaborării si solidarității cu toate 
statele socialiste. De fapt, pe aceeași

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan. a adresat o telegra
mă de felicitare președintelui Corte- 
surilor spaniole. Antonio Hernandez 
Gil. cu prilejul numirii sale in a- 
ceastă funcție.

* / ,i
O delegație a Partidului Avangar

da Populară din Costa Rica. formată 
din tovarășii Humberto Vargas Car- 
bonel. secretar general adjunct al 
partidului, si Eduardo Mora Valver
de. membru al Comisiei Politice, a 
efectuat o vizită de prietenie in tara 
noastră în perioada 13—19 iunie a.c.

In cursul vizitei, delegația costari- 
cană a avut întîlniri pentru schimb 
de informații si de experiență la C.C. 
al P.C.R.. la Comitetul județean Ar
geș al P.C.R.. la Institutul de studii 
istorice si social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.. precum si la Institutul 
central de cercetări economice. Toto
dată. au fost vizitate obiective de in
teres economic, social-cultural si edi
litar din municipiul București si din 
județul Argeș.

★
Simbătă. noul complex hotelier din 

stațiunea Predeal a găzduit o masă 
rotundă cu tema „Tehnica de mar
keting pentru promovarea turismu
lui intern si international". Organi
zată de filiala București — „Aromar", 
în colaborare cu Oficiul județean de 
turism Brașov, masa rotundă a pri
lejuit dezbaterea unor probleme de 
interes actual, legate, intre altele, de 
promovarea turismului montan, de 
atragerea unor noi obiective in cir
cuitul turistic românesc.

Au participat specialist! din cadrul 
Ministerului Turismului. Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", Academiei de 
studii economice, institutului de arte 
plastice „Nicolae Grigorescu" fi 
O.J.T.-Predeal.

(Agerpres)

vremea
Ieri In țarâ : Vremea a fost căldu

roasa, cu cerul variabil, lnnorări mai 
accentuate s-au produs în zonele de 
deal și de munte, unde s-au semnalat 
frecvente descărcări electrice și au că
zut averse locale de ploaie. Descărcări 
electrice și averse izolate s-au mai sem
nalat și în Maramureș, estul Moldovei 
și Munteniei și în Dobrogea. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tempera
tura aerului, la ora 14, era cuprinsă 
între 18 grade la Supuru de Jos șl 30 
de grade la Drobeta-Turnu Severin, Băi- 
lești, Calafat, Videle, Budești, Focșani 
și Hîrșova. în București : Vremea a fost 
călduroasă, cu cerul variabil. lnnorări 
mai accentuate s-au produs în cursul 
după-amiezii, cînd a plouat slab. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 31 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 iunie. în țară : Vremea va fi 
în general frumoasă, cu cerul variabil. 
Averse izolate de ploaie se vor semnala 
îndeosebi în zonele de deal și de mun
te. Vînt slab pînă la moderat. Tempe
ratura în scădere ușoară, la sfîrșitul in
tervalului, în nord-estul țării. Minimele 
vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade, 
izolat mai coborîte în estul Transilva
niei, iar maximele între 24 și 30 de 
grade, local mai ridicate în primele zile, 
în București : Vreme în general fru
moasă, cu cerul variabil, mai mult se
nin noaptea. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

t V
PROGRAMUL I

8,00 Sportul pentru toți
8.15 Tot înainte !
9.15 Film serial pentru copii : ..Print și 

cerșetor"
9.45 Pentru căminul dv.

10,00 Viața satului
11,40 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15,55 Film serial : ,.Exploratorii"
16,4$ Un suflet, o flacără, o patrie. 

Partea a IlI-a a ciclului de filme 
documentar-artistice, consacrat 
idealului și luptelor eroice ale po
porului român, purtate de-a lun
gul secolelor pentru libertate și 
independentă națională

linie se înscriu si alte evenimente ale 
săptămînii — vizita în tara noas
tră a președintelui Consiliului 
Executiv al Adunării R. S. Bosnia și 
Hertegovina. convorbirile economice 
româno-sovietice de la Moscova sau 
intîlnirile româno-bulgare de la Sofia.

în același timp, pornind de la 
considerentul că marile si stringen
tele probleme ale contemporaneită
ții nu pot fl rezolvate decît prin par
ticiparea activă a tuturor forțelor 
democratice si progresiste. P.C.R. 
promovează o largă deschidere in 

direcția acestor forte ale lumii con
temporane. cultivind dialogul si co
laborarea în sprijinul păcii, demo
crației si progresului social, fapt e- 
videntiat si cu prilejul vizitei și 
primirii de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a delegațiilor Partidului 
Avangarda Populară din Costa Rica 
si Partidului Laburist din Marea 
Britani e.

Desfășurarea amplului proces de 
transformări revoluționare, naționale 
si sociale, cu profunde mutatii în 
raportul mondial de forte. înregis
trează forme tot mai puternice de 
manifestare a voinței popoarelor de 
a lichida vestigiile colonialismului, 
de a pune capăt politicii rasiste side 
apartheid. In acest sens. Mesajul 
președintelui Nicolae Ceausescu, a- 
dresat Conferinței mondiale împotriva 
apartheidului, rasismului si colonia
lismului in Africa australă, desfășu
rată in aceste zile la Lisabona, re- 
afirmind solidaritatea militantă a 
României socialiste cu lupta popoare
lor din Namibia si Zimbabwe pen
tru eliberare si independentă națio
nală. subliniază, cu profund temei, 
necesitatea intensificării luptei co
mune a forțelor democratice, revo
luționare si antiimperialiste. țărilor 
socialiste, statelor in curs de dezvol
tare. statelor nealiniate, a tuturor 
popoarelor pentru lichidarea situa
ției anacronice din această parte a 
lumii. Aceasta conferă mesajului va
loarea unui document de deosebită

R. S. CEHOSLOVACĂ

Permanența preocupărilor 
pentru progres tehnic

„Produsele pe care le vedeți sînt 
la nivelul realizărilor mondiale" : cel 
care vizitează întreprinderile ceho
slovace are deseori prilejul să audă 
asemenea cuvinte. A ține pasul cu 
realizările pe plan mondial nu este 
o problemă de orgoliu, ci o strictă 
necesitate de ordin tehnic, ne spu
nea ing. O. Andel. de la cunoscuta 
fabrică „Tesla". Altfel, continuă el, 
produsele nu se caută, se irosesc 
materiale și muncă. Concordanța 
cu noul, in tehnică, presupune 
foarte multă investiție de inteligentă, 
a conchis interlocutorul, prezentind o 
ultramodernă instalație realizată de 
Specialiștii întreprinderii pentru sec
ția corpuri de iluminat. La Ministe
rul pentru dezvoltare tehnică și 
investiții al R.S.C., inginerul Jiri 
Svescar. șeful serviciului de planifi
care. ne vorbea despre aceeași temă : 
investiția de inteligentă, cea mal ren
tabilă investiție din zilele noastre.

Cehoslovacia dispune, așa cum se 
știe, de un valo
ros corp tehnic, 
ingineresc, de oa
meni de știință și 
cercetători. Anu
al. spun gazdele, 
sînt alocate pen
tru cercetări 2,5 
miliarde de coroane, din care 90 la 
sutâ revin celei legate direct de pro
ducție.

Cu un deceniu in urmă, precizează 
ing. Svescar. rezultatele cercetărilor 
nu erau valorificate în mod corespun
zător. numai jumătate din ele se 
aplicau in producție. Acum reușim 
sâ materializăm aproape 95 la sută 
din cercetări. Este o performantă pe 
care ne propunem s-o îmbunătățim 
în continuare. Actualul plan cincinal 
pune în fața economiei cehoslovace 
sarcini deosebite în ceea ce privește 
creșterea producției într-un sir de 
sectoare. De pildă, la masini-unelte 
această creștere va fi de 152 la sută, 
la mase plastice și cauciuc de 163 la 
sută, la calculatoare producția aproa
pe se va dubla. în afară de sporul 
cantitativ, preocupă nivelul tehnic de 
realizare a noilor produse. Știința și 
tehnica se dezvoltă într-un ritm ver
tiginos pe plan mondial si nu putem 
ignora acest fenomen, trebuie, cum 
se spune, să ținem pasul.

Iar contactul cu realitățile Între
prinderilor iți confirmă adevărul a- 
cestor afirmații. La fabrica „Kablo" 
din Kladno, oraș cunoscut mai ales 
pentru otelurile realizate aici, ingine
rii Josef Rodo si Rudolf Lev vorbesc 
despre preocupările colectivului fa
bricii în vederea îndeplinirii planului, 
care prevede ca pină în 1980 produc
ția să crească cu 40 la sută. Acest 
spor se va realiza mai ales prin creș
terea productivității muncii, ceea ce 
presupune îmbunătățirea parametri
lor mașinilor actuale, realizarea al
tora moderne. Gazdele ne pre
zintă cîțeva din. realizările cele mai 
recente, intre care mașini de fa
bricat cabluri, unde întregul proces 
este complet automatizat. In întrea
ga tară sînt puse anual in practică 
aproximativ 130 000 de inovații teh

CORESPONDENȚA 
SPECIALA DIN 

R. S. CEHOSLOVACA

17.30 Fotbal : Dlnamo — Progresul
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Imaginea de azi a patriei socia

liste
20,00 Emisiune muzlcal-Ilterar-coregra- 

fleă, dedicată Zilei pionierilor
20.20 Film artistic : „Nici un moment 

de plictiseală". Premieră TV.
22,00 Varietăți... varietăți
22.30 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL II
10,00 Festivalul european al prietenie!

LUNI, 20 IUNIE 1977
PROGRAMUL I

16,00 Telex
16,05 Teleșcoalâ
16.30 Emisiune în limba maghiară
19,05 Ce colț de lume-1 mai frumo»
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Panoramic

însemnătate, după cum demonstrează 
si interesul deosebit de viu cu car« 
a fost primit.

Pentru stimularea 
procesului de edificare 
a securității europene
Sub semnul dorinței de securitate 

și cooperare a popoarelor continen
tului nostru, de transpunere in via
tă. prin acțiuni si măsuri concrete, de 
reală eficientă, a prevederilor Actului 
final de la Helsinki, in această săp
tămină s-a deschis la Belgrad întil- 
nirea pregătitoare a reuniunii gene- 
ral-curopene. Situîndu-se in primele 
rînduri ale promotorilor Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, la a cărei încheiere cu suc
ces a avut o contribuție remarcabilă, 
România a desfășurat. în răstimpul 
celor dot ani de la semnarea docu
mentelor de la Helsinki, o vastă ac
tivitate în spiritul înțelegerilor con
venite între reprezentanții celor 35 
de state participante.

Partidul și statul nostru consideră 
că reuniunea de la Belgrad trebuie 
să dea un nou și puternic impuls în
făptuirii în întregimea lor a prevede
rilor Actului final — care alcătuiesc 
un tot unitar, armonios — atît în ce 
privește dezvoltarea unei largi șl 
neîngrădite cooperări economice, teh- 
nico-stiințifice si cultural-umani- 
tare. cit mai ales în direcția trecerii 
la dezangajarea militară a continen
tului, fără de care nu se poate vorbi 
de o securitate autentică.

Opțiune largă 
în sprijinul cursului 

democratic în Spania
Așteptate cu interes legitim, ale

gerile parlamentare din Spania s-au 
încheiat cu rezultate în general scon
tate.1 Nota dominantă a primului 
scrutin liber, după patru decenii de 
dictatură franchistă. este opțiunea 
clară a imensei majorități a electo
ralului spaniol pentru continuarea 
procesului înnoirilor democratice. 
Partidele care și-au axat programele 
electorale pe acest deziderat major, 
evident, cu deosebirile specifice in 
ceea ce privește amploarea, profun- 
limea și caracterul transformărilor 

nice. Este o cifră ce reflectă 
elocvent preocupările oamenilor mun
cii cehoslovaci îndreptate spre înde
plinirea sarcinilor puse de Congresul 
al XV-lea al P.C.C.

în emulația fertilă a acestor căutări 
se nasc de multe ori idei care revo
luționează tehnologia, concepția da 
lucru într-un anumit sector al indus
triei. La Liberec, oraș cunoscut pen
tru întreprinderile sale textile, am 
intîlnit pe un vechi cercetător, ing. 
M. JiSa. care împreună cu un alt cer
cetător este realizatorul unui război 
de tesut fără suveică.

Ing. Jiăa ne vorbește despre o re
gulă strictă a cercetării : rentabilita
tea, eficienta ei. „Deviza noastră este, 
spune el. ca fiecare coroană investită 
în cercetare să aducă un beneficiu de 
cel puțin cinci coroane".

Este un subiect care a fost abordat 
de multe ori. subliniindu-se. în acest 
context, faptul că fiecare cercetă

tor trebuie să fie 
la curent cu toa
te noutățile din 
domeniul lui de 
activitate. „Cînd 
lansăm o anumi
tă temă de cer
cetare, spune ing, 

Zdenek Puchmeltr. șef de secție 
la Ministerul pentru dezvoltare 
tehnică și investiții, ne intere
săm, în primul.rînd. dacă nu a fost 
cumva realizată și apoi cit costă. Nu 
putem face cercetare de dragul cer
cetării. pentru a descoperi ceea c» 
există de mult".

Vizitind fabrici si uzine cehoslova
ce întilnești. alături de moderne 
mașini și instalații concepute și 
realizate în Cehoslovacia, altele im
portate. Ca in toate domeniile acti
vității economice, si pe planul cerce
tării si ăl tehnologiei se poate reali
za o colaborare fructuoasă, spune ing. 
Frantisek Rupee, de la același mi
nister.

„Apreciem, din acest punct de 
vedere, că avem o bună colaborare 
cu România — precizează interlocu
torul nostru, tn fiecare an. intre 400 
și 600 oameni de șiiintă. cercetători 
din ambele țări isi fac vizite recipro
ce. realizind un util schimb de expe
riență. Ne străduim să găsim forme 
noi de conlucrare, in domeniul cerce
tării științifice, dezvoltării tehnolo
gice. Forurile competente din țările 
noastre au convenit ca intre minis
terul nostru și Consiliul National 
pentru Știință și Tehnologie din 
România să se realizeze o mal strin- 
să colaborare, pentru început alegin- 
du-se 50 teme de cercetare care 
să fie realizate pină In 1980. Sint in 
pregătire unele înțelegeri privind 
realizarea unei colaborări de lungă 
durată (10—15 ani) si sperăm că toa
te acestea vor contribui la amplifica
rea șl diversificarea tn continuare a 
colaborării si cooperării dintre țările 
noastre, la cimentarea prieteniei 
româno-cehoslovace."

Augustin BUMBAC

20.30 Roman-folleton : „Sub stele*
21.20 Cadran mondial
21,40 40 de minute despre... acupuncturM
22.25 Telejurnal

PROGRAMUL U
16 30 Reportaj TV.
16.45 întîlnire cu satira șl umorul
17.25 Cenacluri ale tineretului din Capi

tală
17.55 Pentru căminul dumneavoastră
18,10 Diana tînărâ la Tornis" — emi

siune de versuri
18,35 Melodii de succes din creația com

pozitorilor noștri
18.55 Eroi îndrăgiți de copil : Heldl
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 „27 kilometri din paralela 45°“ — 

documentar
20.00 Film serial : Kojak
20.55 Muzică populară
21.20 Telex
21.25 Actualitatea bucureșteană
21.45 Festivalul european al prieteniei

■ ■ H ■ ■ ■ ■
preconizate, au întrunit peste 70 la 
sută din sufragii. Comuniștii s-au 
remarcat printr-un deosebit dina
mism șl o înaltă capacitate or
ganizatorică, fiind astăzi una din 
forțele politice de bază — al 
treilea partid al tării — in gene
ral forțele de stingă obtinînd. in an
samblul lor. un număr de voturi mal 
mare decît al formațiunilor de centru. 
Dacă la aceasta se adaugă si drastica 
înfringere a formațiunilor neofran- 
chiste se conturează o imagine clară 
a voinței ferme a poporului spaniol 
de continuare si adincire a preface
rilor democratice.

Criza din lumea 
capitalului și reflexul 

ei pe plan social
Rapoartele institutelor de speciali

tate din tarile vest-europene conti
nuă să consemneze persistenta in 
proporții îngrijorătoare a infla
ției și șomajului, componente majora 
ale crizei profunde care afectează lu
mea capitalistă, cu forme specifica 
de manifestare de la o țară Ia alta. 
După cum s-a relevat în cadrul dez
baterii ce a avut loc săptămină a- 
ceasta la Bruxelles cu participarea 
reprezentanților unor partide comu
niste și muncitorești din mai multe 
țări vest-europene și din Berlinul 
occidental, deși se înregistrează unele 
semne de redresare economică, șoma
jul în țările capitaliste dezvoltate din 
Europa cuprinde 16 milioane de oa
meni, din care numai in statele Pieței 
comune cinci milioane. Sînt realități 
ce își găsesc pe plan social-politie 
oglindirea prin creșterea acțiunilor 
revendicative, a mișcării maselor ce
lor mai largi în sprijinul unor mo
dificări structurale, a creării unul 
cadru nou. de justiție și echitate.

★
în spațiul ei restrîns. săptămină c« 

se încheie a înmănuncheat o multitu
dine de evenimente ce jalonează des
fășurarea marilor procese și mutații 
din viața internațională, marcate da 
voința popoarelor de a acționa cu 
forțe unite pentru împlinirea aspira
țiilor lor de pace și progres. în îm
plinirea acestor deziderate, România 
se manifestă printr-o prezență di
namică, constructivă, de largă au
diență internațională.

Viorel SĂLAGEAN 
Petre STANCESCU

V
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CONFERINȚA MONDIALĂ DE LA LISABONA ORIENTUL MIJLOCIU Cu prilejul centenarului
„România sprijină ferm lupta 
de eliberare a popoarelor 

din Africa australă"
Intervenția reprezentantului țârii noastre

LISABONA 18 (Agerpres). — în 
capitala Portugaliei continuă lucră
rile Conferinței mondiale împotriva 
apartheidului, rasismului și colonia
lismului în Africa australă.

Luind cuvintul in cadrul dezbate
rilor conferinței, reprezentantul ro
mân N. Mancaș a arătat că poporul 
nostru sprijină cu hotărire lupta 
tuturor popoarelor pentru afirmarea 
personalității și entității lor na
ționale. împotriva imperialismului, 
colonialismului si neocolonialismului. 
pentru libertate, democrație și pro
gres social. întilniriie si convorbirile

Noi represiuni sîngeroase 
împotriva populației africane din R.S.A.

PRETORIA — Din Republica Sud- 
Africană parvin știri despre noi re
presiuni sîngeroase împotriva 
populației africane. Intr-un șir de 
localități africane din împrejurimile 
unor mari orașe, in timp ce se des
fășurau demonstrații pașnice cu oca
zia împlinirii unui an de la masacrul 
de Ia Soweto din iunie 1976 — sol
dat cu peste 100 de morți și 1 000 
de răniți — poliția a deschis focul 
împotriva muncitorilor și studenților 
de culoare. Potrivit datelor oficiale.

Actele criminale nu pot salva 
anacronicele rînduieli ale apartheidului
Opinia publică din tara, noastră 

condamnă in modul cel mai ener
gic aceste noi fărădelegi, care se 
înscriu în nesfirșitul lanț de crime 
ale autorităților rasiste din Africa 
de Sud, acțiuni care încalcă în mod 
brutal cele mai elementare drep
turi si libertăți ale omului — pri
mul si cel mai important dintre 
ele — dreptul fiecărei națiuni la 
libertate, existență demnă, auto
determinare.

Glasul de protest al popoarelor 
față de crimele rasiștilor, cere
rea lor hotărită de a se pune capăt 
rinduielilor rasiste, solidaritatea 
lor cu mișcările de eliberare din 
Africa australă se fac puternic au
zite din nou in aceste zile la Confe
rința mondială împotriva aparthei
dului. rasismului și colonialismului.

In concordantă cu întreaga ei 
politică externă de sprijinire acti
vă a luptei popoarelor pentru a- 
părarea ființei naționale. împotri
va oricărei forme de dominație si 
asuprire, România militează activ, 
consecvent și stăruitor pentru abo
lirea politicii rasiste și de apartheid, 
ca unul din vestigiile colonialismu
lui si imperialismului. Această po
ziție de principiu și-a. găsit o nouă 
Si concludentă expresie in MESA
JUL ADRESAT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU Conferinței 
de la Lisabona, in care se arată: 
„Condamnînd cu fermitate politica 

tovarășului Nicolae Ceausescu cu li
deri ai mișcărilor de eliberare din 
aceste țări, precum si documentele 
semnate cu aceste ocazii au constituit 
o manifestare directă de exprimare a 
sprijinului acordat de România aces
tor popoare in lupta pentru libertate 
si independentă, pentru afirmarea 
dreptului lor inalienabil de a deveni 
stăpîne pe propria soartă. Condam- 
nînd cu hotărire politica de apart
heid si discriminare rasială, vorbi
torul a reafirmat solidaritatea Româ
niei cu lupta popoarelor din Africa 
de Sud. Namibia si Zimbabwe.

in centrul Uitenhage, de lingă Port 
Elisabeth, 6 manifestanți au fost uciși, 
iar alți 20 au fost răniți ; la Kabah 
și Kvvanobohle, 5 demonstranți au 
fost grav răniți de gloanțele politiei 
și doi și-au găsit moartea in cursul 
incendierii unui imobil în care se 
baricadaseră demonstranții. Victime 
omenești — morți și răniți — s-au 
înregistrat și în alte centre ale 
populației africane. Au fost operate 
sute de arestări.

de apartheid și de discriminare 
rasială, care reprezintă o sfidare la 
adresa umanității, o încălcare fla
grantă a Cartei O.N.U., a celor mai 
elementare drepturi ale omului și 
constituie un grav pericol pentru 
pacea și securitatea internațională, 
România socialistă se pronunță in 
mod hotărit și acționează consec
vent în sprijinul luptei populației 
din Africa de Sud pentru libertate 
și democrație, pentru realizarea 
dreptului său sacru la o viață li
beră și demnă, de sine stătătoare".

Așa cum s-a relatat, reprezen
tanții mișcărilor de eliberare din 
Africa australă au dat o înaltă 
apreciere Mesajului, ca fiind încă 
o dovadă a sprijinului consecvent 
Si principial pe care poporul român, 
președintele Nicolae Ceausescu 
personal îl acordă luptei lor drep
te pentru libertate și independență, 
împotriva politicii rasiste și de 
apartheid.

In lumina propriei sale experien
țe, a întregii evoluții istorice, po
porul nostru nutrește convingerea 
că încercările de a menține domi
nația si asuprirea popoarelor sint 
lipsite de orice perspectivă ; gloan
țele. teroarea, represiunile singeroa- 
se nu sint în stare, să stăvilească 
lupta popoarelor pentru afirmarea 
drepturilor lor la existentă liberă, 
de sine stătătoare.

V. IONESCU

POZIȚH EXPRIMATE
K IIDERI Al MIȘCĂRILOR

OE ELIBERARE
Cu prilejul participării la confe

rință. Joshua Nkomo si Robert Mu
gabe. lideri ai Frontului Patriotic 
Zimbabwe din Rhodesia. Oliver Tam- 
bo. președintele partidului Congresul 
Național African (C.N.A.). si Sam 
Nujoma. președintele Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(SWAPO). au tinut o conferință de 
presă comună.

Joshua Nkomo și Robert Mugabe 
au evidențiat lupta de eliberare a 
poporului Zimbabwe, arătind că nu
mai Frontul Patriotic Zimbabwe și 
Marea Britanic, ultima in calitate 
de putere colonială, sint in măsură 
să soluționeze situația din Rhodesia. 
Ei au criticat demersurile britanice 
pe lingă regimul rasist al lui Ian 
Smith, care nu pot avea finalitate 
atit timp cit regimul de la Salisbury 
recurge la forța armată împotriva 
poporului Zimbabwe.

Pronuntîndu-se pentru eliberarea 
totală a Africii australe. Oliver 
Tambo a declarat : ..Vorster (șeful 
regimului rasist de Ia Pretoria) nu 
este prim-ministrul nostru : nu do
rim reforme, ci transferul total al pu
terii politice si economice către ma
joritate". a spus el. adăugind că a- 
ceastă luptă nu poate fi confundată 
cu o luptă pentru drepturi civile.

La rîndul său. Sam Nujoma a ară
tat că situația din Namibia a ajuns 
într-un stadiu critic. Șeful guvernu
lui rasist sud-african încearcă să 
creeze impresia că ar renunța la 
Namibia, in timp ce acolo se află 
trupe cu efective de peste 50 000 mi
litari. se construiesc noi baze si aero
porturi militare. El a subliniat că 
..lupta armată împotriva controlului 
rasist sud-african asupra Namibiei 
va continua oină cind toate trupele 
sud-africane vor fi retrase si toti de- 
ținutii politici din acest teritoriu vor 
fi eliberați".

la Închiderea ediției
în urma agresiunii brutale a rasiștilor rhodesieni

Mozambicul a cerut convocarea
Consiliului de Securitate

MAPUTO 18 (Agerpres). — Repu
blica Populară Mozambic a cerut 
secretarului general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, convocarea unei reuniuni 
extraordinare a Consiliului de Secu
ritate pentru a examina problema 
provocărilor armate puse la cale de 
regimul minoritar rasist din Rhode
sia împotriva statelor africane ve
cine independente — a anunțat pre
ședintele Mozambicului. Samora Ma- 
chel. într-un discurs adresat națiunii.

Președintele Samora Machel a ce
rut tuturor forțelor progresiste si po
poarelor iubitoare de pace să inten
sifice ajutorul multilateral si spriji
nul acordat statelor africane inde

O Notă libiana adresata Ligii Arabe 0 Declarațiile 
vicepreședintelui S.U.A. Independenței de stat a României

CAIRO — Jamahiria Arabă Libiană 
Socialistă Populară a adresat o notă 
Ligii Arabe, cerînd în mod oficial or
ganizarea unei conferințe arabe la ni
vel înalt, consacrată examinării pro
blemei palestinene. ocupării teritorii
lor arabe de către Israel, precum si 
creării unei piețe comune arabe — 
transmite agenția T.A.P. Se propune 
ca reuniunea să se desfășoare în pe
rioada 20—23 iulie si să fie prece
dată de o întîlnire a miniștrilor da 
externe.

AMMAN — Regele Hussein a! Ior
daniei l-a primit pe ministrul de ex
terne libian. Aii Abdessalam Triki, 
aflat într-o vizită oficială la Amman. 
Triki a transmis suveranului hașemit. 
un mesaj din partea șefului statului 
libian, colonelul Moammer El Ged- 
dafi. Totodată. în timpul întrevederii

După alegerile parlamentare din Spania
0 Aprecieri privind evoluția situației politice

MADRID 18 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat vineri televiziunii 
spaniole, dună confirmarea sa de că
tre regele Spaniei. Juan Carlos, in 
funcția de președinte al guvernului, 
Adolfo Suarez a declarat că noul ca
binet va fi alcătuit ..din oameni ca
pabili să rezolve problemele social- 
economice pe care le intimpină Spa
nia in noua etană ce o străbate". 
Totodată, el a arătat că. in cadrul 
unei reuniuni a Consiliului de Mi
niștri. generalul Manuel Gutierrez 
Meilado. vicepreședinte al guvernu
lui. i-a remis vineri demisia întregu
lui cabinet. în continuare. Adolfo 
Suarez a spus : ..în vederea consoli
dării democrației, sper că vom găsi 
între toate partidele politice formule 
de conciliere".

La rîndul său. primul secretar al 
Partidului Socialist Muncitoresc Spa
niol. Felipe Gonzalez, al cărui partid 
s-a situat pe locul al doilea in ca
drul recentelor alegeri, a arătat, in 
interviul dat televiziunii : „Grație 

pendente pentru a putea contracara 
atacurile lansate împotriva lor de 
autoritățile rasiste rhodesiene.

Președintele Mozambicului a acu
zat sîmhătă Rhodesia de declanșarea 
„unei agresiuni fățișe și a unor ac
țiuni care ating proporțiile unei in
vazii" împotriva țării sale. El a men
ționat că atacurile lansate in ulti
mele zile de unități militare rhode
siene împotriva Mozambicului au 
Stins un nivel fără precedent, pro- 
vocind mari distrugeri materiale. El 
a precizat că forțele rhodesiene au 
atacat recent și au ocupat localitatea 
Espungebera, situată Ia aproximativ 
10 km distantă de frontiera dintre 
Mozambic si Rhodesia. 

au fost examinate, printre altele, as
pectele decurgind din propunerea' li
biană privind convocarea la Tripoli a 
unei conferințe arabe la nivel înalt.

WASHINGTON — într-un discurs 
pronunțat la San Francisco, vicepre
ședintele S.U.A., Walter Mondale, a 
declarat că o reglementare de pace în 
Orientul Mijlociu trebuie să includă 
posibilitatea creării unei ..patrii sau 
entități palestinene. de preferință a- 
sociată cu Iordania". Tine de compe
tența părților implicate să hotărască 
forma și natura acesteia, a menționat 
vorbitorul.

Totodată. .Walter Mondale a subli
niat că a sosit timpul pentru noi efor
turi in vederea negocierii păcii în a- 
ceastă zonă. Fapt este — a spus el — 
că această pace este dorită de toate 
părțile aflate în conflict.

poziției pe care noi o ocupăm în pre
zent vom încerca să determinăm a- 
doptarea unei noi Constituții, care să 
garanteze libertatea pentru toti cetă
țenii. să schimbăm modul de viată 
al spaniolilor, luptînd împotriva șo
majului și pentru instituirea învăță- 
mîntului școlar gratuit". Totodată, el 
a apreciat că, după adoptarea Consti
tuției. parlamentul ales la 15 iunie va 
trebui dizolvat. Această măsură ar fi 
logică și democratică, a spus el. pen
tru ca poporul spaniol să se poată 
pronunța din nou asupra compoziției 
definitive a reprezentării sale în 
parlament.

agențiile de presă transmit:
Vizită. Nicolae Bozdog, prim 

adjunct al ministrului comerțului 
interior, a făcut o vizită de lucru in 
R.S.S. Ucraineană. în cursul căreia a 
avut convorbiri cu V. G. Starunski. 
ministrul comerțului al Ucrainei, cu 
privire la dezvoltarea schimburilor 
de mărfuri de larg consum oe linia 
ministerelor de comerț interior. A 
fost semnat un protocol care preve
de suplimentarea schimburilor pe 
anul in curs si o lărgire considera
bilă a schimbului de mărfuri în 
anul 1978.

0 misiune economică 
română a avut convor^iricu 
cialitătile și organismele tunisiene 
interesate privind dezvoltarea in con
tinuare a colaborării economice și a 
schimburilor comerciale dintre tara 
noastră si Tunisia. Au fost identifi
cate noi posibilități de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale in domeniile in
dustriei constructoare de mașini agri
cole. minier, forestier, chimic etc.

în apărarsa locurilor de 
mUnCă. ora?ul belgian Anvers 
a avut loc o întilnire a reprezentan

Continuă seria manifestărilor or
ganizate in diferite țări ale lumii in 
cinstea centenarului Independenței 
de istat a României.

La Istanbul a fost inaugurată o 
expoziție de carte românească, or
ganizată de Biblioteca Academiei de 
arte frumose. Expoziția cuprinde 
cărți reprezentative din felurite do
menii. un stand special fiind consa
crat prezentării lucrărilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președinte al Republicii Socialiste 
România. Despre semnificațiile eve
nimentului au vorbit prof. Sadun 
Ersin. rectorul Academiei de arte 
frumoase, și consulul general al tă
rii noastre la Istanbul. Miron Sava.

La Universitatea „Karl Marx" din 
Leipzig a avut loc cel de-al III-lea 
colocviu de romanistică, ce se inte
grează manifestărilor organizate în I 
R.D. Germană pentru marcarea cen
tenarului. La festivitatea de deschi
dere au rostit alocuțiuni prorectorul

Secretarul general al P. C. I. despre situația 
politică și socială din țară

ROMA 18 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului „L’Unită", 
la împlinirea unui an de la alegerile 
din 20 iunie 1976. în cadrul cărora 
P.C.I. a obținut importante succese, 
secretarul general al P.C.I.. Enrico 
Berlinguer. a apreciat că „situația 
generală din tară a atins un punct 
critic, astfel incit o schimbare în ca
drul social si in conducerea politică 
a devenit indispensabilă".

Referindu-se in continuare la ac
tele de violentă, care s-au intensifi
cat în ultima perioadă în Italia, se

ților partidelor comuniste din Belgia, 
Franța si R.F. Germania, consacrată 
problemelor porturilor din țările 
nord-europene. Au participat, de a- 
semenea. reprezentanți ai muncitori
lor si docherilor din porturile Ham
burg. Anvers și Dunkerque. S-a efec
tuat un schimb de opinii asupra con
secințelor crizei economice, situației 
oamenilor muncii. S-a relevat că me
canizarea porturilor. introducerea 
progresului tehnic nu trebuie să se 
facă în dauna muncitorilor, dueînd. 
între altele, la creșterea numărului 
șomerilor.

în alegerile din Republi- 
CS Irlanda victoria a revenit par
tidului Fianna Fail, de opoziție, con
dus de Jack Lynch, care, potrivit re
zultatelor neoficiale, a dobindit 79 din 
cele 148 de locuri ale parlamentului.

La Praga s-au desfășurat lu
crările celui de-al VII-lea Congres 
al Uniunii ziariștilor din Cehoslova
cia. în rezoluția adoptată sint trasate 
principalele sarcini ale ziariștilor din 
R.S. Cehoslovacă în înfăptuirea ho- 
tărîrilor celui de-al XV-lea Congres 
al P.C. din Cehoslovacia. 

universității, prof. Helmut Piazza, șl 
ambasadorul României la Berlin, 
Constantin Niță. Oameni de știință 
și specialiști în romanistică din țara 
noastră și din R.D.G. au prezentat 
comunicări privind lupta pentru u- 
nitat'e și independență națională a 
poporului român, aspecte ale evolu
ției limbii și literaturii române.

La primăria din Glasgow a avut 
Ioc o manifestare culturală. Amba
sadorul României în Marea Britanie, 
Pretor Popa, a vorbit despre semni
ficațiile evenimentului și despre 
realizările obținute de poporul ro
mân în edificarea noii societăți. Pri
marul orașului Glasgow, David 
Hodge, relevind importanta acestei 
manifestări, a exprimat năzuința ca 
relațiile dintre cele două țări să cu
noască o eyolutie ascendentă.

In Columbia, ansamblul folcloric 
;.Maramu.reșul“ a prezentat o suită 
de spectacole in orașele Bogota, ca
pitala tării, si Tunja. capitala depar-, 
tamentului Byaca.

cretarul general al P.C.I. a condam
nat atentatele comise de elementele 
extremiste, arătind că acestea „urc 
măresc să creeze confuzie, disperai 
și frustrare. în ceea ce priveț 
P.C.I.. a adăugat Berlinguer. linia 
sa politică oferă garanții pentru dez
voltarea si extinderea luptei pe baza 
participării maselor populare". El a 
arătat că programul politic al P.C.I. 
si acțiunile întreprinse de comuniști 
au condus la obținerea anumitor 
succese în lupta împotriva șomajului 
si a actelor de violentă.

’*! întrevedere. Hua Ku°-fer>;
președintele Comitetului Central al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, a avut o între
vedere cu Louis Sylvain Goma, al 
doilea vicepreședinte al Comitetului 
Militar al Partidului Congolez al 
Muncii, prim-ministru al Republicii 
Populare Congo, aflat în vizită la 
Pekin.

Eliberarea unor deținuți 
politici. Premierul pakistanez, Zul-
fikar Aii Bhutto, a dispus. înaintea 
plecării sale intr-un turneu de patru 
zile în Arabia Saudltă. Iran. Libia, 
Kuweit și Emiratele Arabe Unite, eli
berarea imediată a persoanelor ares
tate după demonstrațiile antiguverna
mentale care au urmat ultimelor ale
geri generale.

Incidente violentes au pr0* 
dus cu prilejul unei adunări orga
nizate în orașul vest-german Frank
furt pe Main, de Partidul National- 
Democrat. de orientare neonazistă. 
Un polițist a fost grav rănit. Politia 
a efectuat arestări.

• Cînd inflația este folosită pentru intensi
ficarea exploatării celor ce muncesc • 
Cheltuielile traiului zilnic - devin zilnic mai 
apăsătoare • „Sacrificii comune‘ ...dar 

în sens unic

Una din realitățile definitorii și, totodată, deosebit de 
acute ale țărilor capitaliste dezvoltate o constituie accen
tuarea inegalităților economice și sociale, creșterea numă
rului celor lipsiți de condițiile unui trai decent. Firește, ca 
rezultat al luptelor sociale, nivelul de viață al oamenilor 
muncii din aceste țări este, azi, mai ridicat decît cu decenii 
în urmă ; dar el rămîne permanent în urma posibilităților 
create de progresul tehnico-științific, este afectat mereu de 
creșterea costului vieții, de o fiscalitate excesivă. Sub acți
unea unei inflații galopante, prețurile mărfurilor și tarifele 
serviciilor cresc considerabil mai rapid decît salariile, stan
dardul de viață al oamenilor muncii scade continuu, sala
riul real se diminuează, se extind zonele sărăciei.Spirala scumpirilor

Procesul inflaționist isi găsește ex
presie într-o vertiginoasă ascensiune 
a preturilor. Recent. Oficiul statistic 
al Comunității Economice Europene 
a dat publicității date globale asupra 
creșterii preturilor la bunurile de 
consum în acele țări vest-europene 
care fac parte din C.E.E. Potrivit 
acestor date, prețurile din martie 
1977, in raport cu cele din martie 
1970, au prezentat următoarele ma
jorări :Amputări succesive ale salariului real

Drept urmare a acestor evoluții ale 
prețurilor, in condițiile in care sa
lariile nominale au fost „înghețate" 
sau au crescut mult mai puțin decît 
tostul bunurilor de consum. SALA

Anglia ® rast'mpul iunieAnglia ® rastimPul ,unie 19,6 — iunie 1977 puterea de cumpărare a 
«căzut cu aproximativ 7 LA SUTA. în consecință. „SE INTENSIFICA PRO
CESUL DE ERODARE A STANDARDULUI DE VIAȚA AL POPULAȚIEI" 
(Oficiul Central de Statistică al Marii Britanii).

• Anul 1977 va însemna pentru Anglia MENȚINEREA UNEI RATE 
ÎNALTE a inflației, accentuarea scăderii nivelului de trai, 
CREȘTEREA RINDURILOR ȘOMERILOR. (Din raportul O.E.C.D. pe anul 
1976)Italia ® In 19761 COSTUL VIEȚII A CRESCUT CU 21,8 LA SUTA, 
Iar în februarie 1977 creșterea a fost de 23 la sută fată de aceeași lună a 
anului trecut. (Institutul de Statistică din Roma).

• „Cred că pentru italieni anul 1977 aduce o austeritate cum n-au mai 
eunoscut pină acum". (Giovanni Agneli, conducătorul marii firme ,.FIAT“).

Belgia ® Per^oa'*a septembrie 1975 — septembrie 1976, PREȚURILE 
AU CRESCUT IN MEDIE CU 9,3 LA SUTA. în decembrie 1976 a intervenit o 
nouă majorare, cu 5 la sută, la piine și produse de panificație.

R.F. Germania - 45,2 la sută
Franța 77,1 la sută
Italia 128.5 la sută
Olanda 72.8 la sută
Belgia 71,3 la sută
Luxemburg 64.2 la sută
Anglia 140,3 la sută
Irlanda 140.6 la sută
Danemarca 81,5 la sută.

RIUL REAL a suferit considerabile 
amputări, asa cum rezultă din date 
ale statisticilor publicate de orga
nisme oficiale și de presă din țările 
occidentale.

Se subțiază sacoșa gospodinelor...
In aceste condiții, puterea de cum

părare a veniturilor devine mereu 
mai mică, iar banii de „cosniță" ai 
gospodinelor ajung pentru tot mai 
puține bunuri de consum.

Pentru primul trimestru al acestui 
an. majoritatea salariaților publici 
din Franța au obținut un spor de 1 
la sută, in timp ce. numai în pri
mele 4 luni din 1977, prețurile au 
crescut cu 3.5 la sută. La cumpără
turi, gospodinele constată aceeași 
tendință spre urcare.

MILIOANE DE GOSPODINE BRI
TANICE — scrie ziarul ..The' Guar
dian" — constată cu amărăciune că 
pentru coșnița săptăminală (alimen„Mulți oameni nu-și pot asigura hrana, îmbrăcămintea, chiria“

Dincolo de statistici este realita
tea vie a mutilării condițiilor de via
ță ale unor largi mase populare.

O anchetă intreprinsă recent în 
Franța releva că „NUMĂRUL SĂ
RACILOR. ADICĂ AL ACELORA 
CARE NU-ȘI POT ASIGURA HRA

te de strictă necesitate pentru sub
zistenta unei familii medii) SÎNT 
NEVOITE SA PLĂTEASCĂ, în 1977, 
APROAPE CU O TREIME IN PLUS 
față de suma cheltuită pentru ace
leași alimentĂ în 1975. în fata asal
tului preturilor, ele trebuie să se 
mulțumească cu mai puțin.

„Inflația devorează bucată cu bu
cată salariile oamenilor muncii. Pu
terea lor de achiziție a scăzut ca 
mercurul unui termometru mutat 
brusc dintr-o zonă călduroasă în alta 
rece. Costul vieții face tot mai difi
cilă gestiunea bugetului familial" — 
scrie și revista „Vie Nuove". care 
apare îri Italia.

NA, LOCUINȚA, ÎMBRĂCĂMIN
TEA. ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂȚII ȘI 
INSTRUIREA COPIILOR PENTRU 
O MESERIE — DEPĂȘEȘTE 10 MI
LIOANE". („Cahiers du Communis- 
me“).

Pe marginea acestei anchete, in 
presa franceză s-au publicat nume
roase declarații de-a dreptul zgu
duitoare, din care reproducem :

„Salariul nu-mi ajunge pentru 
a-mi putea crește copiii" ; ,>Nu ne 
putem permite să mergem la un 
teatru, la un cinema și — ceea ce-i 
cel mai rău — să ne procurăm cite 
o carte" ; „Chiar în zile de iarnă nu 
deschid caloriferul, adesea stau ore 
întregi in întuneric pentru că lumina 
electrică costă prea scump..." ; „So
ția mea este bolnavă și cheltuielile 
medicale inghit o mare parte din 
ceea ce ciștig. Iar chiria reprezintă 
un sfert din salariu" : „De patru ani 
nu am putut face nici măcar o săp- 
tămină de concediu".

Disproporțiile dintre creșterea pre
turilor și salariilor se repercutează 
eu tot mai multe efecte negative a- 
supra alimentației unei mari părți 
a populației. într-un document al 
Ministerului Agriculturii al Marii 
Britanii se consemnează că în aceas
tă tară ARE LOC O SCĂDERE A 
CONSUMULUI DE CARNE. OUA, 
GRĂSIMI, ZAHAR. FRUCTE ȘI VE
GETALE.

Este știut că în Anglia există obi
ceiul ca dimineața să se mănince 
mai consistent, la prinz — cind oa
menii se află, în genere, la uzină 
sau la birou — consumîndu-se ceva 
frugal. Dar potrivit unui studiu e- 
fectuat de Fundația Britanică pen
tru Alimentație, în prezent doar 1 DIN 
5 ENGLEZI ÎȘI POATE ÎNGĂDUI 
TRADIȚIONALUL ..BREAKFAST" ; 
17 LA SUTĂ DIN POPULAȚIA ȚA-

Costul

Cum să mai putem urca această treaptă ?
(Caricatură din „U.S. News and World Report")

„ Valsul etichetelor"

Gospodinele din țările occidentale — cum este cea din fotografie — con
stată cu dureroasă surprindere că prețurile principalelor bunuri alimentare 

cresc de la o zi la alta...

RII PLEACA DIMINEAȚA SPRE 
LOCUL DE MUNCA FĂRĂ SA FI 
MÎNCAT CEVA.

vieții

în ceea ce privește situația din 
Italia, 47 la sută din numărul oa
menilor muncii au un venit lu
nar sub 250 000 lire ; or, cu această 
sumă, potrivit calculelor apărute in 
revista „Giorni". nu se poate asi-, 
gura plata chiriei pentru o locu
ință cit de cit omenească și o alimen
tație normală. „INFLAȚIA CONTI
NUĂ SA MACINE EXISTENȚA CE
LOR FARA LUCRU, a PENSIONA
RILOR. A MUNCITORILOR CU VE
NITURI MICI", conchide revista.

Faptele arată că inflația este. In 
fapt, o cale de redistribuire a avuți
ei naționale în favoarea celor bogațl 
si în dauna celor cu venituri fixe, 
care formează majoritatea covîrși- 
toare a populației. După cum obser
va chiar o publicație a O.N.U., „Fo
rum du Developpement", „lupta îm
potriva inflației a devenit O PRO
BLEMA INTERNAȚIONALĂ MA
JORA, îndeosebi după ce marele ca
pital occidental a pus la punct pro
pria sa strategie antiinflaționistâ, 
procedind în așa fel încit povara 
crizei să fie suportată de oamenii 
muncii".
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