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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe vicepreședintele guvernului 

statului Kuweit
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, sîmbătă dimineață, pe 
șeicul Jaber Al-Ali Al-Salem Al Sa
bah. vicepreședinte al guvernului 
statului Kuweit, ministrul informa
țiilor. care face o vizită în tara noas
tră.

La primire a luat parte tovarășul 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului.

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu. din partea emiru
lui statului Kuweit, șeic Sabah Al- 
Salem Al-Sabah. si a prințului moș
tenitor și prim-ministru al guvernu
lui, șeic Jaber Al-Ahmed Al-Jaber 
Al-Sabah, un cald salut și urări prie
tenești. Totodată, el a adresat cu
vinte de mulțumire președintelui 
României pentru întrevederea acor
dată. pentru prilejul oferit de a vi
zita tara noastră si a cunoaște reali

zările obținute de poporul român pe 
calea progresului economic si social.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit si a rugat să se transmită 
emirului statului Kuweit si prințu
lui moștenitor si prim-ministru al 
guvernului salutul său prietenesc si 
cele mai bune urări.

în cursul întrevederii s-a procedat 
la un schimb de vederi privind sta
diul și perspectivele relațiilor ro- 
mâno-kuweitiene, apreciindu-se cu 
satisfacție evoluția pozitivă a rapor
turilor de colaborare si cooperare 
dintre cele două țări, pe multiple 
planuri. în acest , cadru a fost expri
mată dorința de a se amplifica coo
perarea dintre România si Kuweit, 
în spiritul înțelegerilor convenite 
cu ocazia dialogului la nivel înalt ce 
a avut loc anul trecut în timpul vi
zitei președintelui Nicolae Ceaușescu

In Kuweit. S-a subliniat că extin
derea conlucrării dintre România 81 
Kuweit este în folosul ambelor țări 
Si popoare, al cauzei colaborării si 
păcii în lume.

Au' fost abordate, totodată, proble
me actuale ale vieții internaționale, 
în special cele referitoare la situa
ția din Orientul Mijlociu. în acest 
context, s-a subliniat necesitatea so
luționării cît mai grabnice, pe cale 
politică, a conflictului din Orientul 
Mijlociu și a instaurării unei păci 
juste si durabile în zonă.

Vicepreședintele kuweitian a dat 
o înaltă apreciere eforturilor și 
inițiativelor României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu în vederea 
soluționării pașnice a conflictului 
din Orientul Mijlociu si a realizării 
unei păci drepte și trainice în zonă.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă cordială, prietenească.

la consfătuirea de lucru din domeniul propagandei

UN PROGRAMCUPRINZ AÎO ft CONCRET
SI MOBILIZATOR PENTRU PERFECTIONAREA

0 nouă și remarcabilă contribuție 
la întărirea prieteniei frățești 
româno-bulgare, la dezvoltarea 

unei rodnice conlucrări
ÎNTREGII activități politico educative

„Propaganda noastră trebuie să-i însuflețească pe oameni în întreaga lor 
activitate de edificare a noii orînduiri, să-i determine să facă totul, să-și con
sacre toate forțele, toată capacitatea lor de muncă și creație înfăptuirii politicii 
partidului, cauzei victoriei socialismului și comunismului în România".

NICOLAE CEAUȘESCU

Ieri a fost dată publicității cu
vîntarea rostită de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. în încheierea consfătuirii 
de lucru ce a avut loc la C.C. al 
P.C.R. cil activiștii si cadrele ce lu
crează în domeniul educației poli
tice. al propagandei si ideologiei. 
Prin înalta tinută ideologică-poli- 
tică, prin profunzimea si exigenta 
partinică a anali
zei, ca si Prin bo
găția, principiali
tatea si claritatea 
orientărilor si in
dicațiilor pe care 
le cuprinde, cu
vîntarea se înscrie 
în patrimoniul i- 
deologic al parti
dului nostru ca un 
document de ines
timabilă valoare 
teoretică si prac
tică, un îndreptar 
de cea mai mare 
Importantă pentru 
toate organele si 
organizațiile de 
partid, pentru toti 
factorii educativi ai societății noastre.

O dată mai mult s-au evidențiat, și 
cu acest prilej, rolul imens, contri
buția hotărâtoare a secretarului gene
ral al partidului la elaborarea obiec
tivelor fundamentale si direcțiilor de 
acțiune în domeniul ideologic, ca și 
în celelalte domenii ale construcției 
socialiste, la stabilirea căilor menite 
să asigure înaintarea accelerată a so
cietății noastre pe drumul socialismu
lui si comunismului în toate compar
timentele vieții materiale si spiri
tuale.Așa cum este bine cunoscut, parti
dul nostru acordă o deosebită însem
nătate activității politico-ideologice 
și cultural-educative pentru formarea

ht efortul de modelare a omului nou 
OPINII PUBLICA ACTIVĂ, FERMĂ

La întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie" a sosit, nu de mult, o 
scrisoare. Venea de la circumscripția 
17 de miliție, din București. Iată și 
conținutul : „Vă facem cunoscut că 
în ziua de 12 iulie 1977, în jurul orei 
20,00, angajatul dv. Proca Nicolae, 
în funcția de operator cazane, îm
preună cu soția sa, Veronica, în vă
dită stare de ebrietate au provocat 
scandal la domiciliul numitului Mi- 
rea Nicolae, din strada Turda nr. 39, 
sectorul 8, tulburând liniștea locata
rilor...". Se relatează mai departe 
cum locatarii, vecinii și chiar tre
cătorii de pe stradă i-au imobili
zat pe turbuienți și i-au dus la mi
liție. Dar scandalul a continuat și 
acolo, părțile in conflict aruncîndu-și 
unele altora injurii și manifestîn- 
du-se violent. Potrivit legii, au fost 
amendați. Și scrisoarea continuă ast
fel : „...Deoarece faptele acestora 
sint destul de grave, iar la domici
liul lor sint cunoscuți ca oameni 
scandalagii și bețivi, este necesar să 
luați măsuri urgente pentru punerea 
lor in discuția colectivului de mun
că...".

S-ar putea ca unora să li se pară 
ciudat Cum adică, miliția îl recla
mă altora pe un huligan ? Tocmai 
ea, a cărei menire este să primeas
că asemenea reclamații ? Sigur, e 
puțin neobișnuit Și totuși, în firea 
lucrurilor Puterea de înrâurire, for
ța educativă a unui colectiv de 
muncă, a opiniei colective e mai 
puternică decît orice forță de 
constrângere. Pentru că el, colectivul 
de muncă, exprimîndu-și opinia fată 
de cel care a încălcat una sau alta 
dintre normele de comportament în 
societatea noastră, se pronunță exi
gent și ferm, cu argumentele vieții, 
cu forța de convingere a amănuntu
lui intim desprins chiar din existen
ta zilnică a celui în cauză. 

omului nou, eonsiderind-o o compo
nentă inseparabilă, un factor de prim 
ordin in transformarea revoluționară 
a societății, in opera de edificare a 
noii orînduiri sociale. Consecventa 
preocupărilor si eforturilor partidu
lui pentru continua perfecționare a 
acestei activități si-a găsit expresie 
în analizele făcute în cadrul Congre
selor al IX-lea, al X-lea și al XI-lea

Menirea propagandei de partid —nu numai de a explica, ci 
de a mobiliza la acțiune practică, la unirea eforturilor pentru 
înfăptuirea în viată a politicii partidului, la transformarea 
fiecărui om al muncii într-un militant activ pentru cauza 

socialismului și comunismului

ale partidului, al Congresului educa
ției politice si culturii socialiste, al 
plenarelor C.C. al P.C.R.. în docu
mentele programatice si ansamblul 
vast al măsurilor adoptate în ultimii 
ani. măsuri ce au fost sintetizate în 
cuprinzătorul Program ideologic a- 
doptat de plenara C.C. din noiembrie 
anul trecut.

Prin aplicarea acestor măsuri, acti
vitatea politico-educativă a cunoscut 
o puternică intensificare, si-a sporit 
influenta asupra tuturor laturilor 
vieții economico-sociale. ceea ce 
si-a găsit expresie in accelera
rea ritmului de dezvoltare a tării în 
acești ultimi ani. în succesele remar
cabile obținute pe toate planurile

Dar să revenim la cazul nostru. 
Scrisoarea a produs amărăciune. .Cei 
care rememorează acum faptele pe
trecute recunosc că nu s-au simțit 
cîtuși de puțin în largul lor. atunci. 
Era, în fapt, admonestată și neaten
ția lor la atitudinea unui om care 
muncea și trăia alături de ei.

Petre Costescu. maistru principal, 
ne spune : „Nu ne-a venit bine cind 
am primit scrisoarea. Noi ne condu
cem aici după principiul că trebuie 
să știm totul despre oamenii noștri.

anchetă socială

Am adunat colectivul și l-am pus în 
discuție pe cel in cauză. Mulți sint 
cei care s-au pronunțat asupra fap
telor. Au spus oamenii tot ce trebuia 
spus. Cu franchețe, cu neînduple- 
care comunistă. Pentru că, în fond, 
au fost jigniți și ei. Purtarea nedem
nă în societate a tovarășului lor de 
muncă se răsfrânge și asupra lor. 
Cine-i ăsta care se îmbată și face 
scandal ? — se poate întreba oricare. 
Păi, unul de la «Grivița». L-au cri
ticat aspru, dar omenește. Și. credem 
noi. a tras învățămintele necesare.

— Vă erau cunoscute mai dinainte 
purtările lui 7

— Ce făcea el acasă nu știam. In 
ședință, mulți au arătat că nici aici 
nu prea se ținea de treabă...

Petre Filimon, secretar adjunct al 
comitetului de partid pe uzină : 
„Venise, cu cîtva timp în urmă, să 
reclame la noi că cei din secție nu-1 
promovează și pe el în muncă. I-am 
spus că asta se face potrivit pregă
tirii profesionale a fiecăruia. A sus
ținut că e pregătit. „Hai, am spus, 
să organizăm o examinare, chiar 
mîine". Și am convocat, pentru a 

construcției socialiste. în avîntul în
trecerii socialiste pentru realizarea 
sarcinilor cincinalului. în eroismul 
dovedit de oamenii muncii în lupta 
împotriva consecințelor unor calami
tăți naturale. în general in abnegația 
și hotărirea cu care se acționează 
pretutindeni pentru transpunerea în 
viată a politicii partidului.

Dar și în domeniul activității edu

cative. ca și în oricare alt domeniu 
al construcției socialiste, nu se poate 
admite să-și facă loc automultu- 
mirea. Dimpotrivă, ceea ce se impu
ne este efortul continuu pentru per
fecționarea mai departe, mai pro
fundă, mai hotărâtă, intr-un spirit de 
mult mai inaltă exigentă, a activității 
educative. Aceasta, cu atît mai mult 
cu cît în activitatea de propagandă 
continuă să se mai manifeste lipsuri 
și neajunsuri, se mai comit greșeli î 
de multe ori se acordă o prea mare 
atenție enunțării de adevăruri ab
stracte. aspectelor de ordin general, 
prezentării festive a unor realizări, 
neglijindu-se problemele concrete ale 
activității politico-educative, ideologi- 

doua zi, comisia. Voiam să-l aju
tăm. Dar comisia, întrunită pentru 
el, l-a așteptat în zadar. Nu s-a pre
zentat la examen...

Despre toate acestea însă, colecti
vul de muncă nu discutase pină a- 
tunci, în momentul sosirii acelei 
scrisori de la sectorul de miliție. 
Greu acuma să aflăm de ce. A fost, 
pur și simplu, o scăpare, o neaten
ție. Costisitoare insă. Prețul este cel 
al obrazului pătat. Și mai sint și 
alte prețuri. De exemplu : nu e de
loc de neglijat faptul că. lipsit de 
intervenția opiniei colectivului, N.P. 
s-a adîncit în felul său strimb de a 
trăi și munci. Acum își vede sîrgu- 
incios de munca sa, e probabil că 
și acasă se poartă altfel. Este, fără 
îndoială, efectul opiniei publice, ex
primată hotărît. Din păcate, destul 
de tîrziu această exprimare. „Mai 
bine mai tîrziu decît niciodată" — 
spune proverbul. Totuși, e și mai bine 
mai devreme. Chiar de la început, 
de la primul semn. Pentru colectivul 
de la mecano-energetic al uzinei a 
fost, e limpede, o lecție. Chiar dacă 
acum n-ar mai dori să se vorbească 
in acești termeni despre „cazul 
Proca".

Opinia colectivului — care înseam
nă atitudine deschisă, manifestare a 
conștiinței fată de tot de ne încon
joară si poate influenta viata si mun
ca noastră — îsi are aici, la „Grivita 
roșie", un întins cîmp de acțiune, tra
diții vechi și nenumărate succese. 
..Cazul Proca" a fost un accident. Căci 
poți întilni aici dovezi clare ale efec
tului binefăcător pe care-1 vădește-în 
viata de toate zilele starea perma
nentă de veghe a opiniei publice.

Mlha! CARANFIL
(Continuare în pag. a Il-a)

ce. legarea strânsă a acesteia de sarci
nile concrete de zi cu zi din diferitele 
domenii ale construcției socialiste. 
Tocmai persistenta acestor carențe a 
făcut ca activitatea de propagandă, 
munca politico-educativă să nu reu
șească a tine pasul cu marile trans
formări ce au loc în tara noastră, să 
nu-și realizeze pe deplin, rolul impor
tant ce-i revine în unirea eforturilor 

maselor largi 
populare pentru 
înfăptuirea nea
bătută a politicii 
partidului.

In cuvîntare 
sint analizate in 
profunzime prin
cipalele cauze ale 
sfcestci ' '"Sttuatlî. 
sint definite cu 
claritate princi
palele sarcini si 
orientări pentru 
fiecare sector si 
compartiment al 
activității politi- 
co-ideologice si 
cultural-educative 
— de la propa

ganda de partid si munca politică și 
culturală de masă si pînă la presă, 
radioteleviziune. creația literar-artis- 
tică sau activitatea editorială, direc
țiile prioritare în care trebuie ac
ționat spre a înlătura neajunsurile 
care mai există în prezent, a duce 
mai departe procesul de perfecțio
nare a activității, corespunzător ce
rințelor noi ridicate de viată.

Desigur. în spațiul restrins a.l unui 
articol nu s-ar putea stărui asupra 
tuturor aspectelor abordate : dar dacă 
ar fi să extragem „esența esențelor" 
neajunsurilor manifestate, aceasta ar 
fi înțelegerea -insuficient de limpede
(Continuare în pag. a IV-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:
RUBRICILE NOASTRE , O- 
mul și viața rațională ; Din 
instanță în fața opiniei 
publice ; Faptul divers; 
Sport; Răsfoind presa străi

nă ; De pretutindeni

Sint unul dintre cei 
care în urmă cu 20 
de ani scriam despre 

noile șantiere din Moldova 
cu sentimentul că fac cro
nică. Erau locuri unde în
cepea schimbarea. Era în
ceputul mișcării, primul 
impuls. Iar eu eram foarte 
tinăr. Parafrazîndu-1 pe 
Ion Barbu, „ar trebui o 
carte...". Da, o carte a ace
lor ani, dar nu una descrip
tivă, scrisă eventual ca o 
culegere de amintiri. Nici
decum. Ceva încărcat de 
materie și idee, cum este 
bunăoară noul, cu adevărat 
noul oraș Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, pe atunci un șan
tier într-o vale sărată și 
cenușie, un tîrg, o comună 
ceva mai mare, dar fără 
nici o însemnătate. Un oraș 
adevărat azi, un municipiu, 
cum se spune în termeni 
administrativi.

Am fost în cursul anilor 
de nenumărate ori la 
Onești. Fiindcă aici se în- 
tîmpla acea tăcută și răo- 
dătoare acțiune a spiritului 
(braț și minte) care caută 
să ducă la capăt un lucru 
odată început. Am mai 
scris asta, despre alte locuri 
și oameni, tot în acest colț 
de pagină. Repet : nimic nu 
mi se pare mai important 
(eu însumi încerc s-o fac 
în munca mea și urmăresc 
cu bucurie și interes pe 
alții) decît să ai răbdarea 
și puterea să termini un lu
cru început de tine, de voi.

Comuniștii, întregul popor român 
salută cu bucurie și vie satisfacție 
rezultatele atît de rodnice care au 
încununat vizita oficială de prietenie 
întreprinsă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Bulgaria, la in
vitația tovarășului Todor Jivkov. 
Oferă deplin temei în această pri
vință înalta apreciere dată de cei doi 
conducători de partid și de stat aces
tor rezultate, în cuvîntările rostite 
la marele miting de la Sofia al prie
teniei româno-bulgare: „Noua noas
tră vizită și convorbirile pe care 
le-am purtat — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — vor des
chide noi perspective dezvoltării pe 
multiple planuri a relațiilor de prie
tenie dintre ' Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, 
ceea ce corespunde pe deplin inte
reselor celor două popoare, cit și 
cauzei socialismului, păcii și colabo
rării în lume". La rândul său, tova
rășul TODOR JIVKOV arăta : „Noi 
ne bucurăm sincer că și cu prilejul 
acestei vizite a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Bulgaria au fost obți
nute noi rezultate creatoare^ că a- 
ceasta constituie o contribuție' la ex
tinderea, aprofundarea și îmbogăți
rea colaborării multilaterale dintre 
cele două țări socialiste frățești și 
vecine".

Eveniment politic de cea mal 
mare, importantă, în cronica re
lațiilor româno-bulgare. vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu șl a 
tovarășei Elena Ceaușescu în R. P. 
Bulgaria a pus din nou in evidehță, 
cu deosebită pregnantă, trăinicia le
găturilor de prietenie și solidaritate 
statornicite între partidele si popoare
le celor două țări. Din transmisiunile 
posturilor de radio si televiziune, din 
relatările presei, ne sint vii în memo
rie atmosfera de frățească ospitalita
te în care s-au desfășurat întîlnirile 
oficiale, momentele emoționante ale 
primirii atît de călduroase, rezerva

Merg de mulți ani, de obi
cei la începutul verii, la 
Onești, unde timp de trei 
zile se organizează o fru
moasă și instructivă intîl- 
nire a scriitorilor și uni
versitarilor din multe părți 
ale țării ou membrii socie
tății culturale „George Că-

torice chiar, unde interesul 
pentru cultură și informație 
este mai puțin prezent de
cît în valea Trotușului. 
Aici acțiunea culturală de
vine mai des decît in alte 
părți act de cultură. Rare
ori manifestări culturale de 
amploare (și sint destule)

rirea. Este un oraș care 
vine din viitor și el poate 
căpăta o formă ideală, ne- 
avînd una care să-l supună 
inerției. EI nu are perife
rie și, după cum se vede, 
nu va avea niciodată, mij
locul lui este și marginea 
lui.

Orașul fărâ periferie
linescu", instituție locală 
care cultivă in rândul cetă
țenilor spiritul limbii ro
mâne și dragostea pentru 
poezie. Este semnificativă 
in acest oraș păstrarea me
moriei lui Călinescu. Sîn- 
tem la izvoarele tradiției și 
în același timp în cuprin
derea ei. Oamenii de azi 
din Onești (mulți dintre ei 
stabiliți aici încă de la tur
narea primelor fundații de 
beton) sint un fel de înte
meietori. Astfel, ei caută să 
lase urmașilor un nume 
demn. Un oraș nu crește 
într-un an. în 10 abia dacă 
se zărește, iar patina, ade
vărata iui față, încărcătura 
citadină o dau timpul și 
oamenii după ce viața lor 
în cursul generațiilor a dat 
viață zidurilor și instituții
lor. Cunosc orașe vechi, îs-

la care cetățenii să nu 
umple sala.

Oamenii de aici sînt 
extraordinar de re
ceptivi la tot ce e di

namic, activ, constructi v. 
Dacă pot să spun așa, aici 
sînt mai multe personaje 
pozitive decît în altă parte. 
Vedeți bine, există aici o 
legendă pe care o știm din 
leagăn, povestea lui Ștefan 
cel Mare copil. O legendă 
nu este încă istorie. Orașul 
acesta nu Eire istorie, nu 
are hrisoave. în schimb, 
este plin de viitor. Privit 
cu atenție, el este un test 
al noii istorii ; numai în fe
lul cum au fost ridicate zi
durile de-a lungul anilor se 
pot vedea diferențele de 
ritmuri, noua urbanistică, 
ezitarea, căutarea, descope-

— Știți ca și mine, îmi- 
spune Valerian Ghineț, pri
marul municipiului, că 
Oneștiul vechi nu era alt
ceva decît o comună cu 
3 000 de suflete, care avea 
ceva rezonanță în împre
jurimi numai prin iarma
roacele de aici. Cu 24 de ani 
în urmă exista la Onești o 
singură fabrică de cherestea 
la care lucrau 235 de oa
meni. Atît. în rest, mărfu
rile localnicilor la tîrgurile 
săptămînale : sare, lemn, 
lină, oojoace, cînepă. Și 
cele patru râuri care se în- 
tîlneau de o veșnicie : Taz- 
lău, Oituz, Cașin și Trotuș. 
Azi există numeroase în
treprinderi Industriale, in 
care lucrează zeci de mii de 
oameni. Locul necunoscut 
de ieri contribuie azi cu 1,4 
la sută la întreaga produc

te pretutindeni oaspeților români. 
Manifestările pline de dragoste ale 
locuitorilor Sofiei, entuziasta primire 
de la Stara Zagora, însuflețirea și 
bucuria cu care au fost salutați 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu de munci
torii din întreprinderile zagorene vi
zitate au dat expresie grăitoare sen
timentelor de strânsă prietenie ce 
unesc popoarele român și bulgar, de 
înaltă stimă și considerație față de 
conducerea de partid și de stat a 
României — sentimente pe care, la 
rândul lor, comuniștii, poporul nostru 
le nutresc față de poporul și condu
cătorii Bulgariei socialiste. Se poate 
afirma că, prin întreaga ei desfășu
rare, vizita s-a transformat într-o 
puternică manifestare a prieteniei 
româno-bulgare.

Este o prietenie cu adinei rădăcini 
în trecutul istoric, românii și bul
garii conviețuind de secole, de o par
te și de alta a Dunării, în raporturi 
de bună vecinătate, înțelegere. și co
laborare. Istoria a îngemănat năzu
ințele și idealurile popoarelor noas
tre, înfrățite în lupta pentru elibe
rarea lor de asuprirea străină, 
pentru eliberarea socială. Au fost 
evocate. în acest sens, eveni
mentele memorabilului an 1877, 
cind ostașii români și voluntarii bul
gari, împreună cu ostașii ruși, au în
scris pagini de înalt eroism, pe câm
purile de bătălie de la Plevna, Gri- 
vița și Smîrdan, pentru libertate și 
independență națională. Cucerirea 
independenței de stat — al cărei 
centenar îl cinstim cu adîncă vene
rație — a constituit un moment glo
rios. de însemnătate crucială în des
tinele popoarelor noastre. Prietenia 
româno-bulgară, pecetluită atunci 
prin jertfe și sacrificii uriașe, prin 
sîngele vărsat în comun pentru 
neatîrnare, a fost consolidată apoi 
prin solidaritatea dintre mișcările 
muncitorești, dintre partidele comu
niste din țările noastre, în lupta îm
potriva reacțiunii și fascismului, 
pentru apărarea intereselor vitale 

ale maselor muncitoare. Anii noștri, 
anii marilor izbînzi socialiste, au 
dezvoltat aceste tradiții luminoase ; 
relațiile româno-bulgare au căpătat 
un conținut nou, avînd în comunita
tea de orânduire, de năzuințe și de 
țeluri, în ideologia marxist-leninistă 
o- temelie indestructibilă.

Actuala vizită a reliefat din nou 
că factorul dinamizator, determinant 
al adincirii raporturilor între țările 
noastre il constituie relațiile de co
laborare prietenească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, intilnirile și convorbiri
le, devenite tradiționale, dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Todor 
Jivkov. Fiecare din aceste întîlniri a 
marcat — asemenea cercurilor în
scrise pe trunchiul unui copac — o 
treaptă superioară în dezvoltarea le
găturilor multilaterali româno-bul
gare, a deschis noi orizonturi conlu
crării noastre în opera de edificare 
socialistă.

O asemenea apreciere este pe de
plin îndreptățită și în ce privește 
noua lntilnire dintre conducătorii de 
partid șl de stat ai țărilor noastre. 
Rezultatele rodnice ale convorbirilor 
își găsesc o strălucită materializare 
în documentele încheiate — în pri
mul rind, în „Declarația privind 
continua intărire a prieteniei frățești 
și aprofundarea colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Bulgaria". Consfințind 
voința comună de a lărgi și adinei 
relațiile de conlucrare multilaterală, 
în spiritul deplinei egalități în drep
turi, încrederii și respectului reci
proc, acest remarcabij document, ce 
poartă semnăturile tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, consti
tuie o adevărată Cartă a prieteniei și 
colaborării româno-bulgare. In ace
lași timp, reafirmând hotărârea

Dumitru ȚINU
(Continuare în pag. a Vl-a)

ție a țării. Cum s-a spu3 
de atîtea ori, limbajul ci
frelor este sec, dar cît se 
poate de convingător. Am 
căutat termeni mai suges
tivi pentru a denumi dez
voltarea noastră. Astfel, noi 
am spus : 1950—1960 sînt
anii marilor construcții, 
1960—1965 sînt anii marilor 
porniri, iar 1970—1975, anii 
marilor producții. Noi pro
ducem astăzi în numai 
8 ore cît s-a produs în 
întreg anul 1952. în ultimul 
an al cincinalului în curs 
vom atinge un nivel de pro
ducție de 1,9 ori mai mare 
decît în 1970 și de 1 200 ori 
mai mare decît în 1952. în 
80 de zile vom ajunge în
treaga producție industrială 
a anului 1965.

Pe peretele din biroul 
primarului, între două 
ferestre, portretele 

Nadiei Comănecî și Teodo
rei Ungureanu și pe pere
tele din fundul încăperii, 
Nadia planînd în șpagat 
deasupra orășelului scandi
nav unde steaua ei începu 
deodată să lumineze mai 
cu tărie decît celelalte, o 
fotografie reprodusă pînă 
acum in zeci de mii de 
exemplare, reviste, alma
nahuri, calendare etc., la 
fel de cunoscută, dar mult 
mai prețioasă, firește, decît

George BAI.AIȚA
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Bibliofilă
Biblioteca centrală universi

tară din Iași a intrat în posesia 
unei achiziții deosebit de valo
roase. Este vorba de o revistă 
editată de Gheorghe Asachl cu 
titlul „Splcuitorul moldo-ro- 
mân". Ea a apărut numai în 
limba franceză, în luna martie, 
anul 1841. Cu acest exemplar 
necunoscut pînă acum, biblio
teca Ieșeană și-a sporit fondul 
de carte rară la zece mii de 
xemplare, iar fondul total 
două milioane de volume.

Îmbufnatul 
de la 
„Bufnița"

14 elevi li eleve de la Liceul 
pedagogic din Cărei. împreună 
cu directoarea lor, profesoara 
Florica Filip, aflati intr-o ex
cursie in masivul Făgăraș, au 
poposit la coborire să se ospă
teze la restaurantul „Bufnița* 
din Sibiu. (De ce i s-o fi zis toc
mai Bufnița ? Dar asta e altă 
poveste.) Verificlnd nota de 
plată întocmită după consuma
ție. profesoara F F. a constatat 
cu uimire că. după calculele os
pătarului. elevii ar fi consumat 
cite 10 felii de piine de căciulă. 
Obiecția l-a supărat foc pe os
pătarul Iile Preda, care le-a a- 
dresat oaspeților cuvinte puțin 
zis neospitaliere. Drept răspuns, 
elevii au scris in condica de su
gestii : „Am mai luat masa ți 
altă dată in acest local ți aveam 
o impresie bună. Acum ne-am 
schimbat-o*. Pe cind si schim
barea atitudinii ospătarului îm
bufnat de la... „Bufnița*?

e- 
la
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Piese 
muzeu ?

Un control Inopinat 'prin câ
teva unități agricole din județul 
Iași a scos la iveală o serie de 
mașini si utilaje lăsate pradă 
ruginii, deși la vremea respec
tivă au fost cumpărate cu bani 
grei. La cooperativa agricolă din 
Brăești. 52 pluguri zăceau ne
folosite din anul... 1963. Coope
ratorii din Vlădeni aveau un a- 
parat de tuns ol pe care nu l-au 
mai incercat pe spinarea nici 
unei mioare de... 8 ani de zile. 
Ca să nu mai spunem că la aso
ciația intercooperatistă „Avico
la" din Hirlău așteaptă de prea 
multă vreme să fie puse în 
funcțiune o serie de mașini și 
instalații în valoare de circa un 
sfert de milion de lei. După 
cum se vede, pînă una. alta, a- 
vem de-a face cu piese pentru 
un adevărat muzeu. Vorba 
cine plătește... chiria 7

Fiul 
rătăcitor

e :
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Din dorința firească de 
vedea odraslele făcindu-si un 
rost in viață, uneori intre pă
rinți si acestea intervin si discu
ții mai aspre. O asemenea discu
ție deschisă, fără să fie ceea ce 
se cheamă ceartă, a avut loc si 
intre Radu Odangiu din comuna 
Vilcele, județul Olt, ți fiul său, 
Alexandru Odangiu. intimplarea 
s-a petrecut in ziua de 13 oc
tombrie 1975. Din ziua aceea, 
supărat foc pe părinții săi. Ale
xandru — care implinea atunci 
frumoasa virsti. de 20 de ani — 
a plecat de acasă, fără să mai 
dea, pină acum, nici un semn 
de viață. Se împlinesc doi ani 
de cind părinții il caută si nu-i 
mai dau de urmă. Nici la școala 
de șoferi din Schitu Golești, 
unde era elev, nu s-a mai pre
zentat. Intr-o zi. un consătean 
l-ar fi văzut prin orașul Pitești. 
Cine știe ceva despre el este 
rugat să înștiințeze familia 
oricare organ de miliție.

Cu auto
basculanta 
la stadion

Mare concurs mare de dirt- 
trak. Locul de desfășurare : sta
dionul „Voința" din Sibiu. In 
timp ce tribunele palpită de e- 
motie în fata impresionantului 
spectacol de virtuozitate oferit 
de concurenți pe pista de zgură. 
In afara stadionului, echipaje 
ale miliției notează numerele 
unul... număr impresionant de 
autovehicule aparținînd mai 
multor întreprinderi sibiene, ai 
căror conducători auto o vira
seră spre tribune, ca spectatori. 
Reținem cîteva numere de auto
camioane : 21-SB-1918. 21-SB-
1065, 21-SB-1309, 21-SB-2487,
21-SB-1301, 21-SB-1411... N-au 
lipsit de la... apel nici auto
basculantele : 31-SB-3906. 31-SB- 
3130, 31-SB-3907.

A doua zi, 33 de șoferi, împre
ună. cu factorii de răspundere 
din unitățile respective au fost 
invitați la miliție, fiind amen
dați.

Are mama 
trei băieți...

Vasllică, Antonică. Victoraș. 
Numele a trei băiețași dolofani. 
Trei gemeni. Ei au 
lume la maternitatea din Petro
șani. După cum ne asigură, in
tr-o scrisoare, cititorul nostru 
Vasile Beldie din Petrila. toți 
trei sînt frumoși (ca toți co
piii 1), sănătoși șl foc de vioi. Si 
încă un amănunt : mama lor. 
Victoria Guiciu, abia a împlinit 
22 de ani. Cineva i-a spus, mai 
in glumă, mai în serios, că a- 
tunci cînd cei trei gemeni vor 
deveni flăcăi, ea o să fie — îm
preună cu ,o altă eroină a ru
bricii noastre din acest an — 
cea mai tînără... soacră cu trei 
nurori.

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintell"
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ACTIVISTUL DE PARTID - 
pe teren, in miezul vieții, in mijlocul 

oumenilor muncii, ol muncitorilor și țoronilor
Viața, experiența acumulată în 

munca noastră de zj cu zi au demon
strat că eficienta activității pe care 
o desfășurăm se măsoară, în ultimă 
instanță, în rezultatele obținute în 
producția de bunuri materiale și spi
rituale, în contribuția directă pe care 
o aducem la ridicarea nivelului de 
bunăstare și civilizație a maselor. 
Astfel, milităm pentru înțelegerea 
profundă a ideii că a fi activist de 
partid înseamnă, în primul rind, a 
milita consecvent, cu pasiune șl dă
ruire revoluționară, pentru înfăptui
rea întocmai a politicii partidului și 
statului nostru. Deoarece — așa cum 
a subliniat tovarășul Nieolae 
Ceaușescu la consfătuirea de lucru cu 
activiștii și cadrele din domeniul 
educației politice, al propagandei și 
ideologiei — ..numai în măsura în care 
activul nostru de partid, comuniștii 
noștri vor înțelege că activitatea lor 
trebuie să fie zi de zi, ceas de ceas 
in strinsă legătură cu masele. In mij
locul oamenilor muncii, vom reuși să 
asigurăm Întărirea unității întregului 
nostru popor". (

Pentru noi toți, activiștii de partid 
și de stat, pentru toți comuniștii, 
stilul personal al secretarului gene
ral ai partidului constituie o eloc
ventă pildă de muncă stăruitoare, de 
consultare largă a oamenilor, de an
trenare a lor Ia elaborarea deciziilor 
și a măsurilor necesare Înfăptuirii 
acestora, ca și a rezolvării probleme
lor din diverse domenii pe temeiul 
cunoașterii nemijlocite a realității.

Județul Olt, ca numeroase alte ju
dețe ale țării, a beneficiat, ca urmare 
a politicii partidului nostru de repar
tizare judicioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării, de 
însemnate investiții. în cincinalul 
trecut, de exemplu, ritmul de creș
tere a industriei județului a fost de 
aproape 29 la sută, mai mult decît 
dublul celui realizat pe țară, iar va
loarea producției globale a crescut 
de la 3,4 miliarde lei la 13,8 miliarde 
lei în 1975. Acesta este cadrul în care 
acționăm în momentul de față pen
tru a explica tuturor angajaților re
lația nemijlocită dintre calitatea 
muncii fiecăruia și bunăstarea fie
căruia. Ne străduim să facem 
bine înțeles adevărul că măsu
rile pentru ridicarea nivelului de 
trai, stabilite de partid, se pot apli
ca numai pe temeiul creșterii con
tinue a producției si productivității, 
obținerii unor produse de calitate 
superioară, cu cheltuieli cit mai re
duse. Explicarea politicii partidu
lui și statului nostru,, instaurarea 
unul Înalt spirit de răspundere in 
îndeplinirea măsurilor stabilite, în 
respectarea legilor presupun forma
rea activistului de partid ca un om 
cu un nivel politic-ideologic și profe

sional ridicat, stăpin pe concepția 
materialist-dialectlcă și istorică des
pre lume, cu înalte calități morale, ca 
spirit dinamic, inițiativă și operativi
tate in rezolvarea sarcinilor, promotor 
al noului și al experienței înaintate, 
combativ, intransigent fată de nea
junsuri, dar si neingăduitor fată de 
propriile lipsuri și deficiențe — con
diții esențiale pentru afirmarea or
ganizațiilor de partid ca centru vital 
al intregli munci.

După cum se știe. Industrializarea 
are drept consecință firească atrage
rea unui Însemnat număr de țărani 
în rîndul muncitorilor industriali. 
De pildă, orașul Balș îșl asigură. în 
principal, forța de muncă necesară 
din 14 comune apropiate. Acest pro
ces nu s-a desfășurat însă la înttm- 
plare, ci a fost anticipat, prevăzut, 
realizîndu-se în mod planificat și 
sub o îndrumare directă și un con
trol riguros din partea comitetelor 
județean și orășenești de partid, care 
au inițiat studii, analize la fața 
locului, discuții cu specialiști și 
muncitori.

Membrii biroului județean, alți 
lucrători de partid si de stat răs
pund, de regulă pe timp de 1—2 ani, 
de indrumarea activității de partid și 
economice din intreprinderi indus
triale, sanitare, de construcții, consilii 
intercooperatiste. Totodată, pentru 
rezolvarea unor probleme ce se ivesc 
constituim colective formate din mem
bri ai biroului comitetului județean 
de partid, alti activiști, care isi mută 
„centrul de greutate" al activității lor 
în mijlocul oamenilor muncii din u- 
nitătile respective. De exemplu. în 
urmă cu doi ani, la întreprinderea 
de aluminiu Slatina s-au Înregistrat 
o serie de deficiențe care au condus 
la nerealizarea planului de producție, 
la depășirea consumurilor de materii 
prime și energie electrică. Zi și 
noapte, membrii colectivului format 
din activiști de partid au mobilizat 
comuniștii, pe toți angajații pentru 
respectarea strictă a tehnologiei de 
producere a aluminiului, efectuarea 
la termen și de bună calitate a revi
ziilor utilajelor, ridicarea gradului de 
pregătire profesională etc. Toate 
acestea au făcut să se obțină, anul 
trecut, rezultate bune, pentru caro 
colectivului acestei unități i s-au de
cernat „Ordinul muncii" clasa I, 
„Steagul roșu" și diploma de onoare 
de unitate fruntașă pe țară în între
cerea socialistă. La fel se acționează 
acum pentru recuperarea răminerilor 
în urmă pe unele șantiere de con
strucții industriale și de locuințe — 
la Scornicesti. Balș. Caracal. Slatina.

Activiștii de partid care se depla
sează in comune și sate — folosind 
in acest scop, ca de altfel toți acti
viștii, mai mult de două treimi din-

tr-o lună — participă la diverse a- 
dunări și ședințe, se duc in zorii zi
lei la sectoarele zootehnice și in 
cimp, la semănat sau recoltat. Tot
odată, ei iau parte la învățămîntul 
de partid și agrozootehnic, conducînd 
chiar unele cursuri, asistă la acțiu
nile politico-educative și manifestă
rile cultural-artistice, pentru a ve
dea „pe viu" cum își petrec oamenii, 
îndeosebi tineretul, timpul liber.

O altă metodă care contribuie la 
întărirea legăturilor organelor de 
partid cu masele de oameni ai mun
cii. la cunoașterea mai temeinică a 
realității și la elaborarea unor ho- 
tărîri care să vină direct în sprijinul 
organizațiilor de partid constă in a- 
nalizele la fața locului, In unități, 
comune sau orașe, efectuate de bi
roul sau secretariatul comitetului 
județean de partid. In urma unui 
control de partid, la întreprin
derea de prelucrare a aluminiu
lui Slatina s-a desprins, printre 
altele, concluzia că există reale 
posibilități de diversificare a produ
selor. de îmbunătățire a calității lor. 
Secretariatul comitetului județean de 
partid a întreprins o analiză temei
nică în unitate. Eficienta 7 S-a ajuns 
in prezent la peste 3 000 profile de 
aluminiu de calitate superioară.

Intilnirile periodice ale membrilor 
biroului comitetului județean de 
partid șl ale altor cadre eu munci 
de răspundere cu diferite categorii 
de oameni ai muncii se înscriu ca 
o altă metodă care ne permite să 
ne aflăm intr-un contact mai strîns 
cu masele. De pildă, in domeniul 
agriculturii se poartă un dialog 
permanent pentru mai buna fo
losire a fondului funciar, pentru 
dezvoltarea zootehniei si a altor sec
toare de activitate. Așa s-a născut 
inițiativa plantării cu nuci a unor 
terenuri neproductive — pînă acum 
s-au plantat peste 600 000 și se va 
ajunge în această toamnă la 1,2 mi
lioane puieti — ori a cultivării le
gumelor în toate curțile.

Unul din obiectivele fundamentale 
11 constituie sprijinirea organiza
țiilor de bază in îndeplinirea ro
lului lor de conducător politic al 
fiecărui colectiv. Plecînd pe teren, 
activiștii nu se opresc numai la co
mitetele de partid comunale, de în
treprinderi. instituții, cooperative a- 
gricole de producție, ci iau contact 
direct cu organizațiile de bază din 
secții, ateliere, sate, le ajută să-și 
organizeze activitatea.

S-au întîmolat insă și cazuri cînd 
unii activiști de partid luau legă
tura mai ales cu directorii între
prinderilor industriale sau agricole, 
ai școlilor, cu președinții cooperati
velor agricole și cu alte cadre de 
conducere tehnico-administrativă. 
Fără îndoială, nu ■ trebuie subes

timat contactul cu cadrele de 
conducere ; acesta este bineve
nit și necesar. Insă, ca reprezen
tant al unui organ de partid, fiecare 
activist are misiunea obligatorie de a 
întreține legături sistematice cu se
cretarul de partid, cu biroul, de a 
participa la principalele acțiuni în
treprinse, de a se intilni cu un nu
măr tot mai mare de comuniști, de 
a discuta direct cu oamenii muncii, 
de a avea un contact permanent și 
nemijlocit cu muncitorii și țăranii 
spre a le cunoaște părerile, propu
nerile, problemele cu care se con
fruntă, starea de spirit, cerințele.

Numai in felul acesta activis
tul de partid poate asigura cu 
succes indrumarea și controlul orga
nizațiilor de partid, poate cunoaște 
nu din birou, ci concret, pe teren, 
cum se desfășoară munca poli
tică și organizatorică. în comună 
Bărăști, bunăoară, datorită neres- 
pectării acestor cerințe chiar de 
către secretarul comitetului comunal 
de partid, care se rezuma doar la 
„lntîhîirl de lucru" cu secretari ai 
organizațiilor de bază (si nu cu toți), 
s-a ajuns ca viata internă de partid 
să nu fie trăită în toate organizațiile, 
să se încalce prevederi ale Statutului 
P.C.R.. instrucțiuni ale Comitetului 
Centra] al partidului. Atit fostul se
cretar al comitetului de partid din 
această comună, cit și alti citiva acti
viști introduseseră ca „metodă" 
începerea zilei de lucru cu șe
dințe și convorbiri telefonice, fără 
să se deplaseze în organizațiile de 
partid. Am militat si milităm cu con
secventă centru Înlăturarea unor 
astfel de practici.

într-un asemenea context, ne stră
duim. totodată, să înlăturăm pie
dicile ce se ivesc in calea mutării 
centrului de greutate al întregii acti
vități pe teren. Dacă nu mai sînt re
ținuți la sediu un număr mare de 
activiști, pentru a organiza ședințe și 
a redacta diferite materiale, nu s-a 
reușit totuși ca toate ședințele abso
lut necesare ■ să decurgă operativ, să 
fie cît mai scurte cu putință.

Pornind de la aceste realități, 
biroul comitetului județean de partid, 
secretariatul se preocupă susținut de 
introducerea pe scară mai largă a a- 
celor metode care concură la îmbu
nătățirea și lărgirea legăturilor orga
nelor si organizațiilor de partid cu 
comuniștii, eu masele de oameni ai 
muncii — condiție de bază pentru 
realizarea unei conduceri de mare c- 
ficientă. In concordantă cu impera
tivul creșterii tot mai accentuate a 
rolului de conducător politic al orga
nizațiilor de partid.

Gheorahe CONSTANTIN 
secretar al Comitetului ludețean 
Olt al P.C.R.

Pitești: vedere din centrul orașului

Supraalimentația și grăsimile—
pericole pentru sănătatea omului

BUȘTENI

Un nou supermagazin
Recent, în binecunoscuta stațiune 

climaterică Bușteni s-a inaugurat 
noul supermagazin ..Coștlla". Acest 
complex comercial, construit după o 
concepție arhi tecturală modernă, care 
se integrează în peisajul montan. 
cuprinde o suprafață utilă funcțio
nală de peste 2 300 mp. De aici lo
calnicii. cît și numeroșii turiști sau 
oameni aflați la odihnă pot 
să se aprovizioneze cu produse ali
mentare, articole de uz casnic si 
gospodăresc, de galanterie, cu o 
gamă bogată de confecții pentru 
copii, femei, bărbați, cu materiale 
și echipament sportiv, .cu precădere 
pentru practicarea sporturilor de 
iarnă (Constantin Căpraru).

în ■ fotografie : supermagazinul 
„Coștlla". Foto : C. Popescu.

(Urmare din pag. I>
Iată, de exemplu, ce is

torisește strungarul Vasile 
Borș, din secția a doua :

— Ieri ne-am confruntat 
cu o problemă... Avem aici 
la noi o pereche tînără. o 
familie. îi cunoaștem de 
mici, că noi l-am crescut. 
Au fost ucenici la noi. aici 
s-au. cunoscut și s-au căsă
torit. Au și un copil. De câ
teva zile însă ne-a ajuns 
la ureche că între ei s-ar 
fi iscat o discordie. Despre 
oricine ai afla un lucru ca 
ăsta nu te bucuri. Ce să 
mai zici despre doi tineri 
căsătoriți care sînt ca și 
odraslele noastre 7 Ne-am 
sfătuit câțiva comuniști 
și-am zis să discutăm cu ei. 
Să discutăm din pripă, să 
nu lăsăm lucrurile să a- 
vanseze. „Ce se întlmplă, 
le-am zis, ce-i cu voi 7".

„Nimic" zice băiatul. „Nu 
ne-am adunat în jurul tău 
ca să te tragem de urechi, 
ci să discutăm, asta vrem. 
Că vă cunoaștem de mult. 
Și cum v-am ajutat întot
deauna, poate o să vă fim 
și-acuma de ajutor". A ri

tâmplă cîteodată, din păca
te, intr-o căsnicie tînără... 
Era mai mult un joc de am
biții. I-am făcut Să înțe
leagă că au greșit și s-au 
împăcat".

— Ce argumente ați adus 
In cumpănă 7.

)
bun, chiar foarte bun. Noi 
chiar ne gîndeam că o să 
te punem în locul unui șef 
de echipă care o să plece in 
curind. Și poate o să te pu
nem. Ai să vezi atunci ce 
înseamnă răspunderea pen
tru oamenii cu care, lu

Opinie publică activă, fermă
dicat capul si a zis : „Da. 
este ceva, dar de ce vă a- 
mestecați dumneavoastră 
în casa mea 7“ „Păi, ii răs
pundem, dacă nu vă lăsăm 
aici să greșiți, de ce să vă 
lăsăm să greșiți acasă 7 
Nu-i și acolo tot viața 
voastră 7 Voi și acolo tot 
ai noștri sînteți". Am aflat 
pînă la urmă că la mijloc 
era vorba despre discuții 
și neînțelegeri, cum Se în

— Adevărul. Am chibzuit 
bine lucrurile și le-am ju
decat drept. Și cînd au vă
zut că dreptatea e a noas
tră, au trebuit să recunoas
că, au căzut pe gînduri...

La sfîrșit, aflăm tot in 
legătură cu faptul înfățișat 
că un maistru i-a spus ti- 
nărului : „Cît privește că 
ne-am amestecat in trebu
rile voastre, lucrurile stau 
așa : tu ești un muncitor

crezi. O să vezi că te inte
resează si cum muncesc, si 
cum gîndesc. si cum se 
poartă. Nu numai aici, în 
uzină, ci oriunde ar fi“.„

Fără îndoială, este și a- 
cesta un argument. Dar 
trebuie oare neapărat să 
porți o răspundere adminis
trativă față de tovarășii tăi 
de muncă pentru a fi inte
resat de problemele vieții 
lor personale, de felul lor

de a gîndf 7 Nicidecum. 
O dovedește intervenția 
promptă șl hotărâtă, în ca
zul celor doi tineri, nu nu
mai a maistrului, dar si a 
strungarilor care nu aveau 
nici o răspundere adminis
trativă față de ei. Au tăcu
t-o, cum rte-au și spus-o, 
dintr-o răspundere socială 
și omenească. Din grija 
față de destinul tuturor ce
lor ce îi înconjoară. Aceas
ta și este rațiunea de a ti 
a opiniei publice : răspun
derea socială. Ea își asu
mă, cînd e cazul, o misiu
ne corectlvă asupra celor 
care nu respectă normele 
de comportament în socie
tatea socialistă.

Și o face prompt, prin a- 
titudine deschisă, comunis
tă, prin intoleranță, prin 
argumentele imbatabile ale 
vieții.

Alimentația rațională constituie un 
factor de cea mai mare însemnătate 
pentru sănătatea omului. In aceste 
ultime decenii ale secolului nostru 
asistăm la un fenomen dăunător : in 
multe familii — atit de la noi, cit și 
din alte țări ale lumii — se consu
mă mai multe alimente decît sînt 
necesare organismului uman, ceea ce 
numim supraalimentatie. Mai grav 
este că se consumă mari cantităti de 
alimente de origine animală, cu 
toate consecințele negative care 
decurg de aici, atit pentru om 
luat ca individ, cit si pentru so
cietate. într-un document al Minis
terului Sănătății se atrage atenția 
că în România circa 30 la sută din 
îmbolnăviri se datoresc supraalimen- 
tației, că se consumă mult, îndeosebi 
grăsimi, că acest consum exagerat 
a devenit un pericol pentru sănăta
tea poporului.

Există anumite limite în ce pri
vește producția bunurilor alimenta
re, ceea ce ne obligă și ne va obliga 
și în viitor să consumăm rațional, 
să fim mai severi cu noi înșine din 
acest punct de 
vedere, atit in ce 
privește alimen
tația. cît si alte 
cerințe ale omu
lui. In rândurile 
care urmează mă 
voi referi la câte
va aspecte legate de supraalimenta
tie. cu toate neajunsurile care decurg 
pentru om. determinate, atât de lă
comie. cît si de neștiință.

Ateroscleroza, cu manifestările 
sale clinice atit de cunoscute : in
farct miocardic, hemoragie cerebra
lă, arteriopatie periferică, obezitate, 
dislipemiile etc. — cele mai grave 
boli ale secolului nostru — sînt de
terminate de alimentația rieraționa- 
lă, de consumul exagerat de gră
simi. Desigur, grăsimile? nu pot fi 
evitate total, deoarece ele se găsesc 
„ascunse" în diferite alimente și nici 
nu ar fi indicat acest lucru. De a- 
ceea, trebuie să ne fie foarte clar 
care este in realitate rolul grăsimilor 
și ce loc trebuie să ocupe ele în ali
mentația rațională.

Dacă luăm în discuție observațiile 
și cercetările clinice, epidemiologice 
și experimentale din ultimele decenii 
(pentru că problemă „nocivității" 
grăsimilor este pusă de-abia din ul
timele 3—4 decenii) există Intr-ade
văr destule motive care ar pleda 
pentru interrelația grăsimii-boli cro
nice degenerative. Astfel, mortalita
tea prin boli cardio-vasculare ocu
pă azi primul loc in lume, întîlnin- 
du-se in proporții ce variază între 
50—54 la sută din cauzele de morta
litate în S.U.A., Anglia, Finlanda, 
Franța șli altele, la 46 la sută din 
cazurile de mortalitate în România. 
Dislipemiile — creșterea grăsimilor 
circulante din singe — variază între 
20 la sută (S.U.A.) și 17 la sută 
(Anglia, Franța). La noi în țară se 
intîlnesc in 14 la sută' din cazuri, 
în Finlanda, unde mortalitatea prin 
infarct miocardic ocupă printre pri
mele locuri din lume, colesterolul In 
procent de peste 2,50 grame la mie 
se întîlnește la 44 la sută din popu
lație. Este un lucru bine sta
bilit astăzi că. intr-un mare număr 
de cazuri, există o legătură nemij
locită intre creșterea colesterolului 
în sînge și alimentație. Spre exem
plu, japonezii, la care alimentația 
este mult mai săracă în gră
simi (15 la sută din cantitatea 
calorică totală). în raport cu finlan
dezii (unde constituie 40—45 la sută 
din cantitatea calorică totală) pre
zintă mortalitatea prin infarct mio
cardic de 7 ori mai puțin frecventă 
decit se întîlnește la finlandezi. Co
lesterolul în sînge de peste 2.50 gra
me la mie se întîlnește la japonezi 
numai la 7 la sută din populație. E- 
xemplele pot fi multiplicate. Faptul 
că mortalitatea prin boli cardio-vas
culare degenerative se întîlnește, mai 
frecvent, tocmai la popoarele la care 
procentul de grăsimi constituie 35—45 
la sută din cantitatea calorică totală, 
este astăzi pe deplin stabilit.

Desigur, nu numai cantitatea de 
grosimi este importantă, ci și felul 
lor. S-a constatat incă din 1. 
că între consumul de . grăsi.. 
animale si prezenta procesului 
de ateroscleroză există o legă
tură strânsă. Cercetările ulterioare, 
confirmate definitiv de Congresul de 
la New Orleans (1976) conchid câ. 
într-adevăr, aceste grăsimi contri
buie la creșterea colesterolului în 
singe și prin aceasta la apariția ate- 
rosclerozei. Prin grăsimi animale în
țelegem și cele provenite din lapte, 
unt, came, ouă etc.

S-a afirmat că prin consumul do 
grăsimi vegetale (uleiuri) bogate în 
acizi grași nesaturati (acid linoleic, 
linolenic, arahidonic) se ajunge 'a 
scăderea colesterolului și deci la 
prevenirea aterosclerozei. Multi oa
meni au recurs la consumul ma
siv de uleiuri. S-a mers pînă 
acolo incit s-au Înlocuit. în unele 
țări, grăsimile din lapte cu gră
simi provenite din uleiuri, iar 
ouăle au fost complet proscrise. Nici 

acest lucru nu 
este bun. iar con
secințele n-au în- 
tîrziat să se vadă. 
Experimental s-a 
demonstrat că. in 
condițiile hrăni-
rii numai cu acizi

grași nesaturati. deci cu uleiuri, apar 
deferite afecțiuni ale ficatului. Si in 
cercetările noastre am ajuns la con
cluzia că în hepatite si ciroze hepa
tice alimentația cu unt este prefera
bilă alimentației cu uleiuri vegetale.

De aici și concluzia că în alimen
tație trebuie să fim echilibrați. Gră
simile de origine animală nu pot fi 
excluse din alimentație, dar ele tre
buie consumate zilnic în anumite li
mite. Din acest punct de vedere s-a 
ajuns astăzi la o concluzie clară. 
Grăsimile nu trebuie să depășească 
25—30 la sută din cantitatea calorică 
totală. în cazurile de muncă fizică 
grea, se poate ajunge pînă la 35 la 
sută din cantitatea calorică globală. 
Tin să remarc un fapt : frecvența 
infarctului miocardic a crescut mult 
și la noi în tară. Sînt regiuni, cum 
ar fi în special Transilvania. Mara
mureș. Banat ș.a.. în care grăsimile 
ocupă 35—45 la sută din cantitatea 
calorică globală, din care 70—75 la 
sută sînt de origine animală. In a- 
ceste regiuni și bolile cronice dege
nerative sînt mult mai frecvente. 
Vreau să precizez că în ce privește 
tipul de grăsimi din alimentație, ju
mătate trebuie să fie de origine ani
mală. iar cealaltă jumătate de ori
gine vegetală.

Alături de grăsimi sînt sl alti 
factori aterogeni. adică generatori de 
aterosgleroză. Colesterolul, lipidele 
din sînge cresc datorită si altor fac
tori alimentari, cum sînt: glucidele 
(provenite din nîine. făinoase în ge
neral. zaharurl etc.). Consumul mr 
siv de glucide duce la creșterea i> 
greutate (obezitate) în mult mai 
mare măsură decît grăsimile, pre
cum Sl la creșterea grăsimilor cir
culante în sînge. De altfel, ținem să 
precizăm că. la noi In tară, dislipe
miile strîns legate de alimentația în 
glucide sînt mai frecvente decit cele 
care apar datorită altor factori. Deci 
într-o alimentație rațională trebuie 
să se tină seama nu numai de can
titatea de grăsimi, ci si de cantita
tea calorică globală.

Considerăm că alimentația raționa
lă trebuie să respecte următoarele 
principii : 55—60 la sută din canti
tatea calorică globală sînt glucidele. 
25—30 la sută — lipidele. 11—13 la 
sută proteinele. O alimentație alcă
tuită astfel, din care să nu lipsească 
legumele sl fructele, va păstra să
nătatea oamenilor.

Prof. dr. docent 
Iulian MINCU 
director.
Clinica de nutriție 
șl boli metabolice București

Despre un fiu 
ajutat de tata 

și despre un tata 
uitat de fiu

...Judecătoria Găești. Cu aproape un an 
în urmă. în fata unui complet de judecată 
investit să soluționeze dosarul nr. 1 729/1976. 
in legătură cu justificarea provenienței 
unor bunuri în conformitate cu Legea nr. 
18/1968 :

Nu poate fi nici o disproporție între 
venituri și cheltuieli, onorată instanță... To
tul se justifică. M-au mai ajutat si părin
ții, pe urmă, veniturile noastre din C.A.P... 

Intr-adevăr, refăcînd calculele și admi- 
nistrînd toate probele necesare, instanța a 
constatat că Mihai G.. din comuna Valea 
Mare, de profesie fîntînar, justifică prove
niența bunurilor supuse controlului (casă, 
autoturism etc.). Se dispune închiderea do
sarului. (Venise în instanță si dăduse de
clarație chiar bătrinul tată : da. l-a ajutat 
și cu bani — 10 000 lei — și cu tîmplărie la 
construcția casei...).

Nimic mai firesc ca un tată să-și ajute 
feciorul. Chiar și la o vîrstă înaintată. Ne
firescul transpare însă din alt dosar. Al 
aceleiași judecătorii, dar mai recent. 
Obiectul său : „Subsemnatii G Gh. și Du
mitra. în vîrstă de 85 și. respectiv. 75 de 
ani, din comuna Crîngurile. solicităm ca 
prin hotărirea instanței copiii noștri să fie 
obligați a contribui la întreținerea noas
tră...". Urmează numele și adresele acestora, 
oameni in toată firea, cu rosturile lor. Trei 
dintre ei locuiesc și sînt încadrați la diverse 
intreprinderi din București. La fel de așe
zat în rosturile sale și cel de-al patrulea 
— nimeni altul decît Mihai G.. cel care 
abia izbutisq să-și justifice veniturile și 
cheltuielile.

Inclusiv cu declarația din partea tatălui...

Pref absurd plătit 
nesocotinței

— Hai șl-om gusta un păhărel !.’.. Lasă 
că n-o suna nimeni tocmai acu’... Și-apoi, 
ești peste drum colea...

...In ziua de 8 mai, anul curent. Teodor 
Ambruș, din comuna Socodor, județul Arad, 
era de serviciu la consiliul popular. Era

duminică, vremea prînzului. magazinul de 
„metalo-chimice" la care era gestionar se 
închisese, nimic nu-I împiedica să ducă 
la capăt însărcinarea primită. Și mai avea 
numai cîteva ore pînă să vină înlocuitorul...

Dar — și-a zis el — ce putea fi atit de 
rău intr-un păhărel ciocnit cu cîte un amic 
la bufetul de peste drum 7 Și așa. Teodor 
Ambruș mai gusta tărie, mai trecea dru
mul indărăt. să tragă cu urechea la tele
fon... Cînd a fost schimbat, era deja în 
„bună dispoziție". Prinsese și gust de plim
bare : și-a scos mașina și și-a invitat prie
tenii. O vreme a condus unul dintre aceș
tia. apoi a trecut el la volan. Permis de 
conducere avea abia de cîteva luni. A tre
cut • pe lingă ei primarul comunei. Omul a 
înțeles că Ambruș numai bun de șofer nu 
era atunci : prevăzător, le-a luat cheile 
din contact. N-a slujit la nimic. Chefliul 
gestionar și-a amintit că mai are un rînd 
de chei acasă. Și escapada a continuat. Colo 
cîteva sticle de bere, dincolo cîteva înghi
țituri de coniac... Mult, puțin, alcoolul a 
fost de ajuns pentru ca reflexele slabe, de 
începător, ale lui T. Ambruș, să se piardă 
cu totul.

...In faptul serii, o mașină scăpată de sub 
controlul volanului a ajuns din urmă o co
loană de bicicliști. Mergeau corect bicicliș- 
tii. înșirați unul după altul, pe marginea 
drumului. In rest, șoseaua liberă. Dar omul 
de la volan nu mai stăpînea mașina. A 
lovit un biciclist, apoi altul și încă unul și

încă... Unii, auzind trosniturile, au scăpat 
plonjînd cu biciclete cu tot în șanț. Din ne
fericire nu toți. Pe șosea. în urma mașinii 
bezmetice, au rămas două trupuri inerte.

Preț tragic și absurd plătit nesocotinței 
și încălcării legii. T. Ambruș așteaptă acum 
verdictul instanței.

Bucurie... pe furiș
— Să spună In fața instanței dacă nu fo

losește lemne din grămada mea...
— Să recunoască dacă folosește reșoul—
— Să recunoască și el cîte ore tine în 

priză aparatul de radio...
...Cu ani in urmă s-au căsătorit, au în

temeiat un cămin, au avut apoi copii. I-au 
crescut pe toti patru, i-au ajutat mai tîrziu 
să se vadă la casele lor. au venit pe lume 
și nepoții... Prilej de bucurie. De multă și 
întreagă bucurie. Dar lor nu le este dat 
s-o guste decit împărțită. Si. uneori, pe fu
riș. Fiindcă in casa lor de gospodari așe
zați. dintr-o comună vîlceană. s-au ivit 
certurile și neînțelegerile. S-au ivit și se 
țin lanț. Au împărțit casa In două, fiecare 
cu odăile si cu Intrarea lui. Apoi au dus 
mai departe gîlceava: pentru lemne, pen
tru legumele din grădină și pentru cît cu
rent a consumat unul, cit a plătit altul...

Cel mal greu le este Insă cînd poposesc 
pe la ei copiii si nepoții. Adică atunci cînd 
bucuria nu Ie este niciodată întreagă. Și 
cind încearcă s-o smulgă, unul altuia, pe 
furiș....

Din caietul 
grefierului

„Pîrîții, după ce au intrat în posesia ca
voului l-au închiriat numitului B.I., dar 
aceasta, fără consimtămintul nostru, fapt 
pentru care solicităm să fie evacuați, cu 
cheltuielile de judecată..."

(Dosarul nr. 1684/1976)

— în final, ce aveți de declarat 7
— Stau prost, onorată instanță. Vedeți și 

dumneavoastră cum mă urmărește ghinio
nul... Deși sint băiat bun și cinstit, am 
ajuns iar acolo unde intru cu regrete...".

(Dosarul nr. 1707/1977)
(Depoziții în instanță, comunicate 
de magistratul Mihai Rădulescu, 
de la Judecătoria Caransebeș).

Dinu POPESCU
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On început evident de redresare pe care 
constructorii sint hotâriti să-l consolideze

Reamintim o importantă prevedere a hotărîril Congresului consilii
lor oamenilor muncii : „Congresul subliniază necesitatea realizării unei 
îmbunătățiri radicale a activității în domeniul construcțiilor. Trebuie să 
se ia cele mai energice măsuri pentru recuperarea rapidă a restantelor 
și realizarea integrală a volumului de lucrări de construcții planificat". 
In ancheta de fată ne referim tocmai la acest efort de depășire a unor 
greutăți, pentru recuperarea neîntîrziată a restantelor si intrarea grab
nică în ritmul de execuție a lucrărilor prevăzut în grafice, depus de 
constructorii de pe șantierul Combinatului siderurgic din Călărași.

„Imposibilul" a devenit... 
posibil: planul 

se realizează lună 
de lună

— Vă „țineți" de șantierul nostru, 
nu ne iertati deloc — ne spune mai 
în glumă, mai în serios, tovarășul 
Paul Marin, secretar al Comitetului 
municipal Călărași al P.C.R. De data 
asta însă, cred că veți găsi șantie
rul complet schimbat. Aceiași oa
meni, dar mai fermi și mai organi
zați în acțiunile lor. au declanșat 
ceea ce obișnuit numim reviriment. 
Si'revirimentul este serios. Vreau să 
spun că are o temelie trainică.

...Iată-ne pe șantier. A patra oară 
In ultimele două luni, reporterii 
„Scînteii" sint prezent! pe acest șan
tier. a cărui importantă cu totul 
deosebită pentru economia noastră 
credem că nu mai trebuie sublinia
tă. Dar. greu de explicat, așa cum 
s-a desprins din investigațiile pre
cedente, chiar pe acest șantier de 
primă mărime pentru economia tă
rii. lucrările au demarat greoi, cu o 
serie de poticneli. „Greutăți ineren
te începutului" — se auzeau deseori 
justificările unor cadre de răspunde
re. Numai că se uita un lucru: acest 
„inceput" dura cam de mult. Iată că in 
aceste zile se împlinește un an de la 
începerea efectivă a lucrărilor de 
construcție a viitorului combinat. 
Timp suficient pentru alte colective 
să înalte din temelii si să nună în 
funcțiune capacități importante. Aici 
însă, faza tatonărilor, demersurilor, 
bunelor intenții nefinalizate se pre
lungea. Se prelungea mult. îngrijo
rător de mult. In urma unor repe
tate intervenții ale ziarului, factori 
de înaltă răspundere din Ministerul 
Industriei Metalurgice si de la ni
velul județului au acționat prin 
măsuri energice. Treptat, treptat, 
șantierul și-a căpătat vigoarea atit 
de necesară pentru a face fată unei 
investiții de o deosebită importantă.

— Care este evoluția lucrărilor 7 — 
îl Întrebăm pe directorul întreprin
derii de construcții si montaje side
rurgice Călărași, inginerul Nicolae 
Bîrcă.

— In sfîrșlt, pot spune că este sa
tisfăcător. In iulie, de pildă, am rea
lizat integral planul ; In august, la 
fel șl in septembrie avem toate con
dițiile să-l realizăm. Deci. Întreg tri
mestrul III ii vom Încheia cu bune re
zultate. Atît la construcții, dt si la 
productivitatea muncii — indicator 
pe care l-am depășit substantial.

— Dar. în continuare, oină la sfîr
șitul anului 7

— Am motive temeinice să afirm 
că si în trimestrul viitor vom reali
za planul. Cu un efort mai susținut 
lichidăm toate restantele pînă la 
sfîrșitul anului. Vrem să pornim cu 
dreptul în cel de-al treilea an al 
cincinalului.

Pe locul unde se va plămădi oțelul „de Călărași", acum se durează temelii trainice pentru cuptoare (fotografia din stingă). La lucru. în hala de profile 
mijlocii, echipa complexă de fierari, dulgheri si betoniști condusă de muncitorul Alexandru Matei (fotografia din mijloc). Fundațiile viitoarei hale 

a oțelăriei în așteptarea construcțiilor metalice de la Caransebeș (fotografia din dreapta) Foto : V. Sălăgean

Cu gîndul la devansarea 
♦ termenelor

Aici. In mijlocul șantierului, unde 
discutăm cu inginerul Bîrcă. aceste 
cuvinte au o rezonantă aparte. As
cultăm omul care vorbește si privim 
realitatea de ne șantier. Cerem ex
plicații. Ele vin imediat, cu siguran
ța unui om stăpîn pe situație. „Aici, 
unde vedeți fundațiile acelea, se va 
înălța oțelăria ; acolo, în spre șosea, 
o echipă lucrează la fundațiile cup
toarelor de otel ; în fată este anexa 
de producție. Toate lucrările acestea 

Din nou pe șantierul Combinatului 
siderurgic din Călărași

sint în grafie. Unele chiar In avans. 
Iată, aceasta este viitoarea hală a 
laminorului de profile mijlocii. Oa
menii de aici au făcut adevărate 
minuni. Au turnat fundația si au 
înăltat primul șir de stîlpi din beton 
într-un timp record".

Da. aici, la Călărași constructorii, 
multi, marea lor majoritate aflati 
pentru prima dată pe șantier, au tre
cut hotărît la fapte, cu spirit gospo
dăresc si bună organizare. Scopul lor 
este precis : să lichideze toate, abso
lut toate restantele în cei mai scurt 
timp. Si în bună parte le-au și li
chidat ! Apoi, să asigure elaborarea 
primei șarje de otel cu cel puțin un 
trimestru mai devreme decît s-a pre
văzut. Iată iui salt cu adevărat spec
taculos petrecut in ultimele luni. De 
la restante, oamenii se gindesc acum 
să devanseze termenele de punere 
in funcțiune !

Acordul global — 
o explicație, 

dar nu singura
In urmă cu o lună, lucrările abia 

începuseră la hala laminorului de 
profile mijlocii. In prezent. în bună 
parte fundațiile sint turnate, iar 
stîlpii de susținere sint înăltati.

— Cînd veți înălța structura de 
construcții la această hală 7 îl între
băm pe inginerul coordonator Adrian 
Dumitru.

— Noi. cu echipele de constructori 
ne-am angaiat să Încheiem lucrarea 
în luna septembrie. Ni s-a spus că 
angajamentul este prea îndrăzneț. 
După cum evoluează lucrările însă, 
cred că îl vom realiza mai devreme. 
Uitati-vă la oameni ! Nu stau un pic. 
Toți sint organizați in echipe com
plexe de dulgheri, fierari si betoniști.

Nu numai aici, ci si la alte locuri 
de muncă, practic la toate obiecti
vele de ne șantier, se lucrează in 
formațiuni complexe. Această meto
dă de organizare a lucrului. în con
dițiile generalizării acordului global. 

s-a dovedit a fi deosebit de eficien
tă pentru folosirea integrală a timpu
lui de lucru.

— Ne-am calificat pe șantier, la 
Galati, in două-trei meserii — ne 
spune șeful de brigadă Constantin 
Labeș. De fapt, pe șantier ne-am 
convins că fără să cunoști 2—3 me
serii nu dai rezultate bune. Așa. dacă 
ești policalificat. dacă n-ai de lucru 
la fixarea cofraielor. muncești la ar
mături sau la turnarea betoanelor. 
Si pină la urmă tot noi cîștigăm. 
Nici nu se poate altfel ! Iată că noi, 
constructorii, primim prin majorarea 
retribuției din vara asta cîteva sute 
de lei în plus. Dar dacă vrem să mai 
primim, o știm la fel de bine că tot 
de noi depinde. De hărnicia cu care 
muncim, pentru a produce mai mult, 
de chibzuință noastră în gospodări
rea averii statului. Și apoi. în plus, 
lucrăm in acord global. Depășești 
planul Ia construcții, iti sporești co
respunzător si cîștigul ! Nu-i nor
mal 7 Și priviți. îi vedeți la lucru.

Au învătat „lecția". O știu pe de 
rost : faci planul, ai banul.

Da. „faci planul, ai banul" — sim
plu ca... bună ziua ! Simplu si totuși 
acordul global încă nu stimulează 
participarea, deopotrivă, a cadrelor 
de conducere si muncitorilor cu de
plin spirit de cointeresare la reali
zarea la timp a fiecărui obiectiv.

Unul dintre muncitorii cu care am 
discutat observa cu deplină justifi
care că uneori echipe de muncitori 
stau în gol de lucru, deoarece cadre 
de conducere inginerești nu se ocu
pă îndeaproape, cu profundă răspun
dere. de buna aprovizionare a locu
rilor de muncă, de asigurarea din 
timp a documentației. La cîteva 
locuri de muncă pierderile de timp, 
datorate unor asemenea cauze, sint 
evidente.

— Ce-1 de făcut 7 — II întrebăm 
din nou ne directorul Bîrcă.

— Acordul global, la noi. este ex
tins la nivel de echipe și brigăzi. Nu 
si la nivel de șantier. In prezent, 
pornind de la hotărîrea Congresului 
consiliilor oamenilor muncii, înce
pem să experimentăm acordul global 
la nivel de șantier. Adică, șantie
rul. prin șeful de șantier, angajează 
o lucrare mare, un obiectiv. Se sta
bilesc termene de execuție în con
cordantă cu graficele de execuție 
planificate. De asemenea, este fixat 
termenul final de dare în funcțiune. 
In raport cu respectarea acestor ter
mene și. jn final, a termenului de 
punere în funcțiune, se face plata 
tuturor lucrătorilor de Pe șantier. 
Deopotrivă, a muncitorilor, maiștri
lor si inginerilor. In curind vom în
ființa alte două șantiere în cadrul 
întreprinderii noastre. De la bun in
ceput. aici lucrul va fi organizat în 
acord global ne obiective mari.

Sint doar cîteva din preocupările 
conducerii întreprinderii de con
strucții si montaje siderurgice Că
lărași. ale organizației de partid de 
aici. îndreptate spre asigurarea unui 
susținut ritm de lucru, zi de zi. la 
fiecare loc de muncă, la fiecare o- 
biectiv. în așa fel ca stadiile fizice 

ale lucrărilor de construcții să fie 
realizate corespunzător prevederilor 
din grafice. Asemenea măsuri, inso- 
tite de altele referitoare la califica
rea forței de muncă, extinderea lu
crului în două schimburi complete, 
întărirea disciplinei in muncă con
stituie adevărata garanție a respec
tării angajamentului de a se elabora 
prima șarjă de otel, la Călărași, cu 
un trimestru mai devreme.

Ritmul lucrărilor depinde 
și de furnizori

Dacă acum putem afirma cu cer
titudine că tînărul colectiv de con
structori ai cetătii siderurgice din 
Călărași a găsit cadența unei acti
vități ritmice, din ce in ce mai bine 
organizate, nu același lucru se poate 
spune despre unele unităti colabo
ratoare. Iată, in acest sens, citeva 
semnale transmise din Călărași pe 
adresa :

• ÎNTREPRINDERII DE CON
STRUCȚII METALICE CARAN
SEBEȘ — unitate care s-a angajat 
să livreze In trimestrul III a.c. 500 
tone de construcții metalice. Pină in 
prezent, pe șantier n-a sosit nici 
măcar un element din aceste con
strucții. deși fundațiile halei de ote- 
lărie sint de cîteva săptămîni ter
minate :

• ÎNTREPRINDERII METALUR
GICE AIUD — care a-început livra
rea construcțiilor metalice destinate 
halei laminorului de profile mijlocii 
in ordine inversă necesară montaju
lui; adică s-au livrat scări, plafoa
ne. balustrade, dar nu s-au livrat 
încă stîlpii de susținere, pentru care, 
de asemenea, fundațiile sint turnate 
de cîteva săptămîni ;
• ȘANTIERULUI NAVAL DRO- 

BETA-TURNU SEVERIN — care se 
află și acum in divergentă cu unita
tea din Călărași in ceea ce privește 
termenul de livrare a unor cantităti 
de construcții metalice necesare unei 
noi secții. Cerințele șantierului im
pun livrarea acestor construcții me
talice cel mai tirziu în această lună, 
pentru a pjitea fi respectate graficele 
de execuție.

Care va fi răspunsul acestor uni
tăți 7 Cu siguranță că unul singur : 
concentrarea tuturor forțelor pentru 
a asigura livrarea imediată a con
strucțiilor metalice așteptate aici, la 
Călărași, ca... piinea caldă. Comu
niștii. colectivele acestor unităti vor 
dovedi, desigur, maturitate si solici
tudine. știind că în cauză se 
află soarta unuia dintre cele mai 
importante șantiere ale cincinalului. 
De altfel, dintr-o discuție cu ingi- 
nerul-sef al intreprinderii din Ca
ransebeș. tovarășul Tache Sava. am 
retinut că in următoarele 2—3 zile 
vor fi livrate 170 tone de construcții 
metalice. Iar pînă la sfîrșitul acestei 
luni. șantierul din Călărași va 
primi integral cantitatea de con
strucții metalice«aferentă acestui tri
mestru.

Un exemplu pe care cu siguranță 
îl vor urma și celelalte două colec
tive din Aiud și Drobeta-Turnu Se
verin — cu convingerea că pe această 
cale contribuie la onorarea ambițio
sului angajament al constructorilor de 
a apropia ziua cind aici se va produce 
oțel.

Florea CEAUȘESCU 
Viorel SA1AGEAN

Recoltorea florii-soarelul la C.A.P. Smirdanu, județul Buzâu

LA RECOLTARE - ZIUA DE LUCRU 
ESTE ACUM „ZIUA LUMINĂ"

Activitate amplă, bine organizată în județul Buzău, pentru 
ca roadele toamnei să fie strînse și depozitate mai repede

Strlngerea grabnică, fără pierderi 
a recoltei, prin participarea efectivă 
a tuturor locuitorilor satelor, este de
viza sub care acționează, in aceste 
zile, toate forțele umane si tehnice 
din unitățile agricole ale județului 
Buzău.

Prin organizarea temeinică a mun
cii. folosirea intensivă a combinelor 
și a forței de muncă. în majoritatea 
unităților s-au atins viteze zilnice de 
lucru superioare celor programate. 
Așa. spre exemplu, cooperativele a- 
gricole din Udați, Padina. Movila Ba
nului si Sudiți au încheiat recoltarea 
florii-soarelui pe întreaga suprafață, 
iar în alte unități, ca Pogoanele. Zăr- 
nești, Rimnicelu. Maxenu. recolta a 
fost strinsă de pe mai bine de 60 la 
sută din terenul cultivat. Pe ansam
blul județului, lucrarea s-a executat 
pe 9 000 ha din cele 23 900 ha exis
tente. Recoltarea si transportul la 
fabrică al sfeclei de zațiăr decurge,

Cum se desfășoară recoltarea 
si livrarea legumelor

în județul Teleorman a fost strîn- 
să aproape jumătate din producția 
de legume. în ciuda faptului că în 
grădini există cantități mari de le
gume ajunse la maturitate, iar în 
unitățile agricole suficiente forte, 
graficele zilnice de livrări se reali
zează In proporție de 50—60 la sută. 
De data aceasta, vina nu o mai 
poartă cooperativele agricole : pen
tru a preihtimpina formarea de 
stocuri. în multe cazuri ele sint obli
gate să lucreze doar cu jumătate din 
forța de muncă. In ziua raidului 
nostru, bunăoară, la cooperativa agri
colă din Contești, chiar st cei 30—40 
de oooperatori. din 140 cîți trebuiau 
să lucreze. în iuru.1 amiezii au fost 
nevoiti să părăsească lucrul. Si asta 
în condițiile in care în unitate mai 
există cel puțin 2 500—3 000 tone de 
tomate, din care 400—500 tone, pentru 
a nu se degrada, trebuie livrate in 
cîteva zile. Tot în jurul amiezii s-a 
întrerupt recoltarea legumelor si la 
cooperativa agricolă „V.I. Lenin" din 
Cervenia. Aici, ca si la Contești, din 
lipsa ambalajelor, tomatele erau adu
nate în grămezi si lăsate sub cerul 
liber. Apoi. în așteptarea camioane
lor. oamenii s-au retras pe la casele 
lor, pentru a mai face cite ceva, 
urmînd să fie „adunați" din nou la 
sosirea acestora. Situațiile arătate nu 
sint izolate. Cu aceleași jumătăți de 
măsură se acționa in toate cele 12 
cooperative agricole, care au înche
iate contracte de livrare cu Centrul 
de legume Si fructe din Smjrdioasa.

Situația în care s-a ajuns acum, 
in plin virf de lucrări, la recoltarea 
legumelor, este urmarea sistemului 
defectuos in care s-a conceput și a- 
plicat programul de desfășurare a a- 
cestei campanii. Și trebuie să o 
spunem deschis că principala cauză o 
constituie lipsa de colaborare intre 
principalii factori de răspundere lo
cali angrenați în acest proces. Pe 
bună dreptate, unitățile agricole a- 
cuză că sînt obligate să lucreze doar 
cu jumătate din forța de muncă, pen

de asemenea. In conformitate cu gra
ficele stabilite, pe cimp nu rămine 
stocată,- de la o zi la alta, nici o can
titate de sfeclă de zahăr. De altfel, 
după cum ne informa ing. Dumitru 
Ungureanu. directorul întreprinderii 
de industrializare a sfeclei de zahăr 
Buzău, depășirea graficelor a fost 
admisă deoarece prin măsurile teh
nice aplicate în acest an fabrica lu
crează la un nivel superior para
metrilor proiectați.

Participarea zilnică a peste 65 000 
cooperatori la campania de strin- 
gere a roadelor toamnei poate asi
gura o desfășurare corespunzătoare 
a lucrărilor, dar în această toamnă 
se cere scurtată perioada de recol
tare. De aceea, comandamentele co
munale au mobilizat și alte forte ale 
satului — funcționarii si personalul 
auxiliar din instituțiile comunale — 
la muncile cimpului.

tru că I.L.F.-ul nu le trimite mașini 
suficiente pentru a ridica marfa. La 
rindul lui. I.L.F.-ul arată cu degetul 
spre Întreprinderea județeană de 
transport, care nu-i onorează decît 
60—70 la sută din oomanda de auto
camioane. iar I.T.A. reproșează folo
sirea incompletă chiar a acestui parc 
insuficient. Fabrica de conserve din 
Turnu Măgurele — principalul vino
vat după părerea noastră — ii acuză 
pe toți: și unitățile agricole, și 
I.L.F. pentru calitatea necorespunză
toare a unor sortimente de legume, 
șoferii — pentru neritmicitatea sosirl-

In județul Teleorman 
- legume multe, 

dar și multe neajunsuri

lor. s.a.m.d. Si' pentru că. deocam
dată nu se pot împăca, se așteaptă 
încheierea campaniei, pentru a se 
acționa reciproc în arbitrai, asa cum 
s-a procedat si în anii trecuti.

Sint practici intolerabile, cărora 
trebuie să li se pună capăt. Cind este 
vorba de roadele nămintului, orice 
sancțiune, oricit de mare ar fi ea. nu 
poate recupera recolta pierdută. O in
tervenție urgentă și eficientă este aș
teptată in acest sens din partea co
mandamentului județean pentru a 
pune odată capăt unei dispute care 
riscă să se încheie cu noi pierderi 
pentru societate.

Pentru buna desfășurare a lucrări
lor de recoltare și livrare a legume
lor. se impune mai multă responsa
bilitate din partea conducerii I.L.F. 
Se pare însă că întregul aparat al 
întreprinderii este dominat. în loc de 
hotărîrea de a elimina lipsu
rile. de spirit de... irascibilitate. 
încă din prima clipă a intilnirii 
cu noi. directorul Stan Oancea a 
tinut să facă o demonstrație „de

O importantă hotărî tear e pentru 
bunul mers al campaniei o are folosi
rea judicioasă a zilei de muncă, de 
dimineața pină la căderea serii. Acest 
fapt a fost temeinic Înțeles de către 
fiecare cooperator și mecanizator și 
de la C.A.P. Smirdanu.

Din discuțiile cu președintele coo
perativei am retinut faptul că de vreo 
doi ani o nouă optică asupra rolului 
și răspunderii fiecărui om pentru 
creșterea producției agricole — ca 
bază a ridicării bunăstării întregii 
obști — caracterizează atitudinea co
operatorilor din Smirdanu. Asa se și 
explică participarea lor la muncă de 
la răsăritul soarelui pină la asfințit 
și. desigur, obținerea unor producții 
medii la hectar care au depășit chiar 
și pe cele ale multor cooperative 
fruntașe.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii"

forță" chemlnd în birou dtiva subal
terni care, după ce au fost supuși 
unui potop de critici, nici nu au mai 
apucat să-și ridice capetele pentru o 
eventuală dezvinovățire, fiind expe- 
diați pe ușă afară, într-un mod care 
nu are nimic comun cu normele 
noastre de etică. O asemenea demon
strație de forță și Intimidare a ținut 
să facă și directorul fabricii de con
serve din Turnu Măgurele, tovarășul 
Ion Oancea. la adresa unul șofer 
care a avut curajul să se plingă că a 
trebuit să aștepte la descărcat aproa
pe 24 de ore, si asta în ciuda unor 
probe evidente, a altor și altor cazuri 
asemănătoare, a faptului că la acea 
oră. ca de altfel aproape tot timpul, 
drumurile care duc spre fabrică sint 
blocate de convoaiele de camioane.

Recoltarea și livrarea legumelor 
depășesc posibilitățile pe care le au 
organele județene. De aceea se im
pune intervenția Centralei pentru le
gume si fructe, care trebuie să asi
gure noi beneficiari pentru prelua
rea producției. Orice s-ar face in 
județ, nu se pot prelucra și con
suma zilnic mai mult de 600 de tone. 
Restul, pînă la 2 000 de tone, trebuie 
livrat în afară. Or, în prezent livră
rile în alte județe nu depășesc 
500—600 tone pe zi. In aceeași ordine 
de idei, se ridică si problema supli
mentării capacității de transport, in
clusiv a numărului de vagoane.

Asa după cum arătam, în grădinile 
de legume ale Teleormanului sint 
incă mari cantităti de tomate, ardei 
si vinete de calitate excepțională. O 
mare parte din acestea au ajuns de 
acum la maturitate și supracoacerea 
lor amenință cu degradarea. Iată de 
ce trebuie depuse toate eforturile 
pentru a li se găsi o cale de valori
ficare. In ce privește cooperativele 
agricole, dispun de suficientă forță 
pentru a onora în orice moment ce
rerile de legume, oricit de mari ar 
fi ele.

Iosif POP

(Urmare din pag. I)
a cutărei fete care clntă. 
Sună telefonul de mai mul
te ori, odată și pentru Na
dia, da, totul e în regulă, 
nu lipsește nimic, fetele își 
fac programul obișnuit 
Este aproape trei dupâ- 
amiază, eu am treabă la 
combinat, interlocutorul 
meu se grăbește la masă, 
după care vin încă trei pro
bleme de rezolvat pentru 
azi. Pină cind o să aveți 
timp mai mult pentru do
cumentare, spune el, închei 
tot cu niște cifre. Am ajuns 
la 47 000 locuitori. dintre 
care 1 500 cu studii superi
oare. 17 la sută din numă
rul total de familii au un 
automobil. în 1952, în păr
țile astea exista un singur 
medic la 4 000 de locuitori. 
Azi avem un spital ultra
modern cu 715 paturi, un 
pavilion cu 180 paturi, iar 
la 300 de /locuitori, un me
dic. 30 la sută din populația 
municipiului învață în- 
tr-una din formele invăță- 
mîntului de stat. în con
strucții noi am aplicat 
cele mai moderne va
riante de urbanizare, pri
mul bloc glisant, piața 
agroalimentară din struc
turi spațiale bidirecțio
nale pentru hale univer
sale industriale... (Da, este 
acum piața orașului sticlă, 
oțel-beton, am văzut-o. las 
la o parte culorile, mirosul, 
viața legumelor, aurul 
fructelor etc. și spun : bine

ar fi. ca măcar In fiecare 
capitală de județ să exis
te așa ceva).

Cobor scările, ies în pa
sajul de mult cunoscut. Mă 
uit la trecători. Ca întot
deauna, îmi trece prin cap: 
ce carte se ascunde aici ! 
Fără îndoială, epica orașu
lui, care cuprinde, inte-

nimea nouă", n-am descris 
o ședință de cenaclu și nici 
un antrenament al lotului 
olimpic de gimnastică, n-am 
făcut să vibreze în ochiul 
cititorului strada ni lumea 
ei schimbătoare, vie și im- 
părțită tuturor prin puterea 
realității și în același timp 
încărcată de misterul fieeă-

ORAȘUL
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grează cifrele notate de 
mine (ascunsa țesătură a 
statisticii în tot ce se vede 
viu și mișcă), orele orașu
lui, cum ar spune poetul, 
cere timp de observație și 
meditație. N-am spus nimic 
despre teatrul popular de 
aici, mari succese în miș
carea de amatori din țară, 
despre sălile de sport, des
pre cercul de desen al co
piilor (inițiator și profesor, 
pictorul Gheorghe Mocanu, 
elevii lui sînt mici celebri
tăți cunoscute în multe 
locuri pe glob, diplome, 
premii UNICEF etc.), deS- 
pre cenaclurile „Zburăto
rul" al pionierilor și „Ju-

rei zile, toate acestea tre
buie încă să le mai gindesc.

La Combinatul, petro
chimic Borzești stau 
de vorbă cu ing. Iosif 

Bobițan, șeful serviciului 
de organizare a producției 
și a muncii. Sîntem de o 
vîrstă. Inginerul a venit la 
combinat în 1960. proaspăt 
absolvent, a lucrat alături 
de constructori la montarea 
primelor instalații. Eu cred, 
spune el (ardelean, cu o pri
vire deschisă și cercetătoa
re în același timp, mîndru 
de liceul lui din Blaj, ușor 
întristat că accentul lui ar
delenesc se diminuează 
treptat, «imțindu-se bine

„printre moldoveni", pe 
scurt, un om serios și cu 
totul supus gindului că via
ța trebuie trăită sub specia 
„faber"). eu sînt sigur — 
spune el. —. că n-aș putea 
exista altfel decît legat de 
un loc unde să dau tot ce 
pot. El se numără printre 
acei ingineri tineri care în 
urmă cu 17 ani îi învățau 
pe foștii plugari și ciobani 
din partea locului primele 
noțiuni tehnice, . în lipsa 
școlilor care urmau să ia 
ființă. Modificările, meta
morfoza locului încep o- 
dată cu combinatul. în ju
rul lui, ca altădată în jurul 
cetății de piatră, a luat 
naștere orașul. Nenumărate 
istorii cu oameni care au 
venit, și-au schimbat viața. 
O lume mai complexă de- 
clt aceea a străzii, dar in 
fond gravitînd pe aceeași 
orbită. Destine, întimplări, 
șansă, dificultăți, bucurii, 
speranțe ; este la fel de a- 
devărat că Borzeștiul e pri
ma școală de cadre a pe
trochimiei românești. Oa
meni care au învățat me
serie aici. în această nouă 
vatră a industrializării so
cialiste, au format apoi nu
clee la Pitești, Brazi. Năvo
dari, Ploiești, Teleajen...

Las aici deschis reporta
jul. Nici o frază de înche
iere. Orașul însuși despre 
care am scris este deschis 
formelor noi ale celui mai 
apropiat viitor. Să-1 numim 
de pe acum prezent 7 Sint 
ucenicul lui.

500 DE SEMĂNĂTORI! Atît ar fi realizat 
în plus colectivul întreprinderii „Ceahlăul" din Piatra Neamț prin 
întărirea disciplinei muncii și organizarea mai bună a producției

în perioada care a trecut din acest 
an. colectivul intreprinderii mecanice 
„Ceahlăul" din Piatra Neamț a ob
ținut numeroase rezultate bune pe 
lihia creșterii și diversificării pro
ducției de mașini și utilaje,, atit de 
necesare agriculturii noastre socia
liste. cerute la export. Bunăoară, 
sarcinile de plan la producția marfă 
— cu alte cuvinte, la indicatorul care 
exprimă cantitatea de mașini și uti
laje expediate din întreprindere — 
au fost depășite cu 20 milioane lei, 
iar clientilor externi li s-au livrat 
suplimentar produse în valoare de 
24,5 milioane lei. Sint numai cîteva 
din realizările colectivului acestei 
unităti constructoare de mașini, ca 
răspuns la măsurile aplicate de Ia 
1 august a.c. pe baza Programului 
adoptat de partid privind creșterea 
mai accentuată a nivelului de trai al 
întregului popor, măsuri care au dus 
la stimularea puternică a muncitori
lor. tehnicienilor și inginerilor de 
aici în activitatea de producție, 
într-adevăr. rezervele interne pentru 
mai mult și mai bine sint considera
bile.

Este bine că. recent, organizația 
de partid din această importantă u- 
nitate economică a luat o atitudine 
hotărîtă fată de unele fenomene de 
indisciplină. Astfel, a fost supus 
unei critici severe faptul că. în 
opt luni din acest an. datorită con
trolului slab din partea unor con
ducători ai formațiilor de lucru si a 
lipsei de acțiuni politico-educative 
eficiente, în întreprindere s-au înre

gistrat 47 000 ore/om absențe nemo- 
tivâte și învoiri.

Cum s-au răsfrînt aceste acte de 
indisciplină în muncă asupra activi
tății productive din unitate 7 De la 
tov. Ion Mihăileanu. președintele co
mitetului . sindicatului pe întreprin
dere. am retinut că timpul pierdut 
prin absențe nemotivate și învoiri era 
suficient pentru realizarea a 500 de 
semănători. Iată cum s-a irosit o pro
ducție care echivalează aproape cu 
valoarea angajamentului anual ini
tial luat de către colectiv in între
cerea socialistă pe acest an.

Efectele negative ale unei aseme
nea situații 7 In lunile mai și 
iunie, spre exemplu, cînd s-a în
registrat un adevărat „record al 
indisciplinei", indicele de utilizare 
a mașinilor a scăzut la 79 la sută.

Se pune, firesc, întrebarea : Sint 
o fatalitate aceste pierderi de ca
pacitate de producție 7 Nu ! In 
luna iulie, cînd organizațiile de 
partid, de sindicat și U.T.C. au ac
ționat mai energic pîrghiile menite 
să . asigure întărirea disciplinei în 
producție, eliminarea absentelor ne
motivate. indicele de folosire a ma
șinilor și utilajelor a crescut cu peste 
6 la sută.

De ce nu s-a menținut in conti
nuare și nu s-a consolidat revirimen
tul din luna iulie, in privința întă
ririi disciplinei in muncă ? O „radio
grafie" a cauzelor care generează o 
asemenea stare de lucruri, cu con
secințe nefavorabile asupra activită

ții productive, a pus în evidentă 
faptul că. de obicei. întîrzierile, ab
sentele nemotivate și învoirile se 
localizează in schimburile II și III. 
Si aceasta, pentru că schimburile 
respective continuă să fie vitregite 
nu numai de asistenta tehnică co
respunzătoare. ci și de prezenta celor 
mai destoinici comuniști, membri ai 
birourilor organizațiilor de partid din 
secții, cadre care, de regulă, se în
ghesuie să lucreze numai in schim
bul I. Este o situație care trebuie 
soluționată neîntirziat de comitetul 
de partid si consiliul oamenilor 
muncii din întreprindere.. pentru că 
— asa cum sublinia secretarul gene
ral al partidului — comuniștii tre
buie să pună umărul unde este mai 
greu, să facă totul pentru a-i ajuta 
De cei mai slabi, a-i ridica la ni
velul fruntașilor. ,

Următorul episod constituie un ar- 
fument în plus în această direcție, 
ntr-una din zilele trecute, din 

formația de lucru condusă de că
tre Constantin Măzăreanu, din 
schimbul II, au lipsit nemotivat 
6 muncitori, îndeosebi tineri. Cum 
de s-a ajuns la o asemenea aba
tere 7 Șeful echipei, om exigent, 
de altfel, arată că de unul sin
gur nu va putea niciodată să întro
neze o disciplină de producție fer
mă. pe măsura cerințelor. De ce a- 
tunci eforturilor și exigentei șefului 
de echipă nu li se alătură si munca 
perseverentă de educație din partea 
organizației de partid, de sindicat și 
U.T.C. 7 Dimensiunea pierderii de

timp este evidentă : un singur mi
nut nelucrat la nivelul întreprinde
rii. de pildă, echivalează cu retribu
ția pe o lună a unui muncitor de 
categoria a Vl-a. De ce prin formele 
specifice muncii politice de masă, cei 
care absentează nemotivat nu au fost 
determinați să reflecte profund asu
pra faptului că, prin atitudinea lor. au 
pricinuit întreprinderii serioase ră- 
mineri in urmă in îndeplinirea an
gajamentului asumat în întrecere 7 
De ce nu se stă de vorbă cu acești 
oameni pentru a-i face să Înțeleagă, 
pentru a-i convinge — pe bază de 
calcule concrete — că actele lor de 
indisciplină sînt in detrimentul atit 
al producției, cit și al lor personal ?

Timpul nu este trecut pentru ca 
asemenea calcule economice, ca mo
dalități concrete ale muncii politice 
de masă, să fie prezentate la nivelul 
fiecărei formații de lucru. Se impune 
a fi întreprinse și alte acțiuni menite 
să ducă la prevenirea absențelor ne
motivate, la folosirea efectivă de că
tre fiecare angajat a celor 480 de mi
nute din cadrul unul schimb de lu
cru. la întronarea unei severe disci
pline de producție, ca parte compo
nentă a disciplinei muncitorești. Cu 
toată fermitatea trebuie întărită răs
punderea maiștrilor și a conducăto
rilor formațiilor de lucru fată de tot 
ceea ce se întîmplă In colectivele de 
care răspund.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii"
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A înfățișa pe ecran. în plinătatea 
semnificațiilor conținute, dimensiunea 
spirituală și cerințele dezvoltării pre
zentului socialist, aceasta ml se pare 
a fi îndatorirea de cea mai mare răs
pundere politică, morală, filozofică si 
artistică a cinematografiei naționale. 
Ultimii ani au demonstrat o continuă 
apropiere a creatorilor de film de 
problematica actualității. Examinînd 
structura repertoriului original, putem 
constata fără dificultate că peliculele 
consacrate prezentului ocupă un loc 
dominant printre preocupările reali
zatorilor si caselor 
punct cîștigat. a- 
supra importantei 
căruia nici nu mal 
trebuie să insis
tăm. Dar sint, 
oare, toate filme
le noastre inspi
rate din anii pre
zentului. cu ade
vărat reprezenta
tive pentru timpul 
pe care îl trăim 7 
Reflectă ele co
respunzător pro
blematica atît de 
complexă a vie
ții social-politice? 
înfățișează ele 
convingător pe e- 
cran personalitatea constructorilor 
societății socialiste multilateral dez
voltate ? Sînt citeva întrebări pe 
care cinematografia noastră (și im
plicit critica de film) nu le poa
te ocoli, din mai multe motive, 
întli pentru că evoluția filmului na
tional este direct condiționată de sub- 
stantializarea relației faptului de artă 
cu viata contemporană, apoi pentru 
că Întrebările respective aparțin le
gitim beneficiarilor creației, milioa
nelor de spectatori, care confruntă 
permanent viața de pe ecran cu via
ta din viată.

Au fost prezentate pe ecrane. în ul
timii ani. filme de actualitate cu reale 
șanse de activizare a interesului pu
blic. date fiind în primul 
rurile umane încorporate, 
ne întoarce prea departe 
gîndul. să ne reamintim 
din creațiile cinematografice mai re
cente. în „Cursa" erau aprofundate 
trei portrete contemporane, trei „bio
grafii în mers" a căror devenire mo
rală răspundea imperativelor eticii 
noi. ale omeniei socialiste. în „Ilus
trate cu flori de cîmp“ cinematogra
ful acuză personaje și practici ana-

de filme ; este un

cronice, amorale, respingi nd răspicat 
ipostaze ale dezumanizării care mal 
pot fi întilnite In contextul vieții so
ciale. Personajul titular din „Filip cel 
bun" parcurgea un revelator drum al 
adevărului, al desprinderii de balastul 
unor mentalități retrograde. în sfîrsit 
— pentru a ne opri aici cu exemple
le — în „Mere roșii", film distins cu 
premiul I in cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României", se impun 
adevărurile psihologice care contri
buie la conturarea unei biografii spe
cific contemporane. Am amintit așa
dar. patru valoroase filme de actua-

functia de ..fundal" (uneori cam de 
operetă) pentru o acțiune minoră ca 
semnificații. în ..Ultimele zile ale ve
rii". preocuparea de a înfățișa uni
tatea problematicii unui șantier cu 
preocupările oamenilor, cu viata lor 
„personală" nu conduce decît în 
mică parte spre un film contempo
ran de substanță, deoarece intriga 
conține Prea multe elemente atem
porale. Filmele amintite mai sus nu 
sint nici ele lipsite de virtuti : dar 
reflectă și un fapt mai puțin îmbucu- 

■ rător. anume că autorii lor (as zice.
în primul rînd. scenariștii) trec prea

Actualitatea socialistă
în filmul românesc

Puncte de vedere

rînd adevă- 
Pentru a nu 
in urmă cu 
doar cîteva

litote (nu lipsite de cusururi, dar 
realmente valoroase). Perspectiva a- 
supra realității contemporane, chiar 
in aceste creații cu forță de convin
gere artistică, este însă limitată, in
vestigația autorilor a vizat segmente 
particulare de contemporaneitate. 
Ceea ce nu înseamnă desigur că 
astfel de creații nu sint necesare, 
chiar binevenite. Intr-o producție de 
film care-și propune (trebuie să-și 
propună) o abordare cît mai comple
xă a actualității.

Să privim mai îndeaproape, de pil
dă. cîteva din filmele a căror acțiune 
și al căror conflict s-au desfășurat în 
mari ambiante de muncă. în uzine sau 
pe șantiere. în „Zile fierbinți", gi
ganticul șantier naval în care se pe
trece acțiunea trăiește 'cu 
existentă fierbinte numai 
tele de muncă autentică, 
modalitate documentară 
personajelor, ale conflictului, ale ac
țiunii rămîn însă „călduțe", par a fi ale 
unui alt film, de oricînd si de ori
unde. nu reflectă decît palid preo
cupările si aspirațiile unui mare co
lectiv muncitoresc de azi. în „Mun
tele ascuns", șantierul nu depășește

adevărat o 
in secven- 
filmate in 

; „zilele"

cinema

mai exist t
13,30; 16;

9,30: 11,36;
- 15,36; 30 :

• Hlndemburg (ambele serii) ;
SALA PALATULUI — 17; 20,15,
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 18.
• Prețul vieții : TIMPURI NOI
— I; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Adevărata glorie (ambele se
rii) ; FAVORIT — 9,15; 12,15; 16,15; 
19,15. LUCEAFĂRUL — 9; 12; 16; 
19, la grădină — 19,45, VICTORIA
— 9,15; 12,30; 16; 19,18.
• Corsarul negru (ambele serii): 
PATRIA — 9; 11,45: 14,30; 17,18; 
20,18, FESTIVAL — 8,30; 11.15; 14; 
17; 20, MODERN — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 30, la grădină — 19,15, GRA
DINA DINAMO — 19,15, GRADI
NA CAPITOL — 19,30.

SSă nu crezi că nu
UZEȘTI — 9; 11,15;

18,15; 20,15.
• Cartea Junglei — 
13,30; 17,30, Explozia ■
DOINA.
• Spaniole la Paris i SCALA — 
9,18; 11,30; 13,45; 18; 18,30; 30,48, 
PARC HOTEL — 19,30.
• Șl a venit slua lămlUor negre : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,48; 
18; 30,15, EXCELSIOR — 9; 10,30; 
12,30; 14,30; 16.30; 18,30; 20.30.
• Necunoscutul din noapte t FE
ROVIAR — 9; 11,45; 14,30: 17,11; 
20, GLORIA — 9; 11,30: 14: 16,30; 
19, MELODIA — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, GRADINA BUZEȘTI — 
19,15, GRADINA TITAN — 20,15.
• Astâ-seară dansăm tn familie î 
CENTRAL — 9.30; 12; 15; 17,30; 20.
• Din nou... Disney : FLAMURA 
— 9.
• Străina (ambele serii) : FLA
MURA — 11; 14; 17; 20, GRIVIȚA 
— 9: 12; 16; 19. VOLGA — 9; 12; 
16; 19, GRADINA AURORA — 
19.30.
• Cronica anilor de foc (ambele 
serii) : COTROCENI — 9; 12,30; 
16; 19.
• Primul asalt : EFORIE — 9; 
11,15: 13,30; 16; îs.is; 20.30.
• Gloria nu etntă : GIULEȘTI — 
9: 11,15: 13.30; 15.30: 17.45: 20.
• Micul vrăjitor și marele cinci : 
FLOREASCA — 9; 11.
• Omul liniștit (ambele serii) : 
FLOREASCA — 13: 16; 19. MIO
RIȚA — 9; 11.30: 14; 16.30: 19,
GRADINA MOȘILOR — 19,45.

• Orologiul Kremlinului t PA
CEA — 16; 18; 20.
• Dragoste, mare e puterea ta t 
FLACAra — 9,30; 11,30; 13.30; 16; 
18; 20.
• Dincolo de pod t FERENTARI
— 15,30; 17.30; 19,30.
• Inspectorul și fantoma : MUN
CA — 9,30; 11.30; 13.30; 15,30; 17,30; 
19,45.
• Dacii I VIITORUL — 15,30;
17,45; 20.
• Momeala t BUCEGI — 9; 11;
13 ; 16: 18; 20.
• Șapte păcate : TOMIS — 9; 
11.15: 13,30; 16; 18.15; 20,30. la gră- . 
dină — 19.30.
• Oaspefi de seară :
15.30; 18; 20,15.
• Cantată pentru Chile I PRO
GRESUL — 15; 17,45; 20.
• Instanța amină pronunțarea : 
POPULAR — 15,45; 18; 20.
• întoarcere tirzie s COSMOS — 
15.45; 18; 20.
• Cum l-a Însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : DRUMUL SĂ
RII — 16: 18; 20.
• Accident : ARTA — 9; 11,15; 
13,30: 15.45: 18; 20.
• Cldul : GRADINA FESTIVAL
— 19.15. .
• Timidul I GRADINA UNIREA
— 19,15.
• Rocky t GRADINA LIRA 
20.15.
• Frații mei, păsări călătoare i
GRADINA FLACAra — 19.30.
• Mtnle rece t GRADINA
CEGI — 19.15.
• Comedie mută *77 t GRADINA 
ARTA — 20.15.

rar pragul abordării unor probleme 
de fond ale actualității socialiste, 
neizbutind, ca urmare, să reflecte în 
profunzime complexitatea vieții so- 
cial-nolitice contemporane.

Să confruntăm creația cinemato
grafică a ultimilor ani cu o singu
ră dimensiune spirituală a prezen
tului. determinantă pe planul vieții 
sbcial-politice contemporane : demo
crația socialistă în acțiune. Recen
tul Congres al consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderi a constituit 
o strălucită demonstrație 
creșterea continuă a rolului 
în viata social-politică a 
lărgirea continuă a cadrului 
nifestare a democrației socialiste 
acțiune. Cum reflectă filmul româ
nesc acest adevăr fundamental 
timpului nostru ? Cu cîtiva ani 
urmă a fost realizat un film 
„Proprietarii", care avea un merit 
sential : acela de a pune în dezba
tere o realitate social-umană speci
fică. dubla calitate de producător si 
proprietar a omului muncii în so
cietatea socialistă (chiar dacă inte
resul tematic al peliculei nu era 
susținut însă în întregime de o argu
mentație artistică pe măsură). Ne va 
fi insă greu să găsim alte exem
ple în „palmaresul" cinematografiei 
naționale (poate doar cîteva filme 
documentare, ca „Omul nostru" sau 
„Muncitorii au cuvîntul". realizate în 
ultimele luni). O temă neîndoios 
majoră a vieții social-politice a fost 
abordată, așadar, doar tangențial de

privind 
maselor 
patriei, 
de ma

in
al 
in 
ca 
e-

creatia cinematografică. La concluzii 
similare am ajunge dacă vom în
cerca să Investigăm relația dintre 
fiimele de actualitate si alte idei 
fundamentale ale prezentului (de pil
dă : forța de acțiune a umanismu
lui revoluționar, socialist), relația 
dintre filmele de actualitate si zone 
mai puțin cercetate ale realității (de 
pildă : problematica atît de densă a 
satului contemporan)...

Filmul românesc a parcurs Impor
tant! oasi ai maturizării. Unul din 
argumentele principale îl constituie 
si faptul că prezenta în contempo

raneitate a deve- 
__________ nit. treptat, o sta

re de spirit a cine
matografiei noas
tre. Filmul de 
actualitate ocupă 
astăzi un loc pri
mordial în efor
tul conjugat al 
cineaștilor de a 
acționa în deplin 
consens cu preo
cupările social- 
politice. educati
ve și culturale de 
prim-plan care a- 
nimă societatea 
noastră. Tocmai 
pentru a răspun

de cît mal eficient acestor obiec
tive, pe care și le propune cu 
tqt mai mare insistentă an de an. ci
nematografia noastră trebuie să facă 
însă pasul decisiv spre actualitatea 
de fond a vieții noastre social-oo- 
litice. „Materia primă" a vieții au
tentice este încă săracă în prea mul
te din filmele noastre. Funcția re
flexivă. meditativă, a multor creații 
lasă, de asemenea, de dorit. Dacă un 
film ca „Puterea și Adevărul" a fost 
si continuă să fie puternic si ade
vărat. aceasta se datoreste. în pri
mul rind. faptului că autorii și-au 
proous o meditație lucidă si respon
sabilă asupra sensurilor evolutive ale 
societății noastre spre împliniri su
perioare. Este necesar, cred, să sub
liniem un adevăr nu o dată rostit : 
perspectiva de a convinge si de a e- 
motiona. de a învinge timpul nu poa
te suride decît filmelor de atitudine 
care izbutesc să conducă viata spre 

’ fante de artă, de cultură si educație, 
prin filtre de eîndire revoluționară si 
personalitate artistică.

Cu îngăduința cititorilor, revin la 
considerațiile inițiale, care constituie, 
deopotrivă, premisă si scop a în
fățișa be ecran. în plinătatea sem
nificațiilor conținute, dimensiunea 
spirituală si cerințele de dezvoltare 
ale prezentului socialist, aceasta este 
neîndoios. îndatorirea de cea mai 
mare răspundere politică, morală, fi
lozofică si artistică a cinematografiei 
naționale.

Călin CALIMAN

t SĂPTĂM1NA CRUCII ROȘU"
DUMINICA, 11 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1
1,00 Sportul pentru toți
8.15 ‘ '
9.15

Tot Înainte 1
Film aerial pentru copii i Robin 
Hood. Episodul 9
Pentru căminul dumneavoastră 
Viata satului
Bucuriile muzicii
De strajă patriei. Ziua pompieri
lor din Republica socialistă Româ
nia
TelexU.oo____

13,05 Album duminical. Ora veselă ; 
14,00 Fotbal : F. C. Constanța — 
Jiul Petroșani
Film serial : Linia maritimă One- 
dln. Episodul 4 
Publicitate 
Cel mal bun continuă, 
publicitate
Micul ecran pentru cel mici 
1001 de seri 
Telejurnal 
File de istorie 
Film artistic : „Luptători cu 
cui". Premieră pe țară 
Studioul varietăților

17,00

17.50
17.55
18.50
18.55
19,20
19,30
19.50
20,10 fo-

21,45___________________
22,30 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ în program : 

George Enescu — Sulta a IH-a 
„Sătea-ica" pentru orchestră

LUNI, 12 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoalft
16.30 Emisiune In limba maghiară
19,00 „Din cununa țării mele". Melodii 

și obiceiuri de muncă, de nuntă 
șl de joc din zonele Năsăudulul, 
Bihorului șl Sălajului

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal 

Panoramic 
Odiseea. Episodul 5 
Cadran mondial
Un cîntec din inimă. Concert de 
muzică ușoară românească

22.20 Telejurnal

21,20
21,45

PROGRAMUL 2l
16,30 File de Istorie : „Pe zid de țară 

veche, un scut se ridica" 
Cenacluri aie tineretului din Ca
pitală : Cenaclul „Enăchltă Văcă
resc u"
Intllnlre cu satira șl umorul 
Pentru căminul dumneavoastră 
Documentarul științific românesc 
Din muzica șl dansurile popoare
lor
Film serial pentru copil : Cuore. 
1001 de seri
Telejurnal 
Agenda culturală a Capitalei 
Seară de- operetă : „La calul 
bălan" de. Ralph Benatzky

21,20 Actualitatea bucureșteană. „Toam
na constructorilor"

21,40 Film serial : Regan

16.50

17.25
18,00
18.15
18,35

18.55
19.20
19,30
19,50
20.20

interoretilor 
roluri, dind

Noi, cronicarii, răminem 
mereu datori actorilor. De 
cele mai multe ori, anali
zăm de bine, de rău piesa, 
vorbim de concepția regi
zorului. de mesajul gene
ral al spectacolului, uneori 
amintim și de scenografie 
șau chiar descriem unele 
momente ale imaginii vi
zuale și apoi. în puținul 
spațiu rămas. înșirăm nu
mele actorilor, căutind cite 
un eoitet care să caracteri
zeze iocul 
principalelor
calificative, note bune sau 
mai puțin bune, mențiuni 
finale colective. Scuza 
noastră e mai totdeauna 
linsa de spațiu, iar argu
mentul principal e caracte
rul colectiv al artei tea
trale.

Da, teatrul este o artă 
colectivă. Acest adevăr 
este de mult intrat in con
știința oamenilor de tea
tru și a publicului. Prin 
dezvoltarea artei regizora
le. prin promovarea regizo
rului In funcția de creator 
al spectacolului, epoca mo
dernă a dat acestui adevăr 
evidentă axiomatică. Dar 
în această artă colectivă și. 
în aceeași măsură artă de 
sinteză, există constituienți 
cu funcție creatoare și 
chiar cu anumită autono
mie. Actorul este primul 
dintre aceștia. Actorul se 
integrează desigur viziu
nii regizorale, creîndu-și 
rolul In raport cu aceasiă 
viziune de ansamblu. în 
funcție de semnificațiile a- 
tribuite personajului de că
tre autor și de către regi
zor, In relațiile cu celelalte 
personaje. Dar procesul de 
creație actoricească este 
de sine stătător, iși are 
propriile sale legi, in baza 
cărora actorul iși acționea
ză aparatul psiho-fizic. Și. 
mai ales, important e fap
tul că forța de comunicare

Manifestare devenită tradițională. 
„Săptămîna Crucii Roșii" se desfă
șoară anul acesta Intre 11 si 17 sep
tembrie in condițiile în care întregul 
nostru popor, sub conducerea înțe
leaptă a partidului, este angajat cu 
toate forțele în îndeplinirea hotăriri
lor Congresului al XI-lea al partidu
lui. Măsurile de creștere mal accen
tuată a nivelului de trai al poporului 
în acest cincinal relevă o dată mai 
mult caracterul profund umanist al 
politicii Partidului Comunist Român, 
care nu cunoaște tel mai înalt decît 
bunăstarea si fericirea omului. ..Toa
te aceste măsuri — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu — demonstrează 
că partidul nostru acționează neabă
tut in spiritul hotăririlor Congresului 
al XI-lea, al prevederilor Programu
lui partidului, punind pe primul plan 
al politicii sale, ai întregii opere de 
construcție socialistă si comunistă, 
omul, bunăstarea si fericirea sa. fău
rirea unei vieți tot mai îmbelșugate 
Si prospere pentru Întregul popor".

Integrîndu-se în activitatea desfă
șurată de partidul 
pentru îmbună
tățirea continuă a 
condițiilor de 
muncă și viață, 
pentru apărarea 
sănătății oameni
lor muncii. Socie
tatea de Cruce 
Roșie, condusă și 
îndrumată nemij
locit de partid, iși 
îndeplinește sar
cinile de mare 
răspundere ce-i 
revin. în strinsă 
colaborare cu Ministerul Sănătății, cu 
organizațiile de masă și obștești, cu 
alte instituții de stat

„Săptămîna Crucii Roșii" prilejuiește 
o trecere în revistă a rezultatelor 
obținute în acest an, o intensificare 
a eforturilor pentru mai buna înde
plinire a sarcinilor ce ne revin in 
apărarea sănătății populației. Dome
niul educației sanitare de masă este 
obiectivul principal al activității de 
Cruce Roșie. Pe baza planului unic 
de educație sanitară.s-a inițiat o gamă 
largă de acțiuni menite să asigure cu
prinderea unor mase. largi de cetă
țeni la diferite activități practice de 
prevenire a îmbolnăvirilor, de apă
rare a sănătății proprii si a colecti
vității in care muncesc și trăiesc, 
pentru prelungirea duratei vieții și a 
perioadei ei active. In acest scop, au 
fost organizate peste 43 000 cursuri de 
igienă si prim-ajutor. care au cuprins 
aproape un milion de oameni al 
muncii. Alături de personalul sanitar 
de specialitate, o contribuție impor
tantă la activitatea de educație sani
tară a populației o aduc si cele peste 
100 000 formațiuni sanitare voluntare 
ale Crucii Roșii. Marea majoritate a 
acestor formațiuni 
tate și instruite în 
primului ajutor In

Un obiectiv de 
tă în activitatea Crucii Roșii îl con
stituie educația igienico-sanitară a ti
neretului. Această activitate se reali
zează cu concursul nemijlocit al or
ganelor sanitare si în strinsă colabo
rare cu organizațiile U.T.C. și de pio
nieri. Anul acesta concursul de prim- 
ajutor „Sanitarii pricepuți" a antre
nat. în diferitele sale etape, peste 
două milioane de elevi, iar în vacan
ta de primăvară s-au organizat tabe
re în toate județele tării, la care au 
participat peste 1 600 elevi, cu care 
prilej s-au organizat demonstrații 
practice, dezbateri ne teme ale acti
vității de Cruce Roșie, excursii te
matice etc. în cadrul manifestărilor 
prilejuite de Festivalul national „Cîn-

si statul nostru

Manifestare tradițională 

desfășurată anul acesta 

sub genericul 
„IGIENĂ Șl SĂNĂTATE"

tarea României" s-a numărat sl con
cursul de creație literară si artă plas
tică „Pentru sănătate si umanitate", 
care s-a bucurat de larga adeziune 
din partea tineretului școlar, consti
tuind un miiloc eficient de educație 
sanitară si social-umanitară.

Pregătirea s'urorilor de Cruce 
Roșie — obiectiv important al acti
vității noastre — s-a concretizat și in 
acest an cu bune rezultate. Edifica
tor în acest sens este faptul că a- 
proape 4 000 de tinere au absolvit 
cursurile de surori de Cruce Roșie, 
iar peste 5 300 au trecut în anul II. 
Relevăm, de asemenea, cu satisfac
ție că, datorită creșterii gradului de 
educație sanitară a populației, rîn- 
durile donatorilor onorifici de sînge 
sporește de la un an la altul. Dova
dă : 87,3 la sută din Întreaga cantitate 
de singe recoltată în primele 6 luni 
ale anului a fost obținută de la do
natorii onorifici — acești oameni care 
prin Înalta lor omenie, prin civismul 
lor contribuie la salvarea vieții se
menilor lor.

Dedicată acțiunilor de igienă indi
viduală si colec
tivă, protejării 
mediului înconju
rător. anul 'acesta 
tradiționala ma
nifestare a orga
nizației noastre. 
„Săptămîna Cru
cii Roșii", se des
fășoară sub ge
nericul „Igienă si 
sănătate". Ca ata
re. „Săptămîna 
Crucii Roșii" va 
fi marcată de nu- 

practice. care Pro-meroase acțiuni 
movează un comportament igienic în 
scoală. în familie, la locul de muncă, 
precum si de acțiuni dedicate prote
jării naturii, folosirii factorilor natu
rali pentru întărirea sănătății. Tot In 
„Săptămîna Crucii Roșii" sint prevă
zute oe Plan central deschiderea ex
poziției cu lucrări de desen si pictu
ră ale preșcolarilor și elevilor — lu
crări selecționate la etapa republi
cană a concursului „Pentru sănătate 
Si umanitate" — si desfășurarea pri
mei ediții a festivalului filmelor cu 
tematică de sănătate Si Igienă reali
zate de cineaști amatori.

în spiritul politicii externe a 
partidului și statului nostru de pro
movare a relațiilor de prietenie și 
cooperare cu toate popoarele, Socie
tatea de Cruce Roșie din Republica 
Socialistă România întreține relații 
și colaborează cu societăți similare 
din lumea întreagă. Ea militează 
activ, în cadrul Ligii Societăților de 
Cruce. Roșie și al Comitetului Inter
național al Crucii Roșiii pentru pro
movarea idealurilor de pace, solida
ritate și întrajutorare umană. O 
sarcină deosebită care stă in fața 
organizației de Cruce Roșie din 
țara noastră o constituie asigurarea 
celor mai bune condiții organizării și 
desfășurării între 4 și 21 octombrie 
a.c., la București, a celei de-a XXIII-a 
Conferințe Internaționale a Crucii 
Roșii — eveniment deosebit de im
portant al mișcării Internationale de 
Cruce Roșie.

în ce ne privește, vom depune 
toate eforturile pentru a ne achita cu 
cinste de sarcinile care ne-au fost 
încredințate, vom spori contribu
ția noastră la aplicarea în viață a 

• măsurilor de ocrotire sanitară si so
cială a populației, astfel incit toate 
acțiunile inițiate In cadrul „Săptă- 
minii Crucii Roșii" — consacrate În
tăririi igienei și sănătății poporului 
— să fie finalizate cu bune rezulta
te, să reprezinte un punct de ple
care pentru a intensifica și mai mult 
întreaga noastră activitate în acest 
domeniu.

General-malor
Constantin BURADA 
președintele Consiliului Național 
al Societății de Cruce Roșie

Mr
s

sanitare sint do- 
vederea acordării 
caz de nevoie, 
primă importan-

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Căsătoria — 19,30, (sala 
mică) : Viața unei femei — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(la rotonda Ateneului Român) : 
Spectacol de sunet șl lumină 
„Muzica in Bucureștiul de ieri și 
de azi" — 19,30.
• Teatrul Giuleștl (la Muzeul mi
litar central) ; Imn pentru oame
nii acestui pămtnt — 11.
• Teatrul saritic-muzlcal „C. Tfi- 
nase" : Camping, Boema — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Al
manah muzical estival — 19.30.

și deci de influențare a 
teatrului asupra publicului 
se bizuie în primul rînd pe 
actor. Scenografia, structu
ra spațiului teatral, muzi
ca sau ambianța sonoră, 
luminile, totul, contribuie, 
fără îndoială, la stabilirea 
și intensificarea contactu
lui. a comunicării • intre 
scenă și sală. Dar hotări- 
toare. esențială este pre
zenta vie a actorului, a 
personajului, ceea ce con-

PE LITORAL, ÎN SEPTEMBRIE
Ca in fiecare an. în septembrie, 

datorită valurilor înspumate, pe li
toral aerul devine mai puternic io
nizat, avînd o influentă tonică a- 
supra organismului, ceea ce creează 
condiții centru un concediu recon
fortant.

Oficiile județene de turism din 
Întreaga țară și I.T.H.R. București 
oferă în această perioadă locuri 
pentru odihnă în toate stațiunile de

pe litoral. Cazarea se face in hote
luri de categoria I, prevăzute cu tot 
confortul necesar. în perioada 1—15 
septembrie cazarea si masa sint de 
62 lei pe zi de persoană. De la 16 
septembrie, tarifele sint substanțial 
reduse, cazarea si masa revenind 
la 50 lei ne zi de persoană. Cei ce 
călătoresc cu trenul beneficiază de 
50 la sută reducere.

Un program cuprinzător, concret și mobilizator
(Urmare din pag. I)

transmite acestuia ceva din 
personalitatea sa. fără însă 
a se. contopi integral cu el. 
Personajul, simplă ficțiune 
literară, imagine virtuală, 
capătă consistentă materia
lă, psihică și fizică, adică 
viață. Publicul urmărește 
destinul personajului, ac
țiunea acestuia, dar în a- 
c. lași timp apreciază jocul 
actorului. Dubla valență a 
artei actorului, care devine 
personaj răminînd totodată

te rămlne Indiferent, neu
tru. față de acesta. Prin 
locul său. el ia poziție, im- 
punind și spectatorului o 
anumită poziție față de 
personaj, fără insă a cădea 
în didacticism și ostentație, 
în exagerări care pericli
tează actul creației.

Teatrul românesc s-a a- 
firmat încă de la începutu
rile sale prin talentul, forța 
de comunicare a actorilor. 
De la primii ctitori. înte-

LA ÎNCEPUT DE STAGIUNE

A CTORUL-artist angajat
stltufe, In fapt, elementul 
peren, de vitalitate indes
tructibilă. al teatrului.

Transpunîndu-se în per
sonaj. devenind personajul, 
actorul capătă o învestitură 
de mare răspundere. Prin 
arta sa care îmbină cuvin- 
tul cu gestul, vorbirea cu 
mișcarea, emoția cu inte
lectul, prin arta sa in care 
și tăcerea este grăitoare, 
el devine un purtător de 
cuvînt. un mesager. Și nu 
numai cînd se adresează 
direct publicului. Forța de 
comunicare a artei teatru
lui, a actorului se exercită 
asupra masei de spectatori 
prin infinite mijloacte. Sînt 
actori care au o forță elec
trizantă în privire, mai e- 
locventă decît orice cuvînt. 
Sînt actori care au o ex
traordinară capacitate de 
modulare a vocii, transfor- 
mînd-o într-un instrument 
d» expresie de mare per
fecțiune. Intrînd „în pielea" 
p_ersonajului, actorul ti

el însuși, trăind în Iposta
za cerută de texte, dar in 
permanentă stare de auto
control. impune si publicu
lui disocierea necesară în
tre actor și persqnaj, diso
ciere care însă nu se rea
lizează totdeauna cu limpe
zime. Marea răspundere a 
actorului iși are argumen
tul in marea putere de co
municare, de atracție, de 
influențare a artei sale. 
Actorul este artistul care, 
prin personajul său, se a- 
dresează mulțimii, chiar a- 
tuncf cînd, de fapt, se a- 
dresează partenerului său 
din scenă. Prezenta publi
cului care privește, ascul
tă, participă la actul tea
tral. declanșează dialogul 
între scenă și sală. Forța 
mesajului actorului, prin 
talent și măiestrie, impu
ne și o anumită direcție a 
comunicării, o orientare i- 
deologică limpede a mesa
jului său. Actorul, întru- 
chipînd personajul, nu poa-

meietori de scoală — Cos- 
tache Aristia, Costache Ca- 
ragiale. Matei Millo, Mi
hail Pascaly — la pleiada 
marilor actori de la sfîrși- 
tul secolului trecut și pină 
la cele mai tinere promoții 
ale Institutului de artă tea
trală și cinematografică, 
generații strălucite de ac
tori au dat viată, pe scena 
românească, eroilor drama
turgiei naționale și univer
sale. cucerind aplauzele pu
blicului. lăsînd amintiri de 
neșters în mintea și inima 
generațiilor de spectatori.

Teatrul nostru contempo
ran se mindrește nu numai 
cu un număr mare de re
gizori tineri și vîrstnici ta
lentat!. ci și cu un număr 
impresionant de actori ta- 
lentati de toate vîrstele. 
care se bucură de dragos
tea și. respectul maselor 
largi de spectatori. Sînt ac
tori a căror simplă prezen
tă pe afiș constituie punc
tul de atracție al unui

spectacol. Sînt actori a că
ror apariție pe scenă este 
întîmpinată totdeauna cu 
aplauze entuziaste. Sînt 
actori care, abia ieșiți de 
pe băncile institutului, au ' 
avut prilejul unor creații 
cu adevărat memorabile. 
Actorii aceștia. cu cit 
sînt mai talentați, cu cit 
popularitatea lor e mai 
mare, cu atît mai mare le 
e răspunderea față de arta 
lor. față de publicul larg.

în ultima vreme s-a dez
voltat și tinde să se dez
volte mal departe un gen 
de spectacol care pune în 
prim plan arta actorului, 
lntr-un dialog direct cu pu
blicul : recitalul. De cele 
mai multe ori. materialul 
literar sînt versurile, dar 
cîteva recitaluri combinate 
din vers și proză sau chiar 
numai de proză au dovedit 
cît de variată poate fi pa
leta artistică a genului. Ad
mirabil mijloc de dezvol
tare și valorificare a apti
tudinilor, a măiestriei acto
ricești, recitalul dă posibi
lități infinite desfășurării 
dialogului actorului cu pu
blicul. cu colectivitatea. 
Dacă în cadrul ansamblului 
unui spectacol, creația ac
torului este multiplu condi
ționată. într-un recital li
bertatea sa de manifestare 
este infinit mai mare. Dar 
și răspunderea.

Să ne ocupăm mai îndea
proape de arta actorilor 
noștri, noi. criticii I Să le 
analizăm cu atenție și a- 
plicație creațiile din spec
tacole. modul cum au con
ceput. cum au realizat cu
tare sau cutare personaj I 
Să le analizăm recitalurile. 
Forța de comunicare a tea
trului. întruchipată în pre
zenta vie pe scenă a acto
rului. are nevoie si de o a- 
sistență critică adecvată.

Margareta BARBUTA

a rolului activ, mobilizator al activi
tății ideologice-educative. conceperea 
ei in mod pasivist. sau didacticist, ca 
o activitate care s-ar limita doar Ia 
a explica politica partidului, aseme
nea optici eronate manifestîndu-se in 
toate verigile sistemelor de propa
gandă. in învătămîntul de partid, 
munca politică de masă. în presă, in
clusiv în „Scînteia". Or. asa cum sub
linia secretarul general al partidului, 
explicarea politicii partidului este 
numai una din sarcinile activității e- 
ducative. ideologice și de propagandă, 
sarcină desigur foarte importantă și 
care trebuie temeinic îndeplinită. Dar 
numai a explica politica partidului nu 
e suficient ; activitatea de propagan
dă trebuie să ajute la mobilizarea oa
menilor. la stimularea tuturor energii- 

. lor și unirea tuturor forțelor comu
niștilor si oamenilor muncii pentru 
înfăptuirea consecventă, pentru tra
ducerea exemplară in viată a politicii 
partidului, pentru transformarea fie
cărui membru al partidului, a fiecă- 

. rui cetățean într-uh militant activ, 
tenace, hotărît si entuziast, care să-și 
consacre cauzei socialismului în
treaga capacitate de acțiune, 
să pună întotdeauna pe primul plan 
lupta pentru aplicarea politicii interne 
și externe a partidului.

Măsura eficienței muncii educative 
o dau nu cifrele statistice privind 
numărul lecțiilor sau conferințelor, 
ori al pârtiei nan tilor la simpozioane, 
ci modul cum sînt îndeplinite sarci
nile stabilite de partid, obiectivele 
economice, rezultatele obținute în in
dustrie. agricultură, in investiții, in 
toate sferele de activitate, spiritul 
gospodăresc și grija față de bunurile 
societății, abnegația în muncă, com
bativitatea fată de orice deficiențe, 
fată de manifestările înapo’ate. res
pectarea legilor tării, a ordinii și dis
ciplinei socialiste. A asigura îndepli
nirea exemplară a hotăririlor Con
gresului al XI-lea. a obiectivelor 
dezvoltării economico-sociale a oa- 
triei. a sarcinilor de olan oe acest an 

, si ne întregul cincinal — aceasta 
este expresia Înțelegerii a ceea ce 
trebuie să constituie conținutul și 
scooul întregii activități de educație 
socialistă.

Asa cum este bine cunoscut. în re
petate rînduri partidul nostru a su
bliniat că cerința esențială ce se pune 
în fata propagandei, a întregii acti
vități politico-educative si ideologice 
o constituie întărirea legăturii cu 
viata. Dar legătura autentică, reală, 
cu viata înseamnă tocmai abordarea 
nrintr-o asemenea prismă a rolului 
si sarcinilor propagandei de partid. 
Aceasta presupune ca activitatea de 
propagandă să nu se limiteze doar la 
simple referiri, la fapte întîmplătoare 
de viată, ci să se ocupe în mod a- 
profundat de cele mai importante 
probleme oe care le ridică viata, să 
atace cele mai importante probleme 
ale dezvoltării sociale intr-un mod

ferm, deschis, pe baza unei analize 
temeinice, care intr-adevăr să ajute 
la o înțelegere deplină si Ia o solu
ționare corespunzătoare.

în cuvintare sînt relevate tocmai 
asemenea probleme stringente, arză
toare. aie vieții noastre sociale — de 
la probleme ale dezvoltării economi
ce. ale modului de repartizare a ve
nitului național, căile de sporire. a 
eficienței economice, de mărire a pro
ductivității muncii sau reducere a 
cheltuielilor materiale si oină la a- 
nlicarea principiilor eticii si echității 
socialiste în înfăptuirea repartiției, 
ca si în întreaga viată socială, sau de 
la aplicarea măsurilor de perfecțio
nare a oonducerii societății, de adîn- 
cire a democrației socialiste, oină la 
educarea cadrelor de conducere, 
sau la probleme umanitare. în toa
te aceste probleme, esențial este ca 
propaganda de partid să urmărească 
nu numai simple explicații, la modul 
general, ci combaterea mentalități
lor si concepțiilor greșite, sădirea 
unor idei si convingeri înaintate, par
ticiparea activă la înfăptuirea politi
cii partidului.

Aceleași cerințe se pun si în ce 
privește principiile si normele eticii 
si echității socialiste. Propaganda de 
partid, munca educativă sînt. chemate 
să nu se rezume la simula lor enun
țare. la proclamarea si popularizarea 
lor. la explicarea virtuților oe care 
le întruchipează, ci să militeze pen
tru înrădăcinarea lor în viată, pen
tru modelarea coresnunzătoare a nro- 
filului moral al comuniștilor, al ce
lorlalți oameni ai muncii. Deosebit 
de Important este ca activitatea ideo
logică să-si aducă o contribuție spo
rită la educarea cadrelor de conduce
re în spiritul creșterii continue a 
răspunderii fată de partid si popor, 
la combaterea oricăror manifestări 
ale spiritului boieresc, mic-burghez, 
care, asa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, constituie un pe
ricol ce nu trebuie tolerat sub nici 
Un motiv în viata de partid si de 
stat. în societatea noastră.

Este de înțeles că o operă de ase
menea amploare si responsabilitate 
cum este dezvoltarea conștiinței so
cialiste. formarea omului nou. gene
ralizarea trăsăturilor politico-morale 
înaintate la scara întregii societăți, 
nu poate fi înfăptuită numai de către 
activiștii care lucrează in domeniul 
propagandei. Activitatea ideologică 
este o componentă esențială a con
ducerii de către partid a societății — 
si. ca atare, trebuie să preocupe in 
cel mai inalt grad întregul partid, 
activul si cadrele de bază ale parti
dului din toate domeniile si. firește, 
in primul rind. din organele condu
cătoare, atit centrale cit și locale. 
Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a subliniat cu putere ideea 
că, indiferent de sfera de acțiune, 
de profil sau specialitate, fiecare ac
tivist de partid, fiecare membru al 
partidului trebuie să desfășoare acti
vitate poiitico-ideologică.

Totodată, pornind de la faptul că 
nu ar fi de conceput ca teoria, pro-

blemele teoretice noi să fie elabo
rate de către oameni rupti de acti
vitatea concretă sau în afara Prac
ticii directe de partid si de stat, este 
necesar ca propagandiștii, toti cei ce 
desfășoară activitate ideologică-edu- 
cativă să fie atrași mai mult, mai 
activ și nemijlocit la întreaga acti
vitate de partid, la înfăptuirea po
liticii generale a partidului, ceea ce 
le va da posibilitatea să cunoască 
mai bine realitățile vieții sociale, 
preocupările si cerințele oamenilor 
muncii. Numai in măsura în care vor 
participa activ la întreaga viată de 
partid, vor ști să abordeze mai bine 
problemele ideologice, isi vor putea 
îndeplini în bune condiții înseși sar
cinile ce le revin ca lectori si pro
pagandiști.

Condiția de bază a succesului în
tregii activități politico-ideologice si 
cultural-educative o constituie întă
rirea rolului conducător al organe
lor și organizațiilor de partid. 
Cu atit mai mu.lt se impune îm
bunătățirea conducerii de către orga
nele de partid a muncii politico- 
educative în condițiile în care or
ganizațiile de partid, conducerile co
lective din instituțiile ideologice au 
fost învestite cu răspunderi directe 
în ce privește conținutul si orien
tarea activității de informare și e- 
ducare a oamenilor muncii. Spirit 
revoluționar, principialitate si fermi
tate in promovarea liniei partidului, 
înaltă exigență față de calitatea mun
cii 
tot 
tiei 
lor .. . __ ,
re pentru toate organele si organi
zațiile de partid.

Pornind de la indicațiile atît de bo
gate cuprinse în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceausescu, organele si 
organizațiile de partid, organizațiile 
de masă si obștești, instituțiile ideo
logice, consiliile educației politice si 
ale culturii socialiste care coordonea
ză întreaga activitate educativă, in
tr-un cuvînt toți factorii investiți cu 
răspunderi în acest domeniu sint che
mate . să-și analizeze cu seriozitate 
propria lor activitate, să tragă nein- 
tîrziat toate concluziile practice, di
recte. ce se imnun. să stabilească pla
nuri concrete de măsuri eu privire la 
ansamblul muncii pe care o desfășoară.

Așa cum sublinia secretarul general 
a! partidului, dispunem în domeniul 
muncii ideologice de forte suficiente, 
de cadre capabile, de o orientare cla
ră. de largă perspectivă cristalizată 
în documentele de partid. Printr-o 
mai bună organizare, prin îmbunătă
țirea stilului de muncă, vom putea 
asigura ridicarea calitativă a întregii 
activități politico-ideologice. sporirea 
forței ei de influențare a conștiințelor, 
astfel îneît aceasta să contribuie tn- 
tr-o măsură tot mai mare la transpu
nerea in viată a hotăririlor Congre
sului al XI-lea. a Programului parti
dului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate si de înaintare 
a României spre comunism.

educative, intransigentă fată de 
ceea ce ar putea dăuna educa- 
socialiste a tineretului, a mase- 
largi, iată comandamente majo-
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Excelenței Sale FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipinelor

Cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere lml oferă 
prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa calde felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres 
pentru poporul filipinez prieten.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am efectuat-o in 
frumoasa dumneavoastră țară și îmi exprim convingerea că, acționînd pe mai 
departe în spiritul convorbirilor avute împreună la Manila, relațiile româno- 
filipineze vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică, spre binele celor două 
popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Vizita unei delegații de activiști 
de partid și de stat din R. P. Chineză

în perioada 19 august — 10 septem
brie a.c., o delegație de activiști de 
partid și de stat din Republica Popu
lară Chineză, condusă de tovarășul 
Van Vei-ciun, secretar adjunct al 
Comitetului provincial Henan al 
P. C. Chinez, vicepreședinte al Co
mitetului revoluționar al provinciei 
Henan, deputat în Adunarea Națio
nală a Reprezentanților Populari a 
R.P. Chineze, a efectuat o vizită de 
prietenie în țara noastră.

Oaspeții chinezi au vizitat obiecti
ve economice, social-culturale și tu
ristice din Capitală- și județele Ilfov, 
Constanța, Tulcea, Bacău, Neamț, 
Mureș și Brașov, au avut lntîlniri la 
Ministerul Turismului, la comitetele 
8'xietene și municipale de partid din

PRIMIRE LA MAREA
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a primit, sîm- 
bătă dimineață, delegația Camerei 
Consilierilor din Dieta japoneză, con
dusă de Chikao Sakamoto, membru 
în conducerea Comisiei bugetare 
a Camerei Consilierilor, care se află 
în vizită in tara noastră.

Din delegație fac parte Hidehiko 
Yadi și Susumu Fujita, membri ai 
Camerei Consilierilor.

în cursul întrevederii au fost sub
liniate bunele relații româno-iapo- 
neze, dorința reciprocă de intensifi
care a legăturilor bilaterale.

La întrevedere a participat Ryoko

Plecarea delegației parlamentare belgiene
Delegația parlamentară belgiană, 

condusă de Edmond Leburton. pre
ședintele Camerei Reprezentanților, și 
Robert Vanderkerckhove, președin
tele Senatului, care a efectuat o vi
zită în tara noastră, la invitațlia Ma
rii Adunări Naționale, a părăsit, sim- 
bătă dimineața. Capitala.

La plecare, ne aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Nationale. Virgil Teodorescu. vice
președinte al M.A.N.. Ion' Pop D.

astăzi se Închide

TÎRGUL DE MOSTRE DE BUNURI DE CONSUM
După mai bine de trei săptămîni 

de confruntare cu publicul, Tîrgul 
de mostre de bunuri de consum îsi 
închide porțile. Peste 350 000 de vi
zitatori au trecut, in această perioa
dă. prin fata standurilor cu expo
nate. ceea ce exprimă interesul pu
blicului nostru pentru preocupările 
producătorilor de bunuri de consum. 
Faptul că majoritatea vizitatorilor 
au ținut să-și exprime opi
niile în legătură cu modelele ex
puse demonstrează dorința de a con
tribui nemijlocit la orientarea pro
ducției de bunuri de consum, la co
relarea ei mai strînsă cu cerințele 
reale ale pieței. în registrele de im
presii din pavilioane s-au scris pa
gini întregi de aprecieri, sugestii, 
observații critice, care vor fl stu
diate cu cea mai mare atentie de 
către factorii interesați. Organizato
rii tîrgului afirmă că acțiunile de 
sondaj întreprinse s-au soldat cu 
rezultate pozitive tocmai datorită 
receptivității publicului la solicită
rile recenzorilor. S-au completat 
peste 100 000 de chestionare. 90 000 
fiind de-acum prelucrate : conclu
ziile desprinse sînt de o importantă 
deosebită pentru comerț, pentru 
producătorii de bunuri. Această lar
gă testare a preferințelor consuma
torilor de cele mal diferite vîrste si 
categorii socio-profesionale a evi
dențiat evoluția gustului publicu
lui românesc, că acesta manifestă 
multă receptivitate față de ceea ce 
este nou și modem, dar că nu a- 
grează exagerările, extravagantele.

Tîrgul a constituit. în același 
timp, un prilej pentru ca lucrătorii 
din întreprinderile producătoare de 
bunuri de consum să-și compare 
produsele cu cele similare realizate 
in alte unități, iar pentru lucrătorii 
din comerț să confrunte exponatele 
cu mărfurile aflate în magazine și 
depozite, In vederea mai bunei 
orientări a aprovizionării pe viitor.

— Se poate afirma, cu toată cer
titudinea, că actuala ediție a tîrgu
lui de mostre și-a atins obiectivele 
propuse, că a fost superioară edi
țiilor anterioare. Am în vedere — 
ne spunea tovarășul Ion Mazilu, di
rectorul tîrgului — în primul rînd 
varietatea și calitatea exponatelor, 
care au Întrunit aprecierea unani
mă a vizitatorilor, exprimată, prin
tre altele, în nerăbdarea de a le 
vedea pe piață cît mai curind. A- 
ceasta cred că este consecința fi

județele vizitate cu oameni al mun
cii. în Capitală, oaspeții chinezi au 
participat la manifestările consacra
te celei de-a XXXIII-a aniversări 
a eliberării României de sub domina
ția fascistă.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști de partid și de stat din R.P. 
Chineză a fost primită de tovarășul 
Iosif Uglar, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. La convorbire, desfășurată în- 
tr-o ambianță tovărășească, de caldă 
prietenie, a participat Dumitru Tur- 
cuș, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost de fată Lu Ti-sin, consilier 
al Ambasadei R.P. Chineze la Bucu
rești.

ADUNARE NAȚIONALĂ
Ishikawa, ambasadorul Japoniei la 
București.

Delegația a avut convorbiri cu 
membri ai Grupului parlamentar 
pentru relații de prietenie România— 
Japonia, cu membri ai Comisiei pen
tru industrie si activitatea economi
că financiară și ai Comisiei pentru 
politică externă si cooperare econo
mică internațională. De asemenea, au 
mai avut convorbiri la Consiliul 
popular al municipiului Brașov și s-au 
vizitat obiective economice si social- 
culturale din București si din jude
țul Brașov.

(Agerpres)

Popa, președintele Comisiei pentru 
sănătate, muncă, asigurări sociale și 
protecția mediului a M.A.N.. Vasile 
Potop, vicepreședinte al Grupului 
parlamentar pentru relațiile de prie
tenie România-Belgia. Margareta 
Hauser, secretar al M.A.N., de 
deputati.

Erau orezentl Însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Belgiei în tara 
noastră. Paul A. Taverniers, si mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

rească a consecvenței cu care se ur
mărește — de către toți factorii im
plicați — realizarea programului 
aprobat de conducerea superioară 
de partid și de stat, privitor la bu
nurile de consum, în ansamblu, și 
a programelor detaliate pe dome
nii, ceea ce va contribui nemijlocit 
la ridicarea nivelului de trai al 
populației. Creația realizată și ex
pusă în pavilioanele tîrgului răs
punde cerințelor concrete rezultate 
din aceste programe. De asemenea, 
este demn de remarcat faptul că 
lucrările de contractare a fondului 
de marfă pentru anul viitor se des
fășoară sub alte auspicii, mai fa
vorabile decît în anii trecuți ; la 
aceste lucrări participă activ înșiși 
cumpărătorii : peste 4 000 de cum
părători au fost prezenți la discu
țiile privitoare la formularea cere
rilor din contractele încheiate între 
comerț și producători. Această mo
dalitate nouă, democratică de o- 
rientare a producției de bunuri, 
care elimină subiectivismul în ale
gerea mărfurilor, va contribui, de
sigur, la fundamentarea mai judi
cioasă, la mai buna dimensionare 
pe ansamblu a necesarului de măr
furi, la o maj justă distribuire pe 
teritoriu a tuturor categoriilor de 
mărfuri. Formularea comenzilor a- 
dresate industriei nu se mai face 
de către un singur om. acel mer
ceolog mai mult sau mai puțin in
format și receptiv la ce e nou, ci 
de către un întreg colectiv de oa
meni avizați- și responsabili, de că
tre consiliul reprezentanților cumpă
rătorilor, pentru prima oară prezent 
la această importantă acțiune co
mercială de care depinde aprovi
zionarea populației pe un întreg an. 
Aș vrea să evidențiez, în încheiere, 
aprecierea unanimă a vizitatorilor 
— români și străini — față de abor
darea problemei producției de bu
nuri de consum în ansamblul planu
lui cincinal, faptul că sporul de 52 la 
sută prevăzut se traduce nu numai 
printr-o cantitate mai mare de 
mărfuri, ci mai ales prin grija de 
a pune la dispoziția populației pro
duse de cea mai bună calitate, cît 
mai diverse și mai moderne, în 
pas cu exigențele unul public 
foarte evoluat, după cum ne-au 
demonstrat-o și sondajele între
prinse în aceste săptămîni.

Rodica ȘERBAN

Cronica zilei
Luni s-au încheiat lucrările Semi

narului bilateral româno-polonez cu 
tema ..Contribuția activității cultural- 
artistice la educarea comunistă a co
piilor". la care' au luat parte dele
gații ale Organizației Pionierilor din 
România si Uniunii Cercetasilor Po
lonezi.

In cadrul seminarului s-a realizat 
un util schimb de experiență, eviden- 
țiindu-se diversele forme și metode 
de organizare si desfășurare a activi
tății cultural-artistice in rindurile 
pionierilor și cercetașilor, modalitățile 
sporirii contribuției acestora la edu
carea nolitico-ideologică a tinerei ge
nerații. in spiritul înaltelor principii 
ale socialismului si comunismului, 
ale prieteniei si solidarității cu toate 
popoarele lumii. •

Participantii la seminar au fost 
primiți la Consiliul Culturii si Edu
cației Socialiste si la Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
au vizitat, în municipiul București 
in județele Vilcea si Sibiu, unități 
economice, scoli si case ale pionieri
lor. au asistat la unele activități pio
nierești.

★
Sîmbătă g-au Încheiat. în stațiunea 

Neptun. lucrările celui de-al VII-lea 
Congres european de gerontologie 
clinică, manifestare organizată sub 
auspiciile Asociației Internationale de 
gerontologie și Institutului national 
de gerontologie si geriatrie si care 
a reunit participanți din aproape 40 
de țări.

A APĂRUT:

Revista „MUNCA DE PARTID '
nr. 9/1977

Noul număr al revistei se deschide 
cu editorialele : ..Munca de partid — 
muncă vie cu oamenii, pentru oa
meni" si ..Un nou an de învățămint 
politico-ideologic". Mai cităm din su
mar : ..Solutionarea problemelor in 
strînsă legătură cu masele" de Virgil 
Trofin ; ..Onorarea angajamentelor 
asumate — imbold pentru amplifica
rea întrecerii socialiste" de Ștefan 
Mocuța ; ..Minerii din Valea Metru
lui se angajează hotărit în creșterea 
continuă a extracției de cărbune" de 
Grigore Cojocaru ; „Eficientă maxi
mă fiecărei acțiuni de control" de 
Băiut Sîrbu ; „Adunările și confe
rințele de dări de seamă si alegeri 
în organizațiile U.T.C. si A.S.C." : 
grupajele de articole : „Realizarea 
exemplară a obiectivelor stabilite de 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii" si ..Prind viată hotărârile primu
lui Congres al consiliilor de conduce
re ale unităților agricole socialiste, 
al întregii tărănimi". Rubrica „învă- 
tămîntul politico-ideologic de partid" 
tratează tema : „Răspunderea orga
nizațiilor de partid din întreprinderi, 
unităti agricole, șantiere etc. pentru 
înfăptuirea integrală a olanului na
tional unic de dezvoltare economico- 
socială a tării".

A apărut nr. 9/1977 
ăl revistei 
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Echipa feminină de 
gimnastică a României 

a plecat în turneu 
în Mexic și Venezuela

Ieri a blecat într-un turneu In 
Mexic si Venezuela echipa feminină 
de gimnastică a României. Din for
mație fac parte Nadia Comăneci, tri
plă campioană olimpică. Marilena 
Neacșu, Cristina Itu. Gabi Gheorghiu, 
Emilia Eberle. Marilena Vlădărău si 
Ofetia Iosub. Cunoscuta noastră gim
nastă Teodora Ungureanu n-a făcut 
deplasarea fiind indisponibilă în urma 
unei îmbolnăviri.

Antrenorii echipei stnt soții Marta 
și Bela Karoly.

FOTBAL:
Ieri, la Hunedoara. Arad si Bacău 

s-au jucat meciuri din etapa a V-a 
în care erau angrenate trei dintre 
echipele românești înscrise în cupele 
europene — Dinamo. Universitatea 
Craiova și Steaua. Coincidenta a fă
cut ca toate aceste partide să se în
cheie cu scoruri de egalitate.

La Hunedoara, partida Corvinul — 
Dinamo a avut o desfășurare relativ 
liniștită. E drept, la început, rela
tarea prin radio lăsa impresia cum 
că dinamovistli ar fi mai multi la 
număr pe terenul de toc. dar după 
scurt timp vechea obișnuință a nu
melor dispărea și reieșea limpede că. 
Radu Nunweiller si Lucescu fac parte 
acum din formația hunedoreană. ul
timul fiind chiar căpitanul echipei. 
Gazdele au deschis repede scorul. în 
minutul 7. prin Dumitriu. Egalitatea 
a apărut pe tabelă după pauză. în 
minutul 52. atunci cînd tunarul Dudu 
Georgescu a transformat un penalti. 
Acum, atît Corvinul. cît si Dinamo 
întrunesc cîte 4 puncte în clasamen
tul general.

In acest ultim meci dinaintea fntîl- 
nirii oficiale cu Atletico Madrid (joi. 15 
septembrie, ora 17.45 — stadionul 
,23 August") bucureștenii au folosit 
următoarea formație : Stefan — Che- 
ran. Sătmăreanu. G. Sandu (Dobrău). 
Lucută — Mateescu. Augustin. I. Ma
rin (I. Moldovan) — Tălnar. D. Geor
gescu. I. Moldovan (Vrînceanu).

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A ETIOPIEI

Excelenței Sale It. col. MENGISTU HAILE MARIAM
Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu

al Etiopiei Socialiste
Cu ocazia celei de-a III-a aniversări a victoriei revoluției populare. îmi 

face o deosebită plăcere ca. în numele Partidului Comunist Român, al po
porului și guvernului român, precum și al meu personal, să vă transmit 
dumneavoastră, poporului etiopian calde felicitări. împreună cu cele mai 
bune urări de succes in eforturile pentru dezvoltarea eoonomico-socială 
independentă a țării pe calea progresului și bunăstării.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare dintre 
România și Etiopia se vor dezvolta și adinei în continuare, în interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul etiopian sărbătorește la 
12 septembrie împlinirea a trei ani 
le la victoria revoluției populare, 
care a dus la răsturnarea monar
hiei și la declanșarea unui vast 
proces de modernizare a tării, de 
creare a unor instituții democratice 
urmărind promovarea justiției so
ciale și dezvoltarea economică a 
străvechiului stat african.

în ciuda frămîntărilor politice, a 
dificultăților cărora a trebuit să le 
facă fată în această perioadă, gu
vernul etiopian a inițiat un șir de 
măsuri în vederea creării unor noi 
structuri economice. întăririi secto
rului de stat în domeniul econo
miei. consolidării independentei și 
suveranității naționale. Au fost 
trecute tn proprietatea statului o 
serie de mari întreprinderi indus
triale. instituții financiare și de 
asigurări. Ulterior, s-a trecut la în
făptuirea unei vaste reforme agra
re. prin exproprierea marilor pro
prietăți. In același timp, este 
încurajată crearea așa-numitelor 
comitete de agricultori, care regru
pează țăranii, urmărindu-se moder
nizarea acestei ramuri a economiei. 
Programul de dezvoltare elaborat 
de guvern prevede construirea unor 
mari obiective economice, sociale și 
culturale.

Din păcațe, aceste eforturi «înt 
grav afectate de conflictul armat

vremea
teri tn țară : Vremea a continuat să 

se răcească apreciabil tn toate regiu
nile țării. Cerul a fost variabil tn ves
tul Crlșanei și al Banatului șl mal 
mult acoperit tn celelalte regiuni. Au 
căzut ploi temporare, care au avut și 
caracter de averse In jumătatea de 
nord a Moldovei, vestul Transilvaniei, 
cea mai mare parte a Olteniei și Mun
teniei. Ploi izolate s-au semnalat n 
sudul Banatului, sudul Moldovei și !n 
Dobrogea. In zonele de munte, la 
înălțimi mai mari de 1 800 metri, pre
cipitațiile au fost șl sub formă de la- 
poviță și ninsoare, iar la Vf. Tarcu s-a 
semnalat polet In București : Vre
mea s-a răcit apreciabil. Cerul a fost 
acoperit. Temporar a plouat. Vtntul a 
suflat potrivit.

BALCANIADA DE ATLETISM

ALTE ȘASE VICTORII ALE SPORTIVILOR ROMANI
ANKARA 10 (Agerpres). — Jocu

rile balcanice de atletism au conti
nuat la Ankara cu întrecerile din ziua 
a doua in care au fost programate 11 
probe ; sase dintre acestea s-au în
cheiat cu victorii ale sportivilor ro
mâni I în concursul masculin Gheor- 
ghe Cefan a cîștigat proba de 3 000 
ra obstacole cu timpul de 8’41”79/100, 
urmat de coechipierul său Dan Betini 
— 8’45”01/100. Gheorghe Ghipu s-a 
situat pe locul intîi la 1 500 m cu 
timpul de 3’48’’73/100, iar Dumitru 
Iordache a ocupat primul loc la sări
tura în lungime cu 7.68 m. întrecînd 
pe campionul european Nenad Stekici 
(Iugoslavia) —)7,43 m.

Trei scoruri egale
La Arad, meciul U.T.A. — Univer

sitatea Craiova a avut, dună cum 
ne-a relatat si corespondentul nos
tru Constantin Simion. o desfășurare 
mai furtunoasă. Pînă la pauză, sco
rul fusese nul. deși arădenii, avin- 
du-1 la linia de înaintare si pe Ne- 
delcu II. dominaseră cu destulă in
sistență. în min. 61 s-a dictat 
un penalti pentru craioveni. pe 
care Crisan — cel mai bun ju
cător de pe teren după părerea co
respondentului — l-a transformat în 
gol. Din acel moment, jocul a că
pătat accente mai dure, de altfel nu 
mai puțin de sase jucători primind 
avertismente Prin cartonase galbene 1 
In ultima treime a partidei, presiu
nea arădeană a crescut, apărarea 
craioveană s-a descurcat relativ bine. 
Bitea a trimis mingea In bară, iar, 
în ultimul minut, arbitrul F. Kolossy 
a mai acordat un penalti De care 
Brosovschi l-a transformat in golul 
egalizator. Universitatea Craiova are 
în prezent 5 puncte, iar U.T.A. 4 
puncte.

Craioveni! au aliniat următoarea 
formație : Lung — Negrilă. Ștetă- 
nescu. Tilihoi. Purima — Bălăci. Un
gureanu. Țicleanu (Donose) — Cri
san. Cîrtu (Cămătarul. Marcu. Din
tre aceștia. Donose. suspendat o eta
pă de U.E.F.A.. nu va putea iuca 
joi. 15 septembrie, contra lui Olym- 
Diakos Nicosia.

Ca si la Hunedoara sau Arad, tri

de la granița cu Somalia, conflict 
care provoacă numeroase pierderi 
materiale și umane ambelor state. 
In spiritul solidarității sale neabătu
te cu statele africane angajate pe 
calea consolidării independentei na
ționale. România se pronunță pentru 
soluționarea problemelor nerezolvate 
din Africa — rămase moștenire de 
la sistemul colonial — pe calea tra
tativelor. pentru evitarea recurgerii 
la forță, astfel îneît popoarele res
pective să poată să-și consacre toate 
forțele lichidării rămînerii în urmă 
din punct de vedere economic, fău
ririi unei vieți libere și prospere

Intre România și Etiopia există 
vechi și trainice legături de priete
nie. statornicite în timpul luptei 
poporului etiopian împotriva ocupa
ției fasciste tn ultimii ani. rapor
turile româno-etiopiene au cunoscut 
o nouă dezvoltare. Cu prilejul pri
mirii de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a delegației Comitetului 
Permanent al Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu al Etiopiei 
Socialiste, aflată fn vizită in tara 
noastră, a fost exprimată dorința de 
a extinde și adinei legăturile de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre, 
în interesul reciproc, al cauzei păcii 
și cooperării internaționale.

B. AUGUSTIN

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 și 14 septembrie. în țară : Vremea 
va fi răcoroasă, mal ales noaptea, În
deosebi la Începutul Intervalului. Ce
rul va fl schimbător. Vor cădea ploi 
Izolate, mai frecvente la Început In 
șud-estu! țării, apoi tn nord. Vtntul va 
sufla slab ptnă la potrivit, eu intensi
ficări din sectorul nord-vestlc In zona 
de munte și pe alocuri va atinge vi
teze de .80—100 km pe oră. Minimele 
vor fl cuprinse Intre 5 șl 13 grade, lo
cal mal cobortte tn prima noapte tn 
nordul țării, unde condițiile atmosfe
rice vor fl favorabile producerii bru
mei, tn special tn zonele deluroase. 
Maximele vor oscila Intre 1« șl 2« de 
grade. In București i Vremea va fl ră
coroasă, mal ales la Începutul interva
lului. Cerul va fl temporar noros, fa
vorabil aversei de ploaie. Vtntul va 
sufla slab ptnă la potrivit. Tempera
tura. coborltă la Început, va crește 
ușor.

Proba masculină de ștafetă 4X100 
m a revenit selecționatei României 
cu timpul de 40”47/100. urmată de 
Grecia — 40”49/100. Bulgaria — 40” 
88/100, Iugoslavia — 41”52/100, Turcia 
•— 43”.

în concursul feminin, atleta român
că Mariana Suman a cucerit a doua 
medalie de aur. cîstiglnd si proba de 
400 m plat cu timpul de 52**11/100, ur
mată de Elena Tărîtă - 52**55/100. 
Cursa de 1 500 m a fost dominată, de 
asemenea, de sportivele românce. A 
învins Ileana Silai — cu timpul de 
4'04**17/100. urmată de Natalia Mără- 
șescu — 4’07**80/100 și campioana
Bulgariei, Petrova — 4’12”47/100.

bunele stadionului din Bacău au fost 
arhipline. După cum ne-a transmis 
corespondentul nostru Gheorghe 
Baltă, meciul S. C. Bacău — Steaua, 
deși s-a încheiat cu un scor alb, 
0—0. a plăcut celor aproximativ 
20 000 de spectatori. în partea Intîi, 
băcăuanii au dominat cu destulă au
toritate — apărarea bucureșteană. in 
frunte cu Moraru a jucat foarte 
bine, in schimb înaintarea stelistă 
n-a tras nici un sut De ooartă 1 
Dună pauză, insă, focul a devenit 
echilibrat, cu multe faze frumoase la 
ambele oorti. Cu cîtiva tineri de 
18—19 ani crescuți în pepinieră pro
prie — Mîndrilă. Antohi. Andries și 
Chitaru — echipa din Bacău a for
țat nota în ultimul sfert de oră. 
Chitaru a si trimis mingea in bară, 
totuși rezultatul meciului a rămas 
fără goluri la activ. Steaua are acum 
6 puncte, iar S.C. Bacău numai trei.

In acest ultim meci dinaintea ple
cării spre Barcelona, formația Stelei 
a fost : Moraru — Anghe.lini. Agiu. 
Sameș. Vigu — Stoica. Iordănescu. 
Ion Ion — Troi. Năstase. Zamfir. A 
liosit după cum se vede Ion Dumi
tru. insă e aproape sigur că el va 
juca la Barcelona.

Astăzi se vor iuca si belelalte șase 
partide din etana a V-a. Meciul F.C. 
Constanta — Jiul va fi televizat în 
direct de la ora 14.

V. M.

ZIUA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII CAPULUI VERDE

Tovarășului ARISTIDES PEREIRA
Secretar general al Partidului African al Independenței 

din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, 
Președintele Republicii Capului Verde

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al po
porului român și al meu personal, am deosebita plăcere să vă adresez, cu 
ocazia Zilei naționale a Republicii Capului Verde, felicitări cordiale dum
neavoastră și întregii conduceri de partid și de stat, precum și urări sincere 
poporului Republicii Capului Verde de noi și importante succese pe calea 
dezvoltării sale independente.

Sărbătorirea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă, totodată, 
prilejul deosebit de plăcut de a reafirma hotărirea noastră de a acționa în 
continuare în vederea adincirii și diversificării pe multiple planuri a coope
rării dintre partidele, țările și popoarele noastre, în folosul bunăstării și 
prosperității lor, al cauzei păcii și colaborării reciproc avantajoase între toate 
națiunile lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul din arhipelagul Capului 
Verde — ca și poporul Guineei- 
Bissau. de care este legat prin bo
gate tradiții de luptă comună pen
tru neatirnare — sărbătorește, la 12 
septembrie, ziua națională, in semn 
de omagiu fată de personalitatea lui 
Amilcar Cabrai, conducătorul miș
cării de eliberare din cele două țări.

Descendent! ai africanilor aduși 
odinioară de pe continent ne aces
te meleaguri, au dus timp de de
cenii o susținută luptă pentru cu
cerirea dreptului lor la dezvol
tare de sine stătătoare. Moște
nind o situație economică grea, ca 
urmare a unei seculare domina
ții coloniale, poporul arhipelagului 
s-a angajat să transforme înfățișa
rea tării, să-și asigure o existentă 
demnă, liberă și prosperă. In cursul 
celor doi ani de independentă au 
fost luate o serie de măsuri pen
tru dezvoltarea economiei. O aten
tie deosebită se acordă dezvoltării 
agriculturii (fiind vorba de o zonă 
în general afectată de secetă), iri
gațiilor. îndiguirii si opririi acțiu
nii de eroziune a solului. Au fost 
inițiate cercetări pentru depistarea 
pinzelor de apă subterană, s-a tre
cut la punerea în aplicare a unui 
plan de construcții de baraje, ca
nale, rezervoare pentru păstrarea 
ape) și utilizarea di rațională. în 
planurile pe termen mediu figurea

RĂSFOIND PRESA STI

„INTERNAȚIONAL HERALD TRIBUNE":

„Relansarea na s-a produs, 

fenomenele de criză persistă" 
• Șomajul se menține la „cote amețitoare" • Flage
lul inflației continuă • Escaladarea măsurilor protec- 

ționiste
„Șomajul, inflația rămîn la cote 

ridicate ; relansarea economică șo
văie" — sub acest titlu, cunoscutul 
cotidian american „International He
rald Tribune" publică pe prima pa
gină un amplu articol reflectînd În
grijorarea care domnește în țările 
capitaliste în legătură cu evoluțiile 
din economiile lor.

După cum se știe — scrie 
ziarul american — numeroși ex- 
oerti au pronosticat pentru anul 
1977 și îndeosebi pentru a doua 
parte a lui ameliorarea progre
sivă a situației economico-sociale, 
după ravagiile pe care le-a produs 
criza declanșată în anii 1974—1975. în 
fapt, mult așteptata relansare econo
mică sau nu s-a produs, sau are loc 
intr-o măsură redusă, caracteristica 
dominantă fiind persistenta in conti
nuare a fenomenelor de criză. In 
susținerea acestei concluzii, cotidianul 
citat inserează cele mal recente date 
și analize statistice.

Potrivit acestora, o creștere econo
mică mai semnificativă s-a produs 
in ultima perioadă doar în Japonia 
ti Italia. în schimb. în R.F. Germa
nia. in pofida considerabilei sale forte 
economice, evoluția a fost mai puțin 
satisfăcătoare ; producția industrială 
in aceasta tară a marcat în 
aprilie si mai sensibile scăderi, 
aceasta datorîndu-se. îndeosebi, di
minuării cererii interne. Chiar si în 
Japonia, creșterea economică are 
loc într-un chip neuniform, ac
tivitatea industrială desfăsurindu-se 
tn această tară la parametri cores
punzători doar in unele ramuri pro
filate pentru export : sectoarele des
tinate consumului intern continuă să 
•e afle intr-o fază de relativă 
stagnare. în ce privește S.U.A.. deși 
in prima jumătate a anului evoluția 
economică s-a arătat a fi promiță
toare. o serie de experti îsi exprimă 
îndoiala cu privire la posibilitatea 

•ca acest curs să se mențină într-un 
ritm care să asigure atingerea acelor 
obiective preconizate de administra
ție pentru cea de-a doua jumătate a 
anului în curs : iar eventualitatea 
ca economia să bată pasul pe loc 
nu este exclusă, după părerea acelo
rași experti. si pentru o bună parte 
a anului următor.

Cel mal vizibil Indiciu al menți
nerii unei conjuncturi nefavorabile ii 
constituie, dună aprecierile ziarului, 
șomajul, care a atins nroDortii fără 
precedent in ultimii 25 de ani. Sta
tisticile consemnează că 5.6 milioane 
persoane, respectiv 5.4 la sută din 
forța de muncă, sînt în 'căutare de 
lucru In cele 9 state membre ale 

ză exploatarea resurselor maritime 
prin dezvoltarea industriei pescui
tului. crearea unei industrii a ci
mentului și dezvoltarea turismului. 
Reforma agrară, lărgirea sistemului 
educational, instituirea unui servi
ciu medical corespunzător consti
tuie alte componente ale progra
mului de dezvoltare a tării.

Poporul român, care și-a mani
festat în permanentă solidaritatea 
militantă cu lupta popoarelor sub
jugate pentru lichidarea colonialis
mului. a sprijinit de la început lupta 
Partidului African al Independen
tei din Guineea-Bissau si Insulele 
Capului Verde pentru cucerirea in
dependentei. O mărturie eloc
ventă a acestei solidarități o consti
tuie întilnirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și .conducătorii 
P.A I.G.C.. precum și documentele 
semnate cu aceste prilejuri, care au 
deschis multiple căi conlucrării din
tre cele două popoare. în cursul con
vorbirilor la nivel înalt desfășurate 
la București, curînd după proclama
rea independentei Republicii Capu
lui Verde, s-a hotărit amplificarea 
și extinderea relațiilor dintre cele 
două țări. în interesul reciproc, al 
cauzei colaborării, progresului si 
păcii în întreaga lume.

C. VARVARA

Pieței Comune — ceea ce Înseamnă 
sporirea cu 12 la sută a efectivelor 
șomerilor în decursul ultimului an. 
Si în S.U.A.. șomaiul continuă să se 
'afle la un nivel neobișnuit — 6.9 la 
sută din forța de muncă. Caracteri- 
zind perspectivele din tarile capita
liste In domeniul ocupării forței de 
muncă, ziarul afirmă — intr-o 
formulă plastică — că somalul si-a 
permanentizat evoluția ciclică intr-o 
„zonă de mare altitudine", fiind po
sibile „ascensiuni și mai ameți
toare".

Celălalt fenomen care afectează 
evoluția vieții economice in mai toate 
țările capitaliste este inflația. Ziarul 
relevă că. in pofida unor eforturi de 
combatere a acestui flagel, rezulta
tele propriu-zise sînt prea puțin 
încuraiatoare. Ratele anuale ale in
flației in cele 24 de state capitaliste 
membre ale O.C.D.E. (Organizația 
pentru Cooperare si Dezvoltare Eco
nomică) cunosc o reducere minimă : 
dacă în primul semestru al lui 1977 
s-a înregistrat o rată anuală de 9 
la sută, pentru cel de-al doilea se
mestru se prevede 8 la sută.

In sfîrsit. încetineala extremă a 
pronosticatei relansări economice se 
vădește a fi legată si de măsurile de 
ordin protectionist Ia care recurg 
unele state in cadrul programelor lor 
de «revigorare»- a economiei. In acest 
sens, este citată aprecierea Fondului 
Monetar International evidențiind că 
are loc o escaladare a protectionis- 
mului mai accentuată decît în pe
rioada premergătoare recesiunii din 
1974. Apare, astfel, deosebit de îngri
jorătoare ascensiunea de acum a 
protectionismului. relevă ziarul. în
tr-un moment în care, cum se știe, 
nu restrângerea, ci, dimpotrivă, lăr
girea si intensificarea ■comerțului in
ternational. pe baze reciproc avan
tajoase. poate contribui la o reală 
ameliorare a vieții economica 
mondiale.

Ca o apreciere de ansamblu, arti
colul arată că nu este de așteptat să 
se producă în țările capitaliste creș
terea economică scontată : pentru 
toate statele membre ale O.C.D.E., 
rata medie de creștere este prevă
zută să se situeze la cel mult 4 la 
sută anul acesta, fată de 5.2 la sută 
anul trecut. Pentru șapte» dintre 
statele cu cel mai mare potențial eco
nomic din cadrul O.C.D.E. — S.U.A., 
Canada. Japonia. Marea Britanie. 
Franța. R.F.G.. Italia — această rată 
nu va fi însă, potrivit estimărilor, 
decît de 3.9 la sută în 1977 fată de 
5,1 la sută cît a fost anul trecut.

• RECONSTRUCȚIA 
CANALULUI BALTICA - 
MAREA ALBĂ. Agenția 
T.A.S.S. anunță începerea lucrări
lor de reconstrucție a vechiului 
canal dintre Marea Baltică și 
Marea Albă. Lung de 227 kilo
metri, canalul a fost construit in 
1933, corespunzător dotărilor 
tehnice din acea perioadă. In 
prezent, apariția navelor de 
mare tonaj, a noilor materiale 
de construcție a impus necesi
tatea înnoirii sistemului de na
vigație între cele două mări, 
care numără 19 ecluze. 15 stăvi- 
lare și aproximativ 50 de zăga
zuri. între altele, ecluzele vor fi 
pardosite cu beton armat în lo
cul lemnului. Reconstrucția ca
nalului Baltica — Marea Albă, 
precizează agenția T.A.S.S.. se

înscrie în realizarea prevederilor 
celui de-al 25-lea Congres al 
P.C.U.S. de dezvoltare industria
lă a regiunilor arctice.

• PLASTICUL IN 
CONSTRUCȚIA AUTO
MOBILELOR. Un
chimisti americani afirmă că pe 
la mijlocul deceniului viitor 
circa 85 la sută din autoturis
mele de serie vor fi făcute din 
piese de cauciuc sau plastic, le
gate între ele cum sînt legate 
iucăriile de plastic ale copiilor. 
Cercetătorii respectivi care lu
crează în laboratoarele unei 
uzine de adezivi declară că 
automobilele produse la Detroit 
în deceniul viitor vor avea ca
pote. trampoane si grătarele 
măștilor, precum si o parte din

structură Unite cu adezivi. Sis
temul de adezivi bazat ne com
puși de uree, dezvoltat în ulti
mii ani. a oferit posibilitatea 
unei invenții care face cu pu
tință asamblarea pieselor din 
fibră de sticlă ale caroseriei tot 
atît de ușor ca si asamblarea 
modelelor de plastic din iocurile 
copiilor. Plasticul va oferi auto
mobilului avantajele de a fi 
foarte ușor in greutate, necoro- 
ziv. mentinînd in același timp 
si pe acela al unei durități -simi
lare cu otelul. în ce privește 
noul adeziv, numit poliogrip, el 
se usucă extrem de ușor si in 
unele cazuri face ca piesele din 
plastic să aibă o duritate mai 
mare decît otelul pe care îl În
locuiesc. Adezivul este deia uti
lizat la unele piese ale modele
lor din 1978.

• ERUPȚIE VULCA
NICĂ ÎN ISLANDA. î" 
nord-estul Islandei. de-a lungul 
unei falii cunoscute mai de mult 
de geologi, s-a semnalat zilele 
acestea declanșarea unei inten
se activități vulcanice. Erupția 
se manifestă prin aruncarea 
unor mari cantităti de cenușă 
vulcanică, iar la un capăt al fa
liei se revarsă lavă incandescen
tă Geologii consideră că erupția, 
care se poate vedea de la 100 
km distantă, ar putea pune in 
primejdie lucrările de construc
ție ale unei centrale eeotermice 
din apropiere. Se are în vede
re evacuarea populației din sa

tul Reykjahlid. unde se află 
centrala.

• LADY ANTIPOR- 
NO _ așa a fost denumită, în 
presa britanică, Daphâ Skillen, 
o femeie in virstă de 49 de ani, 
căreia i s-a încredințat condu
cerea brigăzii de combatere a 
pornografiei din cadrul Scotland 
Yard-ului. Ea a fost desemnată 
în acest post după o succesiune 
de procese intentate șefilor bri
găzii „antiporno" care i-au pre
cedat. Cîtiva dintre aceștia au 
fost, de altfel, condamnați la în
chisoare pe diferite termene, 
sub acuzația de corupție.

• AȘEZĂMINT ȘTIIN
ȚIFIC CONSACRAT O- 
RIGINII OMULUI. «- 
drul unei ceremonii speciale, a 
fost inaugurat la Nairobi, capi
tala Kenyei. un centru de cer
cetări asupra originilor omului 
si preistoriei Africii, nomind de 
la un sir de importante desco
periri Drivind apariția ființelor 
umane în această zonă a lumii. 
Avînd menirea de a impulsiona 
cercetările științifice în asemenea 
domenii de mare interes, insti
tutul, dotat cu laboratoare și cu 
spații special amenajate pen
tru conservarea fosilelor, va be
neficia de serviciile unui corp 
de experti. cuprinzînd arheo
logi. paleontologi, geologi.

• ESCALADAREA VI
OLENȚEI. Presa americană in
formează despre un nou act cri
minal petrecut In orășelul Char
lotte. statul Carolina de Nord : 
un adolescent purtînd un tricou 
pe care era imprimată zvastica 
a tras cu o carabină focuri ’n 
serie asupra unui grup de oa
meni de culoare, venit! să se re
creeze pe un teren de sport. Pa
tru persoane au fost atinse, o 
femeie de 29 de ani decedînd 
ulterior la spital. Asasinul s-a 
sinucis la locul crimei cu pro- 
pria-i armă. El a fost identificat 
in persoana unul elev de liceu 
din localitate. în virstă de 17 
ani, Kenneth Wilson. Acest abo
minabil act. adăugîndu-se șiru
lui de episoade sîngeroase din 
ultima vreme din S.U.A.. vine să

ilustreze escaladarea în rîndul 
tinerilor a flagelului violentei, 
ca și efectele nocive asupra a- 
cestora ale actualei recrudescen
te a neonazismului.

• LEUL RĂPUS. Un 
leu care a terorizat în ultimele 
trei luni regiunea Kibahha. la 
aproximativ 50 de kilometri de 
Dar Es Salaam, unde a omorit 
8 persoane si a rănit alte 4, a 
fost împușcat, vineri, după o vî- 
nătoare intensă, la care au par
ticipat, timp de 10 zile, peste 
1 000 de vînătorl. militari și po
lițiști. S-a constatat că leul avea 
numai trei picioare, conflrmln- 
du-se incă o dată faptul că re
gele animalelor nu atacă omul 
decît dacă este rănit sau are di
formități care îl împiedică să 
vîneze animale sălbatice.
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„Prietenia și colaborarea multilaterală 
dintre Bulgaria și Romania dobindesc 

noi dimensiuni"

încheierea lucrărilor reuniunii Comitetului ZIUA NAȚIONALĂ

Toate ziarele apărute sîmbătă la 
Sofia publică integral. începind din 
prima pagină, textele Declarației pri
vind continua întărire a prieteniei fră
țești și aprofundarea colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria și Comunicatului pri
vind vizita oficială de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în Repu
blica Populară Bulgaria.

Conținutul acestor două Importan
te documente, ce consemnează re
zultatele fructuoase ale vizitei, a fost 
făcut cunoscut pe larg și de postu
rile naționale de 
radio și televizi
une.

„Poporul bul
gar, sublinia
ză „RABOTNI- 
CESKO DELO", 
salută cu satis
facție rezultatele 
fructuoase ale vi
zitei oficiale de 
prietenie a secre
tarului general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceausescu, in 
tara noastră. Aceasta a constituit o 
nouă contribuție la lărgirea, adinci- 
rea și îmbogățirea colaborării pe 
multiple planuri dintre cele două 
țări socialiste vecine".

Relevînd însemnătatea Declarației 
semnate de cei doi conducători de 
partid si de stat, a comunicatului co
mun dat publicității la încheierea vi
zitei, a acordurilor semnate cu a- 
cest prilej, ziarul arată că acestea 
'„reprezintă o nouă mărturie grăitoa
re a dezvoltării ascendente, multila
terale a relațiilor bulgaro-române". 
„Dezvoltarea acestor relații — se a- 
rată în continuare în comentariu — 
corespunde intereselor vitale ale 
celor două popoare, întăririi si înflo
ririi socialismului, cauzei mărețe a 
păcii In întreaga lume".

„Convorbirile oficiale desfășurate 
la Sofia Intre primul secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria. Todor Jivkov. și secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu,
— arată ziarul în continuare — s-au 
desfășurat într-o atmosferă de Înțe
legere reciprocă si prietenie frățeas
că. Este cît se poate de firesc să 
fie așa. întrucît relațiile bulgaro-ro- 
mâne sint relații care se bazează pe 
unitatea de ideologie si de teluri". 
„De asemenea — adaugă comentariul
— este cît se poate de firesc faptul 
că noua intilnire dintre tovarășii 
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu 
s-a încheiat cu rezultate fructuoase 
ce reprezintă o treaptă nouă în întă

0 nouă si remarcabilă contribuție 
la întărirea prieteniei frățești româno-bulgare
(Urmare din pag. I)
României și Bulgariei de a dezvolta 
relațiile de prietenie și solidaritate 
cu celelalte țări socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare și statele neali
niate, de a amplifica colaborarea cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială, de a acționa pen
tru ca marile probleme care con
fruntă lumea contemporană să-și 
găsească soluționări în conformitate 
cu interesele tuturor popoarelor, 
Declarația se impune ca un docu
ment de amplitudine internațională, 
ca un aport valoros la afirmarea ra
porturilor internaționale socialiste, 
la democratizarea relațiilor dintre 
state, Ia făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Constituie un motiv de deosebită 
satisfacție constatarea pusă în re
lief de desfășurarea convorbirilor o- 
ficiale și consemnată în documen
tele comune adoptate că relațiile 
româno-bulgare cunosc o continuă 
dezvoltare. Se intensifică și se am
plifică contactele pe linie de partid, 
la nivel guvernamental și parlamen
tar, schimbul de experiență în con
strucția socialistă, se întăresc* legă
turile dintre organizațiile de masă 
și obștești, dintre unitățile economice 
și instituțiile cultural-științifice din 
cele două țări.

Acest proces, de continuă adlnci- 
re a legăturilor româno-bulgare, iși 
are un solid suport material în co
laborarea economică dintre țările 
noastre. în acest sens este semni
ficativă amplificarea an de an a 
schimburilor comerciale. Astfel, a- 
cordul comercial de lungă durată — 
care prevede o dublare a volumului 
schimburilor față de cincinalul pre
cedent — nu numai că se îndepli
nește, ci va fi substanțial depășit 
O componentă Îmbucurătoare a a- 
cestei evoluții o constituie creșterea 
ponderii produselor industriei con
structoare de mașini și altor ramuri 
industriale modeme, în special a 
produselor rezultate din cooperarea 
în producție, care vor deține în 
actualul cincinal 25 la sută în an
samblul livrărilor reciproce — do
vadă elocventă a dezvoltării impe
tuoase a economiilor celor două 
țări.

Tocmai pornind de la asemenea 
premise create de realizările de 
seamă ale poporului român și ale 
poporului bulgar în făurirea unei 
economii modeme. înaintate. în cursul 
actualelor convorbiri a fost acordată 
o deosebită atentie lărgirii si di
versificării formelor si modalită
ților superioare de colaborare eco
nomică — cooperarea în producție, 
vecinătatea geografică oferind mari 
avantaje și posibilități în această 
direcție. Un strălucit exemplu îl 
constituie întreprinderea comună 
pentru producerea de mașini și uti
laje grele de la Giurgiu-Ruse, a 
cărei piatră de temelie a fost pusă 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov în decembrie anul 
trecut Indicațiile date cu pri
vire la definitivarea proiectului 

rirea prieteniei bulgaro-române și o 
colaborării dintre cele două țări". 

în încheierea comentariului său, 
„Rabotnicesko Delo“ relevă : „Rezul
tatele fructuoase ale vizitei oficiale 
de prietenie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în țara noastră vor avea, 
desigur, un larg ecou internațional, 
ele reprezentind o nouă expresie a 
relațiilor ce se lărgesc și se extind 
necontenit între țările socialiste fră
țești".

La rîndul său, „NARODNA MLA
DEI" scrie că vizita a reafirmat 
„adevărul incontestabil că intilnirile 
și convorbirile dintre conducătorii de 
partid și de stat din cele două țări 
vecine frățești nu reprezintă numai 
factorul fundamental, hotăritor al 
dezvoltării pe multiple planuri a 

Presa bulgara evidențiază rezultatele fructuoase 
ale vizitei oficiale de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

colaborării dintre Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă 
România, ci și un nou pas înainte 
pe calea aprofundării relațiilor bul
garo-române. Colaborarea bulgaro- 
română, ale cărei rădăcini se găsesc 
in tradițiile multiseculare ale priete
niei dintre Bulgaria si România și 
care, in ultimele decenii, in condiții
le socialismului, s-a dezvoltat neîn
trerupt. s-a îmbogățit acum si a do- 
bîndit noi dimensiuni concrete".

Amintind. în continuare, că popoa
rele bulgar si român au pășit aproa
pe în același timp ne drumul socia
lismului. subliniind succesele lor in 
dezvoltarea economiei, agriculturii, 
culturii și în toate sferele de activi
tate, ziarul relevă că „relațiile dintre 
țările noastre sint relații de tip nou, 
relații intre două state socialiste li
bere. suverane și egale In drepturi".

„In istoria îndelungată, cu bogate 
tradiții a prieteniei bulgaro-române 
— scrie în comentariul său „ZEME- 
DELSKO ZNAME" — a fost consem
nat un nou mare eveniment : vizita 
oficială de prietenie de patru zile a 
secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu in țara noastră".

„Convorbirile dintre tovarășii To
dor Jivkov și Nicolae Ceaușescu — 
continuă ziarul — desfășurate intr-o 
atmosferă de înțelegere și respect 
reciproc, ca și primirea plină de căl
dură făcută inalților oaspeți români 
de oamenii muncii bulgari au re
prezentat o nouă manifestare vie a 
prieteniei bulgaro-române, verificată 
in timp și cimentată prin singele 
vărsat in comun de cele două po
poare in lupta pentru eliberare na

tehnic al complexului hidroener
getic Turnu Măgurele-Nicopole, 
astfel încît lucrările de construcție 
să poată începe în primăvara anului 
viitor, schimbul de păreri referitor 
la realizarea în comun a unui nou 
complex hidrotehnic în zona Cerna
vodă, ca și a unui combinat de ole
fine, buchetul de contracte și înțe
legeri vizînd extinderea cooperării 
tehnico-stiintifice si în producție în
tre diferite întreprinderi — conturea
ză un amplu program concret de 
lucru pentru o îndelungată perioa
dă de timp. în scopul progresului tot 
mai rapid al operei de construcție 
socialistă în cele două țări.

Tabloul rezultatelor vizitei este 
întregit de măsurile prevăzute pe 
linia dezvoltării relațiilor în dome
niul științei, culturii, invățămîntului, 
sănătății, turismului, al. schimburi
lor în zona de frontieră, toate aces
tea vizînd o mai bună cunoaștere 
reciprocă a valorilor materiale și 
spirituale ale celor două popoare, 
„pentru a transforma tot mai mult 
Dunărea, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, într-un fluviu al 
prieteniei și colaborării".

Convorbirile la nivel înalt de la 
Sofia au prilejuit, totodată, un 
schimb de păreri asupra probleme
lor actualității internaționale și ale 
mișcării comuniste și muncitorești, 
reliefîndu-se și în această direcție 
posibilitățile de întărire a conlucră
rii dintre țările noastre, pornind de 
la marile schimbări revoluționare, 
naționale și sociale, de la profunde
le mutații pozitive intervenite in 
raportul mondial de forțe, ca urmare 
a afirmării tot mai puternice a ță
rilor socialiste, a creșterii forței de 
atracție și influenței socialismului 
în lume, a afirmării voinței popoa
relor de a pune capăt vechii politici 
de dominație și inegalitate, de a-șî 
organiza viata potrivit propriilor 
aspirații.

Ca state vital interesate în realiza
rea securității europene, în instau
rarea unui sistem nou de relații, caro 
să asigure dezvoltarea liberă a fie
cărei țări, conlucrarea neîngrădită a 
tuturor națiunilor continentului, 
România și Bulgaria și-au re
afirmat și cu acest prilej hotărtrea 
de a contribui activ la succesul re
uniunii general-europene de la 
Belgrad, care trebuie să se soldeze 
cu soluții concrete pentru aplicarea 
în viață a angajamentelor asumate 
prin Actul final de la Helsinki. în 
acest sens, a fost subliniată nece
sitatea completării și consolidării 
destinderii politice cu măsuri con
crete de dezangajare militară în 
Europa — fără de care nu pot fi 
concepute pacea și securitatea pe 
continent, ca și în Întreaga lume.

In mod firesc, și de această dată 
au fost evidențiate preocuparea și 
dorința ambelor țări de a contribui 
la dezvoltarea colaborării interbalca- 
nice, la instaurarea unui climat de 
bună vecinătate, pentru transforma
rea Balcanilor intr-o zonă a păcii 
trainice si înțelegerii, fără arme nu
cleare si baze militare străine. Este 
convingerea comună a țărilor noastre 

țională și socială. In condițiile socia
lismului. prietenia tradițională dintre 
popoarele bulgar și român a dobin- 
dit un conținut nou, s-a intărit an 
de an colaborarea bilaterală ce se 
dezvoltă în toate domeniile de acti
vitate pe baza Tratatului de priete
nie, colaborare și ajutor reciproc".

Referindu-se la importanta docu
mentelor comune româno-bulgare. 
ziarul apreciază că ele „reprezintă o 
nouă expresie concretă a întăririi și 
lărgirii prieteniei frățești și colabo
rării pe multiple planuri dintre P.C.B. 
și P.C.R., dintre cele două țări și 
popoare".

După ce evidențiază identitatea 
concluziilor asupra problemelor de 
politică externă discutate de cei doi 
conducători de partid și de stat, zia

rul scrie în fina
lul comentariului 
său : „Opinia
noastră publică 
salută cu profun
dă satisfacție re
zultatele rodnice 
ale recentului 
dialog bulgaro- 
român la nivel 
înalt. Acesta re
prezintă o nouă 
contribuție im

portantă la întărirea și dezvoltarea 
prieteniei și colaborării pe multiple 
planuri intre cele două țări si po
poare, o contribuție prețioasă la 
promovarea măreței cauze a socialis
mului și păcii in lume".

într-un comentariu consacrat vizi
tei. „NARODNA ARMIA" arată că 
„evenimentul care a emoționat 
profund, in această săptămână, între
gul popor bulgar și care a avut, de 
asemenea, un puternic ecou interna
țional, a fost vizita oficială de 
prietenie a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
Bulgaria".

Vizita — apreciază comentariul — 
„s-a desfășurat, pe întreg parcursul 
ei. sub semnul deplinei înțelegeri re
ciproce. Intilnirile oficiale, convorbi
rile dintre cei doi conducători de 
partid și de stat s-au desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, prietenească. 
Vizita s-a desfășurat, de asemenea, 
sub semnul acelei primiri pline de 
Căldură, de bucurie, pe care poporul 
bulgar a făcut-o inalților oaspeți".

în continuare, ziarul relevă că „în
semnătatea deosebită a rezultatelor 
vizitei o ilustrează și largul ei ecou 
internațional", ea fiind apreciată, pes
te hotare, ca un moment de cea mai 
mare importanță in cronica relațiilor 
de prietenie bulgaro-română. în în
cheiere, comentariul relevă că „vizita 
secretarului general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in țara noastră reprezintă, 
fără îndoială, un mare succes, nu nu
mai pentru țările noastre, dar și pen
tru cauza socialismului".

că problemele In discuție între dife
ritele state balcanice pot si trebuie 
soluționate pe cale pașnică. în spiri
tul stimei și respectului reciproc.

Și cu acest prilej. România și Bul
garia și-au afirmat pozițiile privind 
necesitatea intensificării luptei pen
tru realizarea dezarmării generale și 
totale, și in primul rind a dezarmării 
nucleare, subliniind urgenta cu care 
se impun încetarea cursei înarmări
lor, interzicerea producției de noi 
arme de distrugere în masă. Cele 
două țări se pronunț?, pentru adop
tarea' de măsuri hotărîte pentru în
ghețarea bugetelor militare, reduce
rea trupelor și armamentelor, retra
gerea trupelor străine si lichidarea 
bazelor militare de pe teritoriul al
tor state, desființare- concomitentă 
a blocurilor militare.

România si Bulgaria s-au pronun
țat, de asemenea, cu hotărîre pentru 
abolirea definitivă a forței și ame
nințării cu forța în relațiile interna
ționale. pentru conjugarea eforturilor 
în vederea lichidării decalajelor eco
nomice și instaurării unei noi ordini 
economice și politice mondiale, pen
tru eradicarea definitivă a rămășițelor 
colonialismului, neocolonialismului și 
rasismului, pentru eliminarea focare
lor de încordare și conflict, pentru 
creșterea rolului O.N.U. în viata in
ternațională.

Un factor esențial al soluționării 
problemelor complexe ale lumii con
temporane îl reprezintă — după cum 
se subliniază în Declarația comună — 
întărirea solidarității tuturor forțe
lor progresiste, antiimperialiste. O 
importantă hotărîtoare are în acest 
sens consolidarea unității partidelor 
comuniste și muncitorești, in spiri
tul marxism-leninismului și solidari
tății internaționale, pe baza respec
tării depline a egalității în drepturi 
și independentei fiecărui partid, a 
neamestecului în treburile interne. 
Prezintă, de aceea, o deosebită im
portantă reafirmarea hotărîrii Parti
dului Comunist Român si Partidului 
Comunist Bulgar de a acționa pen
tru dezvoltarea colaborării dintre 
partidele comuniste si muncitorești, 
potrivit principiilor afirmate în do
cumentul Conferinței de la Berlin a 
partidelor comuniste si muncitorești 
din Europa.

Prin rezultatele si întreaga sa des
fășurare. vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Bulgaria, noile convor
biri la nivel înalt purtate la Sofia și 
documentele încheiate marchează un 
moment de cea mai mare importantă 
în evoluția relațiilor româno-bulgare. 
Manifestîndu-și deplina aprobare și 
satisfacție fată, de acest rodnic bi
lanț. comuniștii, oamenii muncii de 
pe întreg cuprinsul patriei îsi ex
primă convingerea că relațiile de 
prietenie si colaborare frățească din
tre partidele si popoarele noastre se 
vor întări si mai mult. p~ toate pla
nurile. contribuind la progresul și 
mai rapid al operei de construcție 
socialistă în cele două țări. înscriin- 
du-se totodată ca un aport prețios la 
cauza socialismului, progresului și 
păcii în Europa si în întreaga lume.

pregătitor al sesiunii speciale a Adunării Generale 

a O.N.U. consacrată dezarmării

Documentele prezentate de delegația română 
s-au bucurat de interes și apreciere

• Se recomanda ca prima sesiune speciala a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării să aibă loc între 23 mai și 28 
iunie 1978 • Reprezentarea să fie la cel mai înalt nivel posibil

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).
— După trei săptămmi de dezbateri, 
dedicate în cea mai mare parte con
tactelor. consultărilor si negocierilor 
bi și multilaterale, cea de-a treia 
reuniune a Comitetului pregătitor al 
sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrate dezarmării, 
și-a încheiat lucrările la New York.

Prin consens — consemnat în ca
drul ședințelor oficiale — Comite
tul pregătitor a făcut recomandări 
importante Adunării Generale a 
O.N.U. în ceea ce privește organi
zarea activității sesiunii speciale con
sacrate dezarmării, precum si asupra 
viitoarelor reuniuni ale Comitetului 
pregătitor.

A fost adoptată ordinea de zi pro
vizorie. care, pe lingă măsuri de or
din procedural, cuprinde următoarele 
puncte : dezbaterea generală ; exa
minarea și evaluarea situației in
ternaționale actuale în lumina nece
sității imperioase de a se obține pro
grese substanțiale în domeniul dez
armării ; adoptarea declarației cu 
privire la dezarmare ; adoptarea 
Programului de acțiune cu privire 
la dezarmare ; examinarea roiului 
O.N.U. în domeniul dezarmării • șl 
structurile internaționale de negocie
re a problemelor dezarmării.

Comitețul pregătitor recomandă ca

Proiectul de rezoluție al „Grupului celor 1T* subliniază: 

Sint necesare eforturi intense In vederea unor progrese 
evidente In edificarea noii ordini economice internaționale 

Contribuția substanțială a României la elaborarea proiectului 
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).

— înaintea deschiderii, la 20 septem
brie, a celei de-a 32-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., la New 
York îsi va relua lucrările, la 13 sep
tembrie. sesiunea a 31-a a Adunării 
Generale, care, timp de o săptămînă. 
va examina rezultatele Conferinței 
asupra cooperării economice interna
ționale de la Paris si ale altor nego
cieri economice internaționale.

„Grupul celor 77“. din care fac par
te peste 110 țări în curs de dezvol
tare, între care și România, acordă 
o importantă deosebită sesiunii re
luate a Adunării Generale. Un grup 
de lucru al acestor țări, din care a fă
cut parte și tara noastră, a elaborat 
un proiect de rezoluție. însușit de 
„Grupul celor 77“ în ansamblul său. 
care va fi supus discuțiilor si adop
tării la apropiata sesiune. ‘

Dînd glas preocupării unanime a 
țărilor în curs de dezvoltare fată de 
lipsa unor progrese semnificative in 
procesul edificării noii ordini econo
mice internaționale, proiectul ..celor 
77“ ia notă cu regret de faptul că 
rezultatele Conferinței de la Paris sint 
nesatisfăcătoare si nu aduc, practic, 
nici o contribuție la restructurarea 
sistemului economic international si 
la soluționarea celor mai urgente pro
bleme care confruntă țările în curs de 
dezvoltare. în fata acestei situații, 
tarile in curs de dezvoltare lansează 
comunității internaționale. îndeosebi 
statelor avansate din punct de vede
re economic, apelul de a întreprinde 
noi și intense eforturi in vederea asi
gurării unor rezultate pozitive si con
crete pe calea edificării noii ordini e- 
conomice internaționale. Chemind la 
intensificarea negocierilor economice 
actuale, proiectul de rezoluție subli
niază necesitatea ca acestea să se des
fășoare in cadrul Organizației Națiu
nilor Unite, forul cel mai adecvat si

150 000 de persoane 
au demonstrat la Madrid 
împotriva creșterii continue 

a costului vie(ii
MADRID 10 (Agerpres). — Vineri 

seara, la Madrid — relatează agen
ția France Presse — peste 150 000 
de persoane au demonstrat, în semn 
de protest față de creșterea continuă 
a costului vieții in Spania. Acțiuni
le au fost organizate de mai multe 
asociații de femei și sprijinite de 
toate sindicatele democratice și par
tidele de stingă spaniole. Alte 20 000 
de persoane au luat parte, la Sara
gossa, la o demonstrație desfășurată, 
în centrul orașului, împotriva șoma
jului, la care au participat și parla
mentari ai formațiunilor politice de 
stînga.

agențiile de presă transmit:
La invitația c c- aI P-M-S-U- 

si a Consiliului de Miniștri al R.P. 
Ungare, o delegație de partid si gu
vernamentală cehoslovacă, condusă 
de Gustav Husak. secretar general 
al C.C. al P.C.C.. președintele R.S. 
Cehoslovace, va întreprinde in ur
mătoarele zile o vizită oficială de 
prietenie în R.P. Ungară, anunță 
agenția C.T.K.

Prima conferință a orga
nizațiilor studențești din 
țările nealiniate va avea loc- 
Intre 10 și 15 decembrie, la Cairo, 
s-a hotărît in cadrul unei întâlniri a 
Comitetului pregătitor, desfășurată în 
orașul iugoslav Dubrovnic. Principa
la temă a conferinței, la care vor 
participa delegații Si observatori din 
<10 țări, va fi „Rolul organizațiilor 
studențești din țările nealiniate în 
lupta pentru eliberarea națională, 
pentru dezvoltare si Pace în lume". 

prima sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. dedicată dezarmă
rii să se desfășoare la New York, pe 
parcursul a cinci săptămînl, între 23 
mai și 28 iunie 1978.

Se recomandă, de asemenea, ca se
siunea specială să creeze un comitet 
plenar pentru examinarea documen
telor ce urmează a fi aprobate, pre
cum și grupe de lucru, cu partici
parea tuturor celor interesați în func
ție de necesități.

Comitetul pregătitor consideră. în 
unanimitate. Că reprezentarea la se
siunea specială va trebui să fie la 
cel mai înalt nivel posibil.

în principiu, comitetul a căzut de 
acord ca sesiunea specială să adop
te un document final, conținînd ur
mătoarele patru secțiuni distincte : 
Introducerea sau Preambulul ; Decla
rația cu privire la dezarmare : Pro
gramul de acțiune ; Structurile de 
negociere a problemelor dezarmării.

Documentele prezentate de delega
ția română, axate pe principalele 
puncte ale ordinii de zi a viitoarei 
sesiuni speciale — Declarația pri
vind dezarmarea. Programul de ac
țiune. Structurile de negociere — 
s-au bucurat de Interes și apreciere, 
fiind considerate, alături de alte do
cumente de lucru, o importantă bază 
de discuție pentru redactarea docu
mentelor finale.

reprezentativ, singurul în măsură să 
asigure participarea plenară. în con
diții de egalitate, a tuturor statelor 
la asemenea negocieri cu caracter 
global.

Relevînd importanta urmăririi si e- 
valuării continue a diverselor nego
cieri economice internaționale, țările 
din „Grupul celor 77" propun con
vocarea. la Începutul anului 1980. a 
unei sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U.. la nivel ministerial, 
pentru examinarea progreselor reali
zate in edificarea noii ordini econo
mice internaționale si adoptarea, in 
lumina acestei evaluări, a unor mă
suri de natură să contribuie la pro
gresul economic al țărilor in curs de 
dezvoltare si la promovarea in con
tinuare a cooperării economice inter
naționale, inclusiv prin adoptarea u- 
nei noi strategii internaționale a dez
voltării în următorul deceniu.

Delegația română a participat activ 
la elaborarea proiectului „celor 77". 
prin prezentarea unor propuneri care 
reflectă concepția și poziția tării 
noastre în legătură cu edificarea unei 
noi ordini economice si politice in
ternaționale. cu întărirea unității si 
solidarității țărilor în curs de dezvol
tare, cu creșterea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite în examinarea 
și rezolvarea problemelor majore ale 
omenirii. Aceste propuneri, care îsi 
găsesc reflectarea în documentul 
„Grupului celor 77“. au fost apreciate 
ca o contribuție pozitivă a României 
la eforturile si acțiunile țărilor in curs 
de dezvoltare, la înfăptuirea obiecti
velor noii ordini economice interna
ționale.

UNESCO a lansat către toate statele lumii un apel

Pentru intensificarea luptei 
împotriva analfabetismului

PARIS. — Directo
rul general-adjunct al 
UNESCO. John Fobes, 
a inaugurat, la sediul 
din Paris al organiza
ției. Ziua internaționa
lă a alfabetizării, care 
este marcată pentru a 
12-a oară. In cuvintul 
de deschidere, el a 
lansat un apel către 
toate statele lumii, 
cerindu-le să-si inten
sifice eforturile consa
crate luptei împotriva 
analfabetismului. .

In legătură cu aceas
ta. Fobes a precizat că 
numărul neștiutorilor 
de carte de pe glob 
continuă să sporească, 
ridicîndu-se, în pre

zent. la aproximativ 
800 de milioane. „Un 
adult din trei — a pre
cizat el — nu știe nici 
să scrie, nici să citeas
că, nici să efectueze 
in scris un calcul ele
mentar". Ceea ce este 
mai grav, a apreciat 
Fobes, un număr foar
te mare de analfabet! 
se întâlnește in rîndul 
populației tinere din 
numeroase țări în curs 
de dezvoltare. Dacă 
un asemenea fenomen 
va continua si in vii
tor. numărul copiilor 
între 6 și 11 ani neșco- 
larizati din țările lu
mii a treia va ajunge 
in 1985 la aproximativ

Intîlnire. Den Siao-pln, vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, a primit sîmbătă de
legația Ligii deputaților pentru pro
movarea relațiilor de prietenie ja- 
pono-chineze, aflată în vizită în 
R. P. Chineză.

Consulatul R.F.G. la Wind
hoek, caPitala Namibiei, va fi în
chis începind cu data de 31 octom
brie. a anuntat Ministerul vest-ger- 
man al Afacerilor Externe. Adoptîn- 
du-se această măsură, se precizează, 
guvernul vest-german intenționează 
să pregătească deschiderea în Nami
bia a unei ambasade, de îndată ce 
această tară îsi va proclama inde
pendenta.

Consiliul de Securitate * 
hotărît să-și amîne dezbaterile în 
problema cipriotă, plnă la o dată 
care urmează să fie stabilită ulte
rior. Hotărîrea a fost luată la ședin

A REPUBLIC^ GUINEEA-BISSAU

Tovarășului LUIS CABRAL
Secretar general adjunct al Partidului African al Independenței 

din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau

BISSAU
Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Guineea-Bissau îmi oferă ocazia 

deosebit de plăcută de a vă adresa. în numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al poporului șl guvernului român, al meu personal, 
felicitări călduroase și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de noi succese poporului prieten al Guineei-Bissau în edificarea indepen
dentă și prosperă a patriei sale.

îmi exprim convingerea că, acționînd în spiritul Declarației solemne 
comune semnate în 1976, al înțelegerilor convenite cu prilejul întâlnirilor 
noastre, cooperarea pe multiple planuri dintre România și Guineea-Bissau 
va cunoaște o dezvoltare continuă, servind astfel idealului comun de bună
stare și fericire al popoarelor noastre, cauzei păcii, colaborării și înțelegerii 
internaționale.

în Guineea-Bissau. ca si în Insu
lele Capului Verde, ziua de 12 sep
tembrie. ziua de naștere a lui A- 
milcar Cabrai, fondatorul Partidu
lui African al Independentei, a fost 
proclamată sărbătoare națională. în 
semn de prețuire a activității con
ducătorului mișcării de eliberare, 
care și-a consacrat întreaga viată 
cauzei neatârnării tării.

Pășind pe calea dezvoltării inde
pendente. poporul Guineei-Bissau 
este angajat astăzi într-un amplu 
efort pentru depășirea stării de 
subdezvoltare moștenite de la co
lonialism. pentru accelerarea îna
intării sale pe calea progresului e- 
conomic si social. Programul de 
dezvoltare a tării, elaborat de gu
vern. definește trei sarcini priori
tare : preluarea controlului de că
tre stat in economie, modernizarea 
agriculturii si inițierea unei plani
ficări a dezvoltării.

în baza acestui program. In cel 
doi ani care au trecut de la cuce
rirea Independentei. poporul din 
Guineea-Bissau a înregistrat o se
rie de importante realizări. Si-au 
făcut apariția primele fabrici pen
tru elemente de construcții, de con
servare a fructelor, iar în curind 
se va trece la construcția barajului 
de pe rîul Corubal, în estul tării. 
Au fost stabilite obiectivele unui

lntîlnirea prietenească de la Belgrad dintre reprezentanți 
ai tineretului român și ai tineretului iugoslav

BELGRAD 10 (Agerpres). — Sîm
bătă s-a încheiat. în capitala R.S.F. 
Iugoslavia, întâlnirea prietenească 
dintre reprezentant! ai tineretului 
român și ai tineretului iugoslav — 
amplă manifestare, care se înscrie 
pe linia bunelor relații existente în
tre Uniunea Tineretului Comunist 
din România și Uniunea Tineretului 
Socialist din Iugoslavia, dintre tine
rii celor două țări, vecine și prietene, 
în ultima zi a întâlnirii, delegațiile 
U.T.C. și U.T.S. au depus coroane 
de flori la Monumentul soldatului 
necunoscut si au vizitat o serie de 
obiective social-culturale din Belgrad, 
în continuare, participanții la întâl
nire au fost oaspeții tinerilor mun
citori de la întreprinderea de elec
tromotoare „Rakovița" — prilej de a 
lua cunoștință de rezultatele obținu
te în producție, de activitatea orga
nizației U.T.S. pentru antrenarea ti
nerilor la realizarea sarcinilor eco
nomice. pentru formarea comunistă 
a tinerilor. Delegația tineretului ro
mân s-a întâlnit apoi cu cadre de 
conducere ale Conferinței orășenești 
Belgrad a U.T.S.. cu tineri belgră- 
deni. S-a efectuat, cu această ocazie.

134 milioane. Un alt 
aspect îl reprezintă 
faptul că femeile con
stituie 60 la sută din 
totalul persoanelor a- 
nalfabete. iar această 
proporție continuă să 
crească mult mai re
pede ca cea a bărba
ților neștiutori de 
carte.

Directorul aeneral- 
adjunct al UNESCO a 
subliniat că o acțiune 
de alfabetizare cu a- 
devărat eficientă nu 
va putea fi organizată 
decit în primul rind 
prin eforturile depuse 
de insesi statele care 
au un număr mare de 
analfabeți.

ța de vineri a Consiliului de Secu
ritate.

Remaniere guvernamen
tală în Etiopia. Postul de radio 
Addis Abeba a anunțat, vineri, o 
remaniere guvernamentală. Astfel, 
ministrul apărării, generalul Ayalew 
Mandefro, a fost înlocuit cu genera
lul Taye Tilahun, fost comandant al 
forțelor aeriene. Tesfaye Dinka a 
fost numit ministru al industriei, iar 
Haile Wolde Mikael a fost numit 
ministru al culturii.

Populația Marocului este 
de 17 825 700 locuitori, informează 
publicația din această țară „La vie 
economique". în ce privește popu
lația orașelor, pe primul loc se află 
Casablanca cu 2 116 300 locuitori, ur
mat de Fes și Marrakech. Capitala 
țării — Rabat — ocupă locul al șa
selea, cu 793 400 locuitori.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

plan de electrificare, s-au Întreprins 
prospecțiuni geologice și s-au adop
tat măsuri de pjinere în valoare a 
zăcămintelor descoperite. între care 
cele de bauxită.

Animat de sentimente de caldă 
solidaritate fată de poporul d'n 
Guineea-Bissau. ca și fată de ceJ 
lelalte popoare africane, de toate 
popoarele care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, po
porul român urmărește cu interes 
și simpatie eforturile sale dedicate 
propășirii economico-sociale. Româ
nia socialistă, care a acordat miș
cării de eliberare din Guineea-Bis
sau întregul sprijin, sub cele mal 
diferite forme — politic, diploma
tic. material, al pregătirii de cadre 
— a stabilit și dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare cu tânărul 
stat african. întâlnirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu conducătorii 
P.A.I.G.C., vizitele în România ale 
reprezentanților de seamă ai Repu
blicii Guineea-Bissau au întărit le
găturile existente, au deschis per
spectiva dezvoltării în continuare a 
relațiilor dintre partidele si țările 
noastre, corespunzător intereselor 
celor două popoare, cauzei unității 
forțelor antiimperialiste. păcii și 
cooperării internaționale.

A. BUMBAC

un schimb de informații și experien
ță, relevîndu-se dorința reciprocă de 
a dezvolta, în continuare, relațiile 
prietenești dintre organizațiile de ti
neret din București și Belgrad.

Prin varietatea și numărul mare de 
acțiuni, caracterul de lucru și schimbul 
de experiență, prin atmosfera deose
bit de caldă. întâlnirea prietenească 
dintre reprezentanți al tineretului 
român și ai tineretului iugoslav s-a 
înscris ca o contribuție importantă 
la mai buna cunoaștere reciprocă, ca 
o nouă și semnificativă manifestare 
a relațiilor de strînsă prietenie si 
cooperare dintre U.T.C. si U.T.S., 
dintre tinerii celor două țări.

Reuniune a reprezentantelor 
partidelor comuniste 

din unele țări vest-europene 
HELSINKI 10 (Agerpres). — în 

orașul finlandez Espoo s-au desfă
șurat. timp de două zile, lucrările 
unei reuniuni a reprezentantelor par
tidelor comuniste din unele țări vest- 
europene. Participantele au efectuat 
un schimb de experiență si de opinii 
in probleme privind situația femei
lor în țările capitaliste si lupta dusă, 
de partidele comuniste din respecți ' 
vele state pentru apărarea dreptur' 
lor femeilor.

Plenara C.C. al P.C. Francez
PARIS 10 (Agerpres). — La Paris 

a avut loc o plenară a C.C. al P.C. 
Francez consacrată examinării pro
blemelor privind înnoirea programu
lui comun de guvernare al forțelor 
de stînga. Plenara a adoptat o re
zoluție ce reafirmă propunerile par
tidului comunist, prin care se urmă
rește ca programul comun să cores
pundă năzuințelor maselor populare 
și să asigure înfăptuirea unor prefa
ceri democratice în tară. în legătură 
cu viitoarea întâlnire a conducători
lor partidelor de stînga. semnatare 
ale programului comun, plenara a 
subliniat că P.C. Francez „va lupta 
pentru depășirea divergentelor im
portante care persistă și realizarea 
unui acord menit să slujească drept 
bază de acțiune alianței forțelor de 
stînga".

Primire. Vicepreședintele S.U.A., 
Walter Mondale, a primit delegația 
Comitetului pentru promovarea co
merțului internațional al R. P. Chi
neze, condusă de Uan Yao-tin, pre
ședintele comitetului, care întreprin
de o vizită în S.U.A.

Declarația primului mi
nistru al Turciei. Primul ml_ 
nistru al Turciei, Suleyman Demirel, 
a declarat că măsurile economice 
stabilite de guvern au ca obiectiv 
principal stăvilirea inflației, urmă
rind totodată și finalizarea unei se
rii de proiecte de investiții publice. 
Premierul a opinat că aceste măsuri 
vor permite evitarea creșterii indi
celui general al prețurilor peste 
anumite limite.

Intervenția Băncii Angliei 
la bursa din Londra. 831,03 
Angliei a fost nevoită să intervină 
în cursul tranzacțiilor desfășurate vi
neri la bursa din Londra pentru a 
opri tendința de creștere anormală a 
valorii lirei sterline în raport cu alte 
monede vest-europene, achiziționînd 
devize in valoare totală de 200 mi
lioane dolari.
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