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SUCCES DEPUN CONFERINȚEI 

NAȚIONALE A FEMEILOR! 
care își începe azi lucrările.

Eveniment Important în viața social-politlcâ a țârii, 
Conferința națională a femeilor are loc într-o pe
rioadă în care milioanele de femei de la orașe și sate, 
împreună cu întregul popor, acționează ferm,’ sub con
ducerea Partidului Comunist Român, pentru înfăp
tuirea hotărirtlor Congresului al Xl-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului, pentru aplicarea măsu
rilor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 22—23 
martie 1978 privind perfecționarea conducerii și pla
nificării economico-financiare, întărirea autoconduce- 
rii muncitorești și autogestiunii, trecerea la o nouă 
calitate in întreaga activitate economică și socială.

însemnătatea deosebită a Conferinței naționale a 
femeilor decurge din poziția programatică a partidu
lui față de creșterea continuă a rolului femeilor în 
întreaga viață economico-socială și spirituală a na

țiunii. Programul Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României. spre comunism consemnează 
drept una din marile cuceriri ale socialismului în 
România asigurarea deplinei egalități în drepturi a 
femeilor, crearea condițiilor în vederea afirmării' în 
toate domeniile de activitate ale societății, a energiei 
și potențialului lor creator.

Cu deplina convingere că dezbaterile ce vor avea 
loc, hotărîrile ce se vor adopta vor constitui un mo
ment de importanță deosebită în viața și activitatea 
milioanelor de femei din țara noastră, vor amplifica 
participarea lor la activitatea creatoare a întregului 
popor pentru ridicarea patriei noastre pe noi trepte 
de progres și civilizație, urăm succes deplin lucră
rilor Conferinței naționale a femeilor.

EVENIMENT DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ
IN VIATA SOCIAL-POLITICĂ A TĂRII

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația guvernamentală a R. P. Chineze

înaltul forum al mișcării de fe
mei — care își incepe astăzi lucrările 
— va dezbate probleme importante 
ale activității desfășurate de Consiliul 
National, de comitetele si comisiile 
femeilor, sarcinile ce le revin in mo
bilizarea maselor de femei la reali
zarea hotăririlor adoptate de Con
gresul al Xl-lea și de Conferința 
Națională a partidului. Totodată, 
conferința va adopta normele de or
ganizare și funcționare a consiliului 
național, a comitetelor și comisiilor 
femeilor, va alege Consiliul National 
al Femeilor și Comisia de cenzori. 
Moment de bilanț, conferința va în
fățișa imaginea luminoasă a drumu
lui ascendent parcurs de femei spre 
o nouă demnitate umană, spre un 
rol tot mai important in viata 
României socialiste, prin participarea 
activă, competentă la marea operă 
de creație socialistă, care a îmbogă
țit avuția materială si spirituală a 
patriei, la amplul efort constructiv 
pentru ridicarea ei pe noi culmi de 
progres si civilizație.

Adunările de dări de seamă si ale
geri care au avut loc in Întreprin
deri. instituții și unități agricole, 
conferințele comunale, orășenești, 
municipale si iudețene — care au 
reunit milioane de femei de diferite 
vîrste și profesii — s-au constituit 
în tot atitea vibrante manifestări de 
stimă, de dragoste si recunoștință- (Continuare în pag. a V-a)

Prin participarea activă șl competentă la amplul efort constructiv susținut de poporul nostru, femeile se afirmă 
tot mai pregnant ca o puternică forță creatoare in întreaga viăță economico-socială și spirituală a națiunii. O ima
gine grăitoare dintr-una din secțiile întreprinderii „Tricodava" din București, unde prezența femeilor la conducerea 

și organizarea producției este preponderentă Foto : S. Cristian

Tradiția literară ro
mânească cuprinde 
printre elementele sal? 
cele mai vechi și mai 
durabile sentimentul 
iubirii de patrie. A- 
cest sentiment, de-a 
lungul vremii, si-a gă
sit în limba noastră o 
expresie viguroasă. în
totdeauna izvorîtă in 
chip firesc dintr-o 
necesitate și dintr-o 
convingere adincă. in 
toate genurile literare 
si mai cu seamă in 
poezia lirică. Poezia 
patriotică n-a încetat 
niciodată la noi. îm
prejurările istorice, de 
multe ori neprietenoa
se. au impus apariția 
si dezvoltarea ei. Ori
cum. ea a făcut parte 
mereu din mijloacele 
prin care. în fata lu
mii întregi. sufletul 
românesc s-a afirmat 
și si-a apărat, moral
mente. existenta cu e- 
locventă si cu pasiu
ne. Mai mult decit 
oricare altă specie li
terară. poezia patrioti
că. care trebuie întot
deauna să pornească 
dintr-o individualitate 
poetică puternică, are

o importantă socială si 
o semnificație morală 
ce trec dincolo de ma
nifestările individuale 
si este o poezie a tu
turor. așa cum este 
limba în care este 
rostită. Și într-adevăr

păstrarea si cultivarea 
limbii este, trebuie să 
fie. un model de ur
mat si pentru poezia 
iubirii de patrie, păs
trătoare și ea si ex
presie răsunătoare a 
ființei naționale.

Iată de ce această 
poezie a dragostei de 
tară se impune si este 
cultivată cu o si mai 
mare vigoare in con
dițiile afirmării si în
floririi ființei națio-

Lina CIOBANU, 
membru al Comitetului Politic 

Executiv al C.C. al P.C.R., 
președinta Consiliului Național 

al Femeilor

profundă fată de partid, fată de 
secretarul său general. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, cel mai iubit fiu 
al neamului. conducătorul iubit al 
întregului popor, de numele căruia 
sint legate realizările epocale ale 
celei mai rodnice perioade din isto
ria patriei, promotorul politicii con
secvente de- afirmare plenară a fe
meii în viata economică, politică si 
socială a tării, de ocrotire cu pă
rintească griiă a mamei si copilului, 
a familiei, de creare a unor condiții 
de muncă și de viată mereu mai 
bune.

Calde și impresionante sentimente 
de prețuire si dragoste, de alese 
mulțumiri pentru contribuția deose
bită la elaborarea si transpunerea în 
practică a măsurilor stabilite de 
conducerea partidului in vederea 
creșterii rolului femeii în viata so
cietății noastre, pentru spriiinul per
manent si îndrumările valoroase pe 
care le acordă mișcării de femei au 
fost exprimate fată de tovarășa 
Elena Ceausescu, eminentă persona

nale. Si aceasta, de 
fapt, se . întîmplă me
reu. este o nevoie per
manentă. Poezia dra
gostei de tară satis
face această nevoie. 
Ea trebuie să îndepli
nească anumite condi- 

Despre 
poezia patriotică

Alexandru PHILIPPIDE

tii pentru a putea 
să-si îndeplinească 
bine scopul. Nu e de
loc zadarnic, ba chiar 
dimpotrivă este nece
sar ca aceste condiții 
să fie amintite, mai cu 
seamă astăzi, cind la 
noi este un curent pu
ternic. pe deplin 
îmbucurător, de poe
zie patriotică. 

litate a vieții politico-sociale si știin
țifice. care constituie pentru toate 
femeile un demn exemplu de mun
că și viață consacrate prosperității 
patriei, cauzei păcii si socialismului.

Adunările și conferințele de dări 
de seamă si alegeri s-au caracteri
zat printr-uij, pronunțat spirit de lu
cru. au dezbătut cu exigentă si răs
pundere activitatea desfășurată si 
sarcinile ce revin mișcării de femei 
în înfăptuirea hotăririlor Congresului 
al Xl-lea și ale Conferinței Na
ționale a partidului, a hotăririi 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 
iunie 1973 cu privire la creșterea ro
lului femeii in viata economică, po
litică si socială a tării. Adtfnările au 
prileiuit valoroase schimburi de ex
periență. au declanșat chemări la în
trecere si initiative. în scopul spo
ririi contribuției femeilor la reali
zarea exemplară a sarcinilor de plan 
si a angajamentelor asumate, la buna 
gospodărire si înfrumusețare a loca
lităților. la creșterea si educarea ti
nerei generații. Participarea largă, 
democratică, de masă, la dezbateri, 
a tuturor categoriilor de femei — 
muncitoare, țărănci, intelectual., 
românce, maghiare, germane si de 
alte naționalități — oglindește. în 
fapt, locul pe care îl ocupă astăzi

Mai întîi si înainte 
de orice, poezia iubi
rii de patrie, poezie 
care are de scop ilus
trarea acestui senti
ment. trebuie să fie in
tr-adevăr poezie, adică 
să nu neglijeze fru- 

musetea poetică sub 
motiv că poezia pa
triotică trebuie să con
vingă. nu să placă. E- 
roare profundă. Poezia 
patriotică trebuie, ca 
orice fel de poezie, să 
dea o bucurie, să pla
că. așa cum se și în- 
timplă in lucrările 
poeților adevărati. de 
vocație autentică. Pen-

tru această poezie — 
ca pentru oricare alta, 
de altminteri — tre
buie o vocație si en
tuziasm. O vocație si
gură și un entuziasm 
sincer. în ce privește 
vocația, aceasta tre-

buie să fie înclinată 
către acest fel de poe
zie. Cine nu are a- 
ceastă vocație specia
lă. acest talent deose
bit. își poate exprima 
dragostea de tară în 
orice alt mod de ex
presie. nu în poezie. 
Același lucru si cu en
tuziasmul, care într-o 
poezie patriotică este 
absolut necesar, cu 
condiția. bineînțeles, 
să fie sincer. Poezia

În întîmpinarea 

zilei de 1 Mai

REALIZĂRI
DE PRESTIGIU 
IN ÎNTRECERE

CĂRBUNE PESTE PLAN
Minerii de la Lupoaia au extras, 

joi. ultimele cantități de cărbune 
înscrise în planul primelor patru 
luni din acest an — succes pe care 
ei il dedică zilei de 1 Mai. înre
gistrat in condițiile în care fiecare 
miner a extras zilnic în plus 423 kg 
de cărbune, ceea ce atestă o bună 
folosire a combinelor, complexelor 
mecanizate și celorlalte utilaje, 
succesul ii va permite colectivului 
acestei unități fruntașe din Valea 
Motrului să extragă în plus pină 
la sfirșitul lunii aprilie o canti
tate de lignit cu care se pot pro
duce, în termocentrale, 50 milioa
ne kilowați-oră energie electrică. 
(Agerpes).

PRODUSE NOI 
Șl MODERNIZATE

în aceste zile apropiate sărbăto
rii de la 1 Mai oamenii muncii de 
la întreprinderea constructoare de 
mașini din Reșița anunță asimila
rea a două tipuri de compresoare, 
cărora in urma reproiectării unor 
piese și subansamble. li s-a redus 
greutatea la mai mult de jumăta
te. Datorită acestui fapt, întreprin
derea reșițeană realizează, anul a- 
cesta, o economie de peste 200 to
ne metal. (Agerpres).

PRIN CREȘTEREA 
PRODUCTIVITĂȚII 

MUNCII
La întreprinderea siderurgică „O- 

țelul roșu". din județul Caraș- 
Severin, \ca urmare a acțiuni
lor inițiate în fiecare schimb de lu
cru, pentru folosirea cu eficiență 
mărită a agregatelor tehnice și ri
dicarea productivității muncii, in
dice la care s-a înregistrat^ o 
creștere de 1 000 lei pe lucrător, 
siderurgiștii de aici au produs în 
plus de la începutul anului și pînă 
acum, cu aceleași capacități, o 
producție marfă în valoare de pes
te 4 milioane lei, materializată în 
importante cantități de oțeluri, la
minate și bare trase. Tot in aceas
tă perioadă, întreprinderea a depă
șit prevederile la export cu 500 000 
lei-valută. (Agerpres).

SPRE RAFINĂRII — 
CANTITĂTI SPORITE 

DE PETROL
Schela de extracție Moreni — 

unitate dîmbovițeană fruntașă, al 
cărei colectiv de muncă a lansat, 
în acest an, chemarea la întrecerea 
socialistă către toți petroliștii țării — 
a livrat rafinăriilor, suplimentar, 
pină acum o cantitate de țiței cu 
un grad de impurități sub nivelul 
admis, din care s-ar putea obține 
mai bine de 20 000 tone derivate. 
(Agerpres).

dragostei de tară se 
manifestă în chip fi
resc. așa cum s-a ma
nifestat întotdeauna in 
poezia noastră clasică. 
Și încă ceva. Să nu ne 
grăbim să prețuim 
prea mult cantitatea. 
Decit zece poezii fără 
entuziasm și fără o 
nevoie adincă de ex
primare a acestui sen
timent. care este al tu
turora. dar pe care nu 
chiar toti sint capabili 
să-l exprime în chip 
poetic si convingător 
(și cu atit mai convin
gător, cu cit e mai 
poetic) — așadar, de- 
cît zece poezii slabe, 
mai bine două poezii 
bune. Prin urmare, a- 
tentie în alegerea și la 
publicarea poeziilor 
patriotice. Această a- 
tentie se recomandă 
atit cititorului, cit si 
criticului literar. E-
xercitîndu-se cu ri
goare această selecție, 
poezia dragostei de
tară, de care este în
totdeauna nevoie, isi 
poate îndeplini scopul, 
bucurînd si entuzias- 
mînd pe cititor.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi la a- 
miază, delegația guvernamentală a
R.P. Chineze, condusă de tovarășa Cen 
Mu-hua, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
ministrul relațiilor economice cu 
străinătatea, care a făcut o vizită ofi
cială de prietenie in țara noastră.

Din delegație fac parte Ue Iu-min, 
adjunct al ministrului relațiilor eco
nomice cu străinătatea. Uan Li. ad
junct al ministrului construcțiilor de 
mașini, consilieri si experți.

La primire au luat parte tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
si cooperării economice internaționa
le, Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe. Vasile Mușat. secretar al 
C.C. al P.C.R.. Neculai Agachi. mem
bru al C.C. al P.C.R.. ministrul indus
triei metalurgice. Ion Avram, mem
bru al C.C. al P.C.R.. ministrul, in
dustriei construcțiilor de mașini, Flo- 
rea Dumitrescu, membru al C.C. al

„Adresăm omagiul nostru, înalta 
cinstire și prețuire pentru bilanțul 

bogat și rezultatele excepționale 
ale vizitei întreprinse in S.U.A."

Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de către Consiliul de Miniștri

Joi după-amiază a avut loc șe
dința Consiliului de Miniștri în 
cadrul căreia guvernul țării și-a 
exprimat deplina adeziune, totala 
și unanima aprobare față de re
zultatele rodnice ale vizitei efec
tuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu în Statele Unite 
ale Americii.

Subliniind prodigioasa activitate 
desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitei de 
stat în S.U.A., tovarășul Manea 
Mănescu, primul ministru al gu
vernului, a relevat contribuția 

împreună cu întregul nostru pat ti d și popor, Con
siliul de Miniștri al Republicii Socialiste România vă 
aduce întregul omagiu, o înaltă cinstire și prețuire 
pentru bilanțul bogat și rezultatele excepționale ale 
vizitei de stat pe care ați întreprins-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Statele Unite ale Ame
ricii. Constituind o nouă și strălucită contribuție la 
dezvoltarea raporturilor româno-americane, la cauza 
păcii, înțelegerii și colaborării internaționale, vizita 
dumneavoastră se înscrie ca o valoroasă manifestare 
a rolului activ, prestigios al României socialiste pe 
arena mondială, un important prilej de reafirmare 
pe plan teoretic și practic a modului în care partidul 
și statul nostru concep întemeierea relațiilor de co
existență pașnică dintre state cut orînduiri sociale di
ferite, bazate pe suveranitatea și' independența națio
nală. egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile 
interne.

Convorbirile și înțelegerile la care ați ajuns cu pre
ședintele Jimmy Carter, Declarația comună semnată 
cu acest prilej îmbogățesc fructuoasa colaborare la 
nivel înalt dintre România și Statele Unite ale Ame
ricii. asigură o bază puternică dezvoltării relațiilor 
româno-americane pe plan politic, economic, tehnico- 
științific și în alte domenii de interes comun, de con
lucrare în vederea asigurării unui climat de pace și 
înțelegere internațională. Vă revine dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, rolul hotă- 
rîtor în ridicarea pe o nouă treaptă a colaborării 
dintre cele două țări, inițiativele și acțiunile pe care 
le întreprindeți aflîndu-se la baza bunelor relații ro
mâno-americane, care au cunoscut o extindere puter
nică în ultimul deceniu. Politica partidului și sta
tului nostru, neobosita activitate și concepția dum
neavoastră revoluționară în sfera relațiilor inter
naționale se bucură în mod legitim de un larg 
interes și apreciere, de stimă și prețuire în con
știința poporului român, a celorlalte popoare. In 
epoca contemporană, caracterizată prin existen

ta a numeroase probleme foarte complexe, dum
neavoastră aduceți o puternică mărturie că orice ța
ră, indiferent de mărime sau de orînduire socială, 
poate contribui la construcția unor raporturi de pace 
și înțelegere, la instaurarea unei noi ordini economice 
și politice juste și echitabile.

Noul dialog la nivel înalt româno-american, întîl- 
nirile cu numeroși reprezentanți ai vieții politice, e- 
conomice și sociale americane constituie o remarca
bilă contribuție la dezvoltarea, amplificarea și pune
rea pe baze stabile și de lungă durată a relațiilor 
dintre cele două țări, îndeosebi în domeniul cooperă
rii economice, în plină dezvoltare.

Primirea călduroasă, înalta stimă ce v-a fost re
zervată pe întregul parcurs al vizitei reprezintă o 
elocventă apreciere de care se bucură politica Româ
niei socialiste, prețuirea față de gîndirea și activitatea 
pentru promovarea cauzei păcii, colaborării și înțe
legerii între națiuni, pentru democratizarea vieții in
ternaționale, pentru edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte, pentru o soluționare în interesul po
poarelor a marilor probleme ale vieții contemporane.

Cu fermitatea revoluționară care caracterizează în
treaga dumneavoastră activitate, ați reprezentat și de 
această dată solia poporului român, demn și hotărît 
să-și făurească destinul comunist în condițiile păcii 
și securității depline, fără nici o ingerință străină ; 
ați dovedit din plin înaltele dumneavoastră calități 
de eminent om politic și de stat, conducător strălucit 
al națiunii noastre socialiste, personalitate proeminen
tă a lumii contemporane.

Exprimînd deplina adeziune față de rezultatele rod
nice ale dialogului româno-american, Guvernul Re
publicii Socialiste România se angajează în mod so
lemn, mult stimate și iubite tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușescu, să acționeze și în viitor, neabătut, 
pentru înfăptuirea politicii generale a partidului și 
statului nostru, consacrată înfloririi României socia
liste, cauzei păcii și colaborării internaționale.

ÎN PAGINA A III-A;

Din întreaga țară, telegrame și mesaje de înaltă apreciere 

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

de organizații județene de partid, organizații de masă, 

colective de întreprinderi și instituții

P.C.R.. Ion Stoian. adjunct al mi
nistrului comerțului exterior si coo
perării economice internaționale.

A fost prezent Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze la București.

Conducătoarea delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceausescu un 
cald mesaj de prietenie din partea 
tovarășilor Hua Kuo-fen. președin
tele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze. Ie 
Cien-in, Den Siao-pin, Li Sien-nien, 
Van Dun-sin. vicepreședinți ai C.C. 
al P.C. Chinez, iar poporului român 
urări de noi succese în vasta operă 
ce o desfășoară sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a secre
tarului său general, pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în patria sa. Tovarășa Cen 
Mu-hua a exprimat, totodată. întrea
ga gratitudine pentru întrevederea 
acordată, pentru sentimentele de 
caldă prietenie cu care au fost încon
jurați membrii delegației pe par
cursul vizitei în România, apreciind 
aceasta ca o mărturie elocventă a 
trainicelor legături dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis tova
rășului Hua Kuo-fen, celorlalți tova

inestimabilă a președintelui Repu
blicii Socialiste România Ia dez
voltarea relațiilor româno-ameri- 
cane, cu implicații pozitive asupra 
climatului politic general din lume, 
meritele excepționale ale secreta
rului general al partidului la efor
turile pentru soluționarea marilor 
probleme ce confruntă omenirea 
contemporană.

în cadrul ședinței a fost expri
mată hotărîrea membrilor guver
nului de a munci cu pasiune și 
energie, strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său general, 

răși din conducerea partidului si sta
tului un cald salut prietenesc, iar 
poporului chinez urarea de a obține, 
sub conducerea P.C. Chinez. în frunte 
cu președintele Hua Kuo-fen. noi și 
importante succese pe calea transfor
mării marii Chine intr-un stat socia
list puternic si modern.

în timpul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție relațiile strinse. 
tradiționale, de prietenie, solidaritate 
militantă si colaborare multilaterală 
dintre partidele, țările si popoarele 
noastre si a fost manifestată convin
gerea că aceste raporturi, conlucra
rea româno-chineză vor cunoaște o 
dezvoltare continuă în interesul celor 
două părți, al cauzei generale a so
cialismului si păcii în lume.

A fost subliniată. în acest cadru, 
însemnătatea actualelor convorbiri 
economice la nivel guvernamental 
româno-chineze, care au stabîlit mă
suri concrete de intensificare a legă
turilor economice dintre cele două 
țări, ceea ce servește construcției so
cialiste. prieteniei si cooperării mul
tilaterale dintre statele si popoarele 
noastre.

în timpul convorbirii au fost abor
date. de asemenea, unele probleme 
ale situației internaționale actuale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru a-și îndeplini în 
mod exemplar sarcinile ce le revin 
pentru înflorirea continuă a pa
triei, a bunăstării întregului popor, 
pentru cauza socialismului și păcii 
în lume.

Consiliul de Miniștri a adoptat, 
într-o atmosferă de entuziasm, o 
telegramă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, în care se spune :
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Comitetul comunal de partid 
și-a mutat sediul: pe cimp,
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Pasiune... | 
florală

ln fața blocului B 2 din car 
tierul „Progresul 1“ din Slatina , 
atenția trecătorului este atrasă, I 
de un „colț" de spațiu verde de I 
un pitoresc aparte. Este o grădi
niță de flori amenajată de unul I 
dintre locatari, NelU Popa, teh- | 
nician. In fața blocului in care 
locuiește, el a plantai numeroa- ■ 
se flori, arbori si arbuști, intr-o I 
bogată paletă cromatică. Nu lip- * 
sesc nici raritățile : lalele negre, 
trandafirii de o mare frumusețe. 
Exemplul horticultorului amator j 
din Slatina stă la indemina ori
cui și in primul rind a slătine- ■ 
nilor, care pot lua „consultații" 
la fața locului. ’

la conducerea bătăliei insămințărilor
Tn aceste zile și nopți de vîrf ale campaniei de însâmînțâri își găsesc din plin manifes
tare capacitatea organizatorică, forța de mobilizare a organizațiilor de partid sătești

| De 10 ori
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ocolul 
Pămîntului

Cititorul nostru. M.. Mihai ne I 
prezintă performanța vrednică 
de laudă a unui neobosit poștaș. I 
Se numește Victor Matei si e din | 
satul Săcel, județul Cluj. De 33 
de ani, poștașul din Săcel a fost a 
mereu pe... drumuri, poposind I 
pe la casele oamenilor, spre a • 
le duce scrisori, telegrame, ziare, 
reviste, colete. Totdeauna cu I 
tolba plină și cu zimbetul pe | 
buze, el n-a fost niciodată nici 
o zi bolnav, n-a intîrziat si n-a ] 
lipsit niciodată de la programul I 
de muncă, tn cei 33 ' de dni, el 1 
a parcurs o distantă egală cu de . 
peste 10 ori ' înconjurul Pămin- I 
tulul pe la Ecuator. E. ceva I
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I-au dat peste | 
mină...

Maria Fofircă, din comuna • 
Cuza Vodă, județul Dîmbovița, , 
a ajuns la. frumoasa virstă de j 
21 de ani fără să aibă nici o I 
ocupație. In loc să învețe o me
serie, să meargă alături de fe- I 
tele de vîrsta ei cu fruntea sus, | 
a preferat să trăiască te miri 
cum, adică din ce pică. Pină ■ 
deunăzi, cind a „picat" și ea sub 
raza de observație a unor ofițeri • 
de miliție, care au prins-o in 
flagrant, intr-un magazin de pe I 
Lipscani, in timp ce încerca să | 
fure banii din poșeta unei cetă- 
țene din Snagov. Bani munciți I 
cinstit.

Liliac... 
speculat

Intr-un loc mai ferit si cu 
Ochii la pindS, in piața din Cim- 
pulung, un individ oferea spre 
vînzare arbuști de liliac. Zece 
lei bucata. Avea, in ziua aceea, 
zeci de bucăți. Venea cite unul, 
se uita, cumpăra și pleca, fără 
a-l întreba de unde are mindrețe 
de liliac. Cind cititorul nostru 
Ion Dobrescu l-a întrebat pe 
individul cu pricina de unde are 
arbuști, acesta i-a răspuns răs
tit : „ii am de pe munte. Și 
de ce te interesează ? E mun
tele tău ?"

Nu, e muntele tuturor si el nu 
trebuie devastat și schilodit de 
astfel de oameni răi si lacomi. 
Cititorul nostru s-a dus să a- 
nunțe miliția, dar, cind s-a în
tors, mai ia-l pe individ de unde 
nu-i. Dispăruse. Dacă mai apare 
pe undeva, nu-l mai lăsati să- 
dispară hoțește.

Cititorul 
de curent... 
curentat

Numele și prenumele : Gheor
ghe Răducu.

Locul de muncă : întreprinde
rea de distribuire a energiei 
București — I.D.E.B.

Profesia : cititor-tncasator.
Adică principalele atribuții de 

serviciu ale lui Gheorghe Ră
ducu erau: să citească atent 
contoarele de energie electri
că, să socotească pe loc consu
mul, să încaseze banii, și să de
pună banii in contul statului. 
Simplu ca bună ziua. Nu era O 
meserie care-l obliga să care 
pietre de moară, nici să-și bată 
capul cu niscai matematici su
perioare. Numai că Răducu, în 
loc să-și vadă de treburile lui, 
a început să falsifice unele fac
turi privind consumul de ener
gie electrică, după care „uita" 
in mod subit să depună' suinele 
încasate. Drept care i se depun 
acum și lui la dosarul de cer
cetare actele de rigoare.

Butoiul...
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amețit |
Pentru multi dintre locuitorii , 

comunei Băneasa, județul Con- I 
stanța, nu mai era un secret fap- I 
tul că unul din consătenii ■ lor. 
Marin Nicola, are un vin pe cin
ste. Și nici faptul că respectivul | 
gospodar nu era — cum se zice 
— rău de pagubă. Dar una e să ■ 
te cinstească el cu un pahar, și I 
alta să te duci, la miez de noap- I 
te. și să-t dai tîrcoale butoiului 
cu vin din beciul casei. Si nu 
numai să-i dai tîrcoale, ci si să-l | 
dai de-a dura și să dispari cu el 
cu tot. Omul a anunțat miliția. I 
care a pornit pe urmele făptași- I 
lor. Și unde nu zici ■ că taman • 
cind încercau să-i facă degusta- . 
rea. au încremenit cu .paharele 
in mină. Și uite așa. văzindu-se 9 
prinși asupra... butoiului cu pri
cina, pe Ion Rotpa și Gheorghe I 
Lefterică, din aceeași comună, I 
deșt nu apucaseră bine să-și 
'.„cinstească" isprava, i-a apucat... • 
amețeala.

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților I
„Scinteii"

Desfășurarea unor acțiuni de am
ploare cum impune actuala campa
nie de insămințări, mobilizarea efor
turilor și organizarea muncii pentru 
imprimarea unui ritm iritens de lu
cru și efectuarea unor lucrări de 
bună calitate cer organelor si orga
nizațiilor de partid sătești să acțio
neze dinamic, neîntrerupt, ea ade
vărate comandamente de conducere 
politică și organizatorică. Pentru asi
gurarea succesului, comitetele comu
nale și organizațiile de. partid din 
unitățile agricole trebuie să acționeze 
astfel incit în mijlocul oamenilor și 
împreună cu ei. în fruntea lor, co
muniștii să scrie acum procesul ver
bal al faptelor, să determine măsu
rile și intervențiile prompte pe care 
Ie implică recuperarea grabnică a 
restantelor, situația concretă de pe 
cimp.

Era prin urmare firesc că la ore 
și in comune diferite, la sediile co
mitetelor de partid n-au putut fi gă
siți secretarii acestora, ei aflîndu-se 
în prima linie a muncilor agricole. 
La Teiu, de pildă, tovarășii Gheorghe 
Stănescu, activist al Comitetului ju
dețean de partid Argeș, și Nicolae 
Stan, secretarul comitetului comunal 
de partid, reușiseră pină la ora prin- 
zului — fără să mai aștepte la sediu 
rapoarte despre mersul lucrărilor — 
să se întîlnească cu formațiile de 
lucru care au erbicidat sau fertilizat 
manual pe anumite porțiuni unde 
mijloacele mecanice n-au putut intra, 
să cunoască exact unde sînt dizlo- 
cați și cum muncesc cei 350 de coo
peratori la plantat ceapă în grădină 
și la pomi în livadă, la fertilizat cele 
60 de hectare cu orz, la semănatul 
florii-soarelui și porumbului.

Ușile închise • ale sediilor nu în
seamnă că membrii comitetelor de 
partid, cadrele de conducere ale uni
tăților agricole s-ar duce pe cimp 
oriunde și oricum ; ei se deplasează 
după un program astfel alcătuit in
cit să asigure cuprinderea tuturor 
locurilor de muncă, repartizarea ju
dicioasă a forțelor. La cooperativa 
agricolă din Bîrlogu nu trebuie să te 
întrebi unde sînt și cu ce se ocupă 
președintele cooperativei, inginerul- 
șef, membrii comitetului de partid, 
specialiștii pentru că pe ușa încuiată 
a sediului cooperativei a fost afișat 
programul de lucru al fiecăruia, se 
arată exact la ce lucrare din cimp se 
află și ce răspunderi i s-au încredin
țat — suprafețe, termene. Si pentru 
că după’ cum ni s-a spus „un pro
gram se dovedește a fi bun numai 
dacă este respectat", fiecare este in
tr-adevăr la locul repartizat : Ilie 
Alexandru, președintele cooperativei, 
înlocuind. im mecanizator,.. conducea 
tractorul la semănatul unei • parcele 
de porumb : Cornel Gherghina, ingi
nerul-șef, măsura pe o altă solă, 
de 500 hectare, adincimea la care in- 
sămîntau porumbul mecanizatorii Ste- 
lian Ghiță, Dumitru Ilie și Dumitru 
Rizea. Pe alte parcele, 16 mecaniza
tori lucrau în două schimburi (noap
tea sub conducerea inginerului Ștefan 
Voiculescu) Ia pregătirea și fertiliza
rea terenului.

— Unde sint membrii comitetului 
de partid al cooperativei ? 11 între
băm pe tovarășul inginer C. Gher
ghina.

—- Peste tot unde se lucrează la 
această oră. Eu, de pildă, aici mun
cesc, aici mănînc împreună cu me
canizatorii, de la ivitul zorilor pină 
pe înserat, urmărind să am siguranța 
realizării unei densități optime — 
63 770 de boabe porumb la hectar. 
Acolo, la marginea tarlalei, este 
contabilul-șef al cooperativei, loan 
Ciocan, membru al comitetului co
munal de partid, care a venit cu 
camionul să ne aducă sămînta.

...Sînt însă și excepții. Tovarășul 
Nicolae Pătrașcu, secretarul organi
zației de bază și șef al sectorului de 
reparații de la S.M.A. Teiu, n-a pu
tut fi întîlnit pină seara tîrziu nici 
la locul său obișnuit de lucru, nici 
la secția Șerbănești, unde a fost re
partizat să îndrume și să controleze

In județul argeș
g ■

activitatea mecanizatorilor pentru că 
a fost... convocat la Pitești, la trustul 
județean S.M.A. O zi de absență 
pentru un om care acum are înda
toriri deosebite nu poate fi motivată 
de conducerea trustului, care trebu
ie să lichideze — sau măcar să în
trerupă în timpul campaniei — prac
ticile convocării la birourile din Pi
tești a unor oameni cu răspunderi 
importante in aceste condiții strin
gente.

Punctul Butița. Este locul care 
desparte terenurile cooperativelor a- 
gricole din Teiu și Bîrlogu ; le des- T 
parte geografic, dar tovarășul Ion 
lacomi, secretar al Comitetului ju
dețean de partid Argeș, pe ca-e 
l-am întîlnit aici încerca să le apro
pie, intr-un anumit fel, adică să 
creeze acea emulație specifică între- ' 
cerii. Cind tractoarele celor două 
cooperative care semănau porumb 
s-au apropiat și odată cu ele și spe
cialiștii care conduceau lucrările, 
secretarul comitetului județean i-a 
reținut cîteva minute spre a se in
forma despre stadiul și calitatea lu
crărilor, organizarea și disciplina 
muncii, să-i informeze că in unități 
învecinate pe unde a trecut „viteza 
s-a dublat de la o zi la alta", că- 
„la Slobozia și Ștefan cel Mare* se- 
însămintează' din plin, iar după re
zultatei^ centralizate pină in seara 
zilei precedente v-au luat-o Înain4 ' 
te", că „cei din Mozăceni sînt deo
camdată fruntași între comunele din 
consiliile intercooperatiste Slobozia 
și Teiu atit la lucrările de pe cimp, 
cit și la cele de însâmințat în peri
metrul comunei. Pe lingă gardurile 
Ulițelor au plantat cartofi, incit nici 
o palmă de pămînt să nu rămînă ne-

folosită". în timpul discuției le-a re
comandat celor doi ingineri-șefi ai 
cooperativelor învecinate (foști colegi 
de facultate) să-și viziteze reciproc 
tarlalele in lucru, pentru că nu după 
vorbe sau de la distanță, ci de aproa
pe și cu metrul în mină să-și vadă 
unui altuia calitatea lucrărilor.

Activistul de partid nu poartă cu 
el impresiile pe care le culege în 
drumul ce-1 face de la un ogor la 
altul, dintr-o comună în alta, nu 
adună pentru sine constatări. El le 
vorbește oamenilor despre toate a- 
cestea, devenind astfel un purtător 
mobilizator al mesajelor întrecerii.

Mijloacele și formele muncii de 
propagandă adecvate sarcinilor ac
tuale nu reușesc însă, întotdea
una, să înlăture anonimatul u- 
nor fapte demne de urmat sau 
de criticat. Dintre numeroasele 
fapte intîlnite in comuna Teiu, des
tinate parcă anonimatului, tocmai 
pentru că nu sînt popularizate la 
timp consemnăm cîteva : • îngriji
torul Ilie Stoica de la fema zooteh
nică a primit pentru depășirea sar
cinilor la producția de lapte o retri
buție suplimentară de 14 300 lei • în 
plină zi de muncă, tractoristul Con
stantin Floroaica din secția de meca
nizare își rezolva interese personale 
cu tractorul și remorca, pe care le-a 
garat în curtea locuinței • De Cîteva 
zile, adică tocmai acum cind meca
nizatorii depun eforturi susținute 
pentru a pregăti pîinea anului viitor, 
iar masa li se servește pe cimp. ca
litatea piinii ce li se servește de 
S.M.A. a început să lase de dorit. 
Dar cite atitudini demne • de a fi 
aduse în atenția obștii — evidențiate 
sau criticate — nu se petrec acum, 
in ■ plin efort de recuperare a rămî- 
nerii in urmă a insămințărilor ?

Const. MORARU 
Gh. CÎRSTEA

Sub directa indrumare o tehnicienei Vasillca Petrov, șefă de fermă la C.A.P Beștepe, județul Tulcea, mecanizatorii 
Chirlac Dumitru, Gheorghe Carp și Grigore Grosu lucrează din plin la insămințarea porumbului

Foto : Ion Teodor

SEMĂNATUL
Situația la

♦

în întreaga .țară, mecanizatorii, cooperatorii, toți lo
cuitorii satelor participă în număr mare la lucrările 
agricole de sezon, hotărîți să recupereze rămînerea în 
urmă la semănat. Pină la 20 aprilie, potrivit datelor 
centralizate la Ministerul Agriculturii, au fost insă- 
mînțate cu porumb peste 787 000 hectare. Semănat,ul 
acestei culturi este avansat în județele Alba, Arad, 
Dîmbovița, Galați, Timiș, Cluj, Tulcea și altele. Această

PORUMBULUI
zi pe țară

lucrare trebuie insă intensificată îndeosebi în județele 
Olt, Teleorman, Ilfov, Argeș. Pentru încheierea semă
natului în limitele perioadei optime este necesar ca în 
fiecare unitate agricolă, printr-o temeinică organizare 
a muncii și îndrumarea permanentă la fața locului, 
să se asigure folosirea deplină a mijloacelor mecanice, 
astfel incit vitezele zilnice planificate să fie realizate 
și depășite.

Vești din județe
ALBA. în ciuda capriciilor vre

mii. pe ogoarele județului Alba se 
lucrează fără preget la semănatul 
porumbului. Terenul fiind pregătit 
din vreme, mecanizatorii și coopera
torii pot folosi din plin fiecare ceas 
bun de lucru. Ca urmare, semănatul 
porumbului s-a făcut pe jumătate 
din suprafats planificată. Coopera
tivele agricole din Războieni si Cli
nic. precum și întreprinderea agri
colă de stat din Lunca Mureș au 
terminat semănatul porumbului : in 
site unităti cooperatiste, cum sint 
cele din Doștat, Pianu de Sus. Cun- 
ța. Petrești, Deal. îghiu și altele, a- 
ceastă lucrare se apropie de sfîrsit. 
Pe măsură ce în unele unităti se

Încheie semănatul, pe baza unui Pro
gram stabilit de comandamentul 
județean se organizează ample ac
țiuni de întrajutorare a cooperative
lor agricole care mâi au suprafețe 
mari de însămîntat. Ritmul intens 
în care se lucrează permite ca în 
următoarele 4—5 zile semănatul po
rumbului să se încheie. (Ștefan. 
Dindcă).

VRANCEA. încă de miercuri după- 
amiază. la indicația comandamentu
lui. județean. în cooperativele agri
cole si întreprinderile agricole de 
stat s-âu inventariat parcelele mai 
zvintate. cele situate in pantă si ni
sipoase, spre a fi pregătite și insă-

mîntate cu porumb. Ieri. 20 aprilie, 
lucrările au fost reluate in marea 
majoritate a unităților din județ. în- 
consiliile intercooperatiste Nănesti. 
Adjud, Odobești, Ciorăștl, cu toate 
că terenul nu a permis atingerea 
vitezelor de lucru stabilite anterior, 
au fost pregătite și insămințate su
prafețe care situează unitățile din 
zonă in rindul fruntașilor zilei. La 
cooperativa agricolă Mihălceni, de 
exemplu, au fost semănate cu po
rumb peste 80 de hectare, la Bă- j 
Iești — 40 hectare, iar la Homocea, 
cooperativă situată in nordul ju
dețului, mai bine de 30 de hectare. 
(Dan Drăgulescu).

O investiție de mare importanță pentru realizarea 

...altor investiții: Fabrica de ciment de la Tașca-Bicaz

ACCELERAREA MONTĂRII UTILAJELOR 
-PROBLEMA NR. 1 A ȘANTIERULUI

Pentru locuitorii satelor

în acest anotimp, în plină desfă
șurare a lucrărilor agricole de pri
măvară, magazinele cooperativelor 
de consum s-au aprovizionat cu 
mărfurile cele mai solicitate de că
tre locuitorii satelor, unelte nece
sare pentru lucratul cîmpului și in- 
grijitul grădinilor. în raioane spe
cial amenajate se găsesc : săpăligi, 
cazmale, furci, greble de fier, Io- 
peți, fierăstraie, foarfeci pentru vie 
și porni, bricege de altoit, pluguri 
și accesorii. de plug, precum și în
grășăminte chimice atit de necesa
re solului.

Avînd în vedere că in această 
perioadă sătenii efectuează lucrări 
mari de curățenie in propriile lor 
gospodării, magazinele cooperației 
de consum oferă spre vînzare o 
gamă largă de detergenți și mate
riale necesare zugrăvitulul : var, 
humă, ipsos, pămînturi colorate,- 
lacuri și vopsele, pensule, perii, 
bidinele etc.

în fotografie : supermagazinul 
din comuna Gomești, județul 
Mureș.

Potrivit prevederilor planului, 
noua FABRICĂ DE CIMENT DE LA 
TAȘCA-BICAZ, unul din obiectivele 
de investiții de mare importanță 
pentru economia națională, trebuia 
să intre în funcțiune cu prima linie 
de fabricație la finele anului trecut. 
Dar, din motive obiective, dar și su
biective, acest termen nu a fost res
pectat. Cauza? Anul trecut, acest 
șantier — cîndva model pe ramură
— a întîmpinat numeroase greutăți 
în ce privește asigurarea proiectelor 
și livrarea ritmică, la datele stabi
lite, a utilajelor tehnologice necesa
re. Biroul comitetului județean de 
partid a intervenit energic și. la în
ceputul acestui an. situația livrării 
utilajelor s-a îmbunătățit simțitor. 
Totuși, cimentul 'din Tașca se lasă 
prea mult așteptat. De ce ?

La ora actuală, pe acest șantier se 
află în stoc, nemontate, diferite uti
laje în valoare de peste 120 milioa
ne lei. Constructorii și montorii de la 
Tașca au încercat să justifice aceas
tă răminere în urmă pe seama tim
pului nefavorabil din primele două 
luni ale anului. Locul unor măsuri 
practice, concrete, menite să ducă la 
Intensificarea montajului utilajelor
— există pe șantier utilaje cu un 
„stagiu" de aproape un an — l-au 
luat acuzațiile reciproce, „goana" 
după aprobări in vederea decalării 
termenelor prin noi reprogramări 
și... unele autocritici sterile. De o- 
bicei, montorul arată cu degetul spre 
constructor, acesta din urmă spre 
beneficiar, iar beneficiarul spre a- 
mindoi — cind, de fapt, toți acești fac
tori poartă răspunderea pentru tă
răgănarea finalizării investiției.

Practic, consultînd zeci și zeci 
de fișe ale utilajelor tehnologice pe 
șantier, constatăm că unele din
tre ele, deși trebuiau să fie monta
te pe poziții definitive de luni și luni 
de zile, de tot atita timp așteaptă 
decizia conducerii șantierului de 
specialitate, al cărui șef este ingi
nerul loan Moraru. „Aur care rugi
nește" — cum se exprima un montor,

instalații care. în loc să funcționeze, 
imobilizează fondurile societății.

Obiceiul de a lăsa treaba pe ju
mătate neterminată, ceea ce împie
dică și pe alții să-și îndeplinească 
sarcinile ce le revin in realizarea a- 
cestei investiții, constituie o practică 
frecventă pe șantierul de la Tașca. 
Spre exemplu, zalele transportoru

■
„Recordul" tărăgănării il deține 
montajul apărătorilor pentru tempe
ratură de la lagărele grupurilor de

• sprijin ale cuptorului rotativ, utilaje ‘ 
care stau in stoc. Ia sol. de multă 
vreme.

•Beneficiarul cum procedează? Stă 
în espectativă, ca și cind nu ar avea 
nici o răspundere față de întîrzierea

• In stoc - utilaje în valoare de 120 
milioane lei • Recuperarea restanțelor 
impune trecerea de la schimburi de 
reproșuri și autocritici sterile la o co

laborare efectivă între beneficiar 
și constructor

lui cu lanț sînt pregătite pentru 
montaj de acum două luni de zile. 
Numai că, la amplasamentul acestui 
utilaj, constructorul a uitat un amă
nunt — și anume, nu a turnat nici 
pină acum betoanele la saboții de 
ghidare. Asemenea „codițe" neter
minate ale investiției sint numeroa
se, puțind fi găsite la estacada ben
zilor transportoare, unde nu este 
turnată șapa de beton, la buncărul 
de descărcare a zgurii și la venti
latorul ■ numărul 4. Consecințele ? 
Menținerea unor întirzieri serioase 
în efectuarea probelor tehnologice la 
rece la utilajele respective. La rin- 
dul său — dar bine ar fi fost să nu 
se intimple așa — montorul ține cu 
tot dinadinsul să nu se desprindă de 
acest „lanț al slăbiciunilor" și, ca a- 
tare, nu a executat încă lucrările de 
completare la răcitorul grătar, iar 
la etanșarea capului cald al cupto
rului, deși are front de lucru încă 
de acum 6 luni, nici pină in prezent 
nu a încheiat operațiunea de montaj,

punerii in funcțiune ■ fabricii. Nici 
pină acum el nu a asigurat banda 
perforatoare de la motorul Inelar și, 
ca urmare, montajul acestui impor
tant utilaj a trebuit să fie întrerupt. 
După cum, tot beneficiarul poartă 
responsabilitatea pentru faptul că 
nu a stabilit încă unele cote de am
plasament, ceea ce a generat mari

restanțe la montajul instalației de 
ungere de la cuptorul de clincher.

La rindul său. inginerul Vasile 
Boțu, șeful Grupului de șantiere nu
mărul 2 Săvinești,. manifestă mai 
multă preocupare pentru prelungirea 
termenelor de finalizare a investi
ției, în ioc să se ocupe concret de 
organizarea temeinică a muncii pe 
acest șantier. Zilele trecute invoca 
motivul că „rămînerile in urmă se da
torează lipsei lucrătorilor". Dar cind 
consiliul județean de control munci
toresc a verificat cu atenție acest 
„argument" s-a constatat că, de fapt, 
grupul de șantiere avea in plus, față 
de normative, un număr de circa 
600 de oameni. Numai că această 
forță de muncă nu este bine organi
zată. Disciplina in producție pe șan
tier lasă de dorit, iar asistența teh
nică se „asigură" încă mai ales 
prin hîrtii. în ceea ce il privește pe 
montor, acesta nici acum nu a tre
cut la organizarea montajului Utila
jelor in două schimburi. Din această 
cauză, macarale ultramoderne — 
cum puține șantiere au ln țară — 
nu sint folosite decît cu o treime 
din capacitatea lor. Și, uite așa, tim
pul trece, se mai tine încă o ședință 
de comandament pentru „a pune 
lucrurile la punct", iar cimentul de 
Tașca se lasă prea mult așteptat. 
Pină cind?

Există reale posibilități și printr-o bună organizare a muncii trebuie 
făcut totul pentru accelerarea montajului utilajelor tehnologice, pentru 
începerea probelor și rodajului instalațiilor noii fabrici de la Tașca- 
Bicaz. Această operație finală în edificarea noilor capacități productive 
trebuie să se desfășoare cu maximă viteză, în ritmuri înalte. 
Producția fabricii contează în mecanismul echilibrat al eco
nomiei naționale șl, ca atare, toți factorii de răspundere — construc
tori. montor, beneficiar, titular de investiție — trebuie să-și facă 
pe deplin datoria. Este o sarcină izvorită din legea investițiilor, din 
sarcinile mari și complexe ale celui de-al treilea an al cincinalului, 
căreia organizațiile de partid de pe șantier si din partea beneficiaru
lui trebuie să-I acorde o maximă importanță pentru a se asigura pu
nerea grabnică in funcțiune a acestei noi unități a industriei materia
lelor de construcții.

Ion MANEA

0 rezolvare... 
nesoluționată
Spre sfîrșitul lufiii 

februarie a acestui an, 
redacția a primit o 
sesizare în legătură cu 
unele lipsuri și abu
zuri existente la I.A.S. 
Rast, județul Dolj.

Gravitatea faptelor 
reclamate a făcut 
necesară trimiterea se
sizării respective, spre 
verificare și compe
tentă soluționare, po
trivit prevederilor ho- 
tăririi de partid și a 
Legii cu privire la ac
tivitatea de rezolvare 
a scrisorilor, Comite
tului județean Dolj al 
P.C.R.

După 44 de zile — 
deci cu întîrziere, ter
menul legal fiind de 
30 de zile — la re-, 
dacție a sosit drept 
răspuns... . un referat 
de cercetare al mili
ției județului Dolj. 
Nu redăm constată
rile din referatul a- 
mintit, deoarece nu or
ganul respectiv avea

datoria să răspundă și 
nici competența să se 
pronunțe cu privire la 
probleme ale stilu
lui de muncă al 
conducerii I.A.S., pro
bleme de organizare și 
eficiență a muncii, pre
gătirea și comportarea 
unor cadre, probleme 
vizind ridicarea ren
tabilității unității etc.

Firește, comitetul ju
dețean de partid poate 
și trebuie să ceară or
ganelor de stat să se 
pronunțe, potrivit a- 
tribuțiilor lor, asu
pra aspectelor penale 
ale faptelor sesizate, 
în cazul de față însă, 
lucru deloc lipsit de 
importanță, aceste pro
bleme reprezentau 
doar o parte a sesi
zării.

Un asemenea mod 
de „rezolvare" a sesi
zărilor oamenilor mun
cii nu este de natură 
să contribuie la înlă
turarea lipsurilor, la 
luarea unor măsuri 
concrete, eficiente. în 
consecință, considerăm 
sesizarea ca nesoluțio-

nată și așteptăm con
cluziile biroului comi
tetului județean de 
partid — așa cum pre
văd Hotărirea C.C. al 
P.C.R. și noua Lege cu 
privire la activitatea 
de rezolvare a propu
nerilor, sesizărilor, re- 
clamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii.

P. S. Folosim prile
jul pentru a semnala 
și un alt aspect : de la 
Comitetul județean 
Dolj al P.C.R. redac
ția primește in mod 
frecvent răspunsuri Ia 
sesizările ce-i sînt a- 
dresate spre soluțio
nare, cu intîrzieri de 
pină la 60 de zile (vezi 
scrisorile cu nr.: 57 512; 
56137; 55 791 : 55 781; 
54 625 etc.), iar altele 
sosesc abia după ce se 
fac reveniri. Ana
lizele periodice în bi
roul ^comitetului jude
țean de partid privind 
activitatea de soluțio
nare a problemelor 
reieșite fiin scrisori și 
audiențe vor lua în 
considerare, credem, și 
asemenea aspecte.

La raportări 
fictive, sancțiuni 

reale
Cearșafuri — 8 000 

bucăți, halate femei 
pinză albastră — 1 000 
bucăți ; rochițe fete — 
4 600 bucăți, pijamale
— 2 800 bucăți etc. 
Toate aceste produse 
sînt raportate ca fiind 
executate in luna fe
bruarie. dar ele se lu
crează in luna martie. 
Alte comenzi : halate 
bărbați — 600 bucăți, 
pijamale fete — 5 OOO 
bucăți, fețe pernă — 
peste 20 000 bucăți etc. 
sint raportate ca fiind 
lucrate și vindute în 
luna februarie, fără ca 
măcar să fi fost croite 
sau să existe pentru 
ele materia primă ne
cesară. Toate acestea
— după cum Se afirma

într-o scrisoare adre
sată redacției noastre 
— se întimplau la 
secția Strehaia, unita
te ce aparține de în
treprinderea de con
fecții „Porțile de Fier" 
din Drobeta-Tr. Seve
rin.

Din răspunsul tri
mis „Scinteii" de că
tre Centrala indus
triei confecțiilor Bucu
rești rezultă că, pe 
baza verificărilor efec
tuate la unitatea res
pectivă, s-a constatat 
că cele sesizate sînt 
adevărate, fapt pentru 
care s-au luat urmă
toarele măsuri : pen
tru raportare nereală 
comunicată de • către 
conducerea secției 
Strehaia privind re
alizările lunii februa
rie a.c., Jerdea Ma
ria. care coordonează 
activitatea secției, a 
fost sancționată cu

reducerea retribuției 
tarifare cu 10 la sută 
pe timp de 3 luni ; 
directorul întreprinde
rii, Diaconași Blum 
Teodor, a fost sanc
ționat Cu reducerea 
retribuției tarifare si a 
indemnizației de con
ducere cu 5 la sută pe 
timp de 2 luni ; s-au 
adoptat măsuri care 
vor conduce la o evi
dență clară, la respec
tarea cu strictețe a 
graficului de circulație 
a documentelor pri
mare, urmărirea zilni
că a acestuia și veri
ficarea realității ra
portărilor in ce pri
vește realizarea pla
nului. Toate cele de 
mai sus au fost pre
lucrate cu personalul 
muncitor de lă secția 
Strehaia și cu condu
cerea I. C. Drobeta- 
Turnu Severin.

Socotim că este ca

zul să se pronunțe, 
neapărat, și organiza
țiile de partid din cele 
două unități, cu atit 
mat mult cu cit în se
sizare se relatau și 
unele aspecte ale 
comportării conducerii 
întreprinderii.

Dialog edilitar
De la Făgăraș ne-a 

«osit o scrisoare în 
care autorul ei critică 
unele neajunsuri de 
ordin gospodăresc-edi- 
litar. Este adevărat, 
unele afirmații erau 
argumentate, iar alte
le doar pomenite in 
treacăt. Ceea ce n-a 
împiedicat organele 
locale să verifice cu 
toată atenția fiecare 
critică și sugestie, să 
adopte măsuri cores
punzătoare și, în a- 
celași timp, să-și ma
nifeste dezacordul cu 
unele afirmații.

în privința alimen
tării cu apă potabilă a 
localității — se preci
zează in răspunsul 
Comitetului orășenese 
de partid Făgăraș — 
s-au luat unele mă
suri ca : reglementarea

alimentării cu apă po
tabilă și apă caldă la 
cvartalurile de blocuri, 
in baza unui program 
bine stabilit, care să 
satisfacă cerințele lo
catarilor. De aseme
nea. s-au făcut de
mersurile necesare și 
s-au obținut fondurile 
pentru dublarea debi
tului de alimentare cu 
apă potabilă — lu
crare ce a început și 
urmează să intre în 
funcțiune la întreaga 
capacitate în anul vi
itor. Tot în acest scop, 
fabrica de fulgi de 
cartofi, care este un 
mare consumator de 
apă potabilă, a în
ceput lucrările de fo
rare a unor puțuri 
proprii de alimentare.

Nu sintem de acord 
— se arată în răs
punsul primit la re
dacție — cu afirmația 
făcută de petiționar 
cu privire la aprovi
zionarea cu produse 
alimentare și precizam 
că acestea1 satisfac 
cerințele consumato
rilor ; in ce priveș
te produsele indus
triale de uz casnic și 
gospodăresc, de ase

menea cerințele sint 
satisfăcute. Există o 
deficiență, și anume 
aceea că nu In toate 
cartierele orașului sînt 
magazine specializate 
pentru desfacerea a- 
cestor produse, dar si
tuația se va schimba 
prin construcția nou
lui magazin universal 
și a noi spații comer
ciale la parterul 
blocurilor.

Cu privire la in
stalarea de posturi te
lefonice la domiciliu, 
în răspuns se preci
zează că numai in 
anul trecut au fost so
luționate 1 000 de ce
reri, urmind ca prin 
lucrările de dezvolta
re a capacității centra
lei să se creeze încă 
1000 de posturi tele
fonice. Cit privește 
transportul in comun, 
în acest an se vor mo
derniza noi artere de 
circulație. permițînd 
înființarea de noi tra
see, care vor cuprinde 
și cartierul Tudor Vla- 
dimirescu. la care se 
referea autorul scri
sorii.
Neculal ROȘCA
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înaltă apreciere a întregului popor pentru activitatea prodigioasă
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU CU PRILEJUL VIZITEI IN S. U. A.

COMITETUL JUDEȚEAN ARAD 
AL P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN, In numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — al tuturor ' locuitori
lor de pe aceste străvechi meleaguri 
românești. își exprimă — într-o tele
gramă — profunda prețuire si admi
rație pentru laborioasa activitate des
fășurată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu cu prilejul vizitei de stat 
întreprinse în Statele Unite ale Ame
ricii. împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu.

Vizita a constituit o remarcabilă 
și emoționantă recunoaștere a per
sonalității dumneavoastră politice, a 
înaltului prestigiu de care vă bucu
rați în lume ca cel mai ilustru fiu al 
poporului român, militant neobosit 
pentru înfăptuirea nobilelor idealuri 
ale păcii și colaborării internațio
nale.

Vizita dumneavoastră. stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, prin re
zultatele sale, constituie un eveni
ment remarcabil în vi^ta politică in
ternațională. o contribuție pozitivă in 
ansamblul eforturilor de stimulare a 
cursului destinderii si cooperării pe 
baza respectării principiilor indepen
dentei si suveranității naționale, ega
lității în drepturi si neamestecului în 
treburile interne.

Deplin încrezători că destinele po
porului român se află în mîini sigure 
si încercate, că politica externă a 
României socialiste exprimă intere
sele majore ale poporului român și 
ale lumii întregi, fiind în conformita
te cu realitățile social-economice și 
politice ale epocii în care trăim, vă asi
gurăm si de această dată, iubite to
varășe Nicolae Ceausescu, că ne vom 
intensifica eforturile pentru înfăptui
rea la cele mai înalte cote de calitate 
a tuturor sarcinilor ce ne revin din 
Programul partidului și hotărîrile 
Conferinței Naționale, a celorlalte do
cumente de partid, precum si a pre
țioaselor dumneavoastră indicații și 
îndrumări pentru a contribui din plin 
la făurirea pe pămîntul României a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. 
se spune : Asemenea întregii noastre 
națiuni, comuniștii, toti oamenii mun
cii din județul nostru, prezenti per
manent cu inima si grndul alături de 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral al partidului, am urmărit cu viu 
interes, profundă satisfacție si mîn- 
drie patriotică activitatea rodnică ne 
care ați desfăsurat-o si cu acest pri
lej. reprezent.înd strălucit interesele 
poporului român si reafirmînd voința 
sa nestrămutată de întărire a priete
niei si colaborării cu toate statele lu
mii.

Manifestările de deosebită cordiali
tate si înaltă considerație cu careati 
fost primit pretutindeni, convorbirile 
cu președintele Jimmy Carter, mul
tiplele întîlniri si contacte cu perso
nalități marcante ale vieții politice 
din S.U.A.. distinsele aprecieri la a- 
drâsa dumneavoastră constituie încă 
o elocventă expresie a politicii con
structive a partidului si statului nos
tru. a prestigiului deosebit oe care-1 
aveți . dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, persona
litate politică proeminentă a zilelor 
noastre, cu o largă si recunoscută in
fluentă ne arena internațională.

Animați de minunatul dumneavoas
tră exemplu si exprimînd profunda 
recunoștință pentru activitatea ne
obosită pe care o desfăsurati pentru 
progresul si prosperitatea patriei, 
pentru creșterea prestigiului ei inter
național. vă asigurăm si cu acest pri
lej. mult, stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, de hotărîrea noas
tră fermă de a înfăptui neabătut po
litica internă si externă a partidu
lui. de a ne consacra întreaga putere 
de muncă, toată energia si capacita
tea îndeplinirii exemplare a sarcini
lor ce ne revin, de a face totul pen
tru a contribui cit mai mult la întă
rirea si înflorirea scumpei noastre 
patrii.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România. muncitori 
din fabrici si uzine, de pe ogoare, 
intelectuali, femei și bărbați, tineri 
Si virstnici. împreună cu toti fiii 
tării, salută cu’multă bucurie rezul
tatele deosebit de rodnice ale vizitei 
pe care ati întreprins-o. mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceausescu. în 
Statele Unite ale Americii — se arată 
in telegrama trimisă de CONSILIUL 
OAMENILOR MUNCII DE NA
ȚIONALITATE MAGHIARA. Avem 
deplina convingere că dialogul la 
nivel înalt românO-american. care 
marchează o nouă si amplă deschi
dere în raporturile dintre cele două 
țări, se va înscrie ca o contribuție 
de seamă la cauza generală a înțele
gerii intre popoare, a afirmării prin
cipiilor noi de relații între state. 
Este o mîndrie patriotică pentru noi 
să constatăm că prestigiul interna
țional al României este motivat si de 
cuceririle de necontestat în domeniul 
rezolvării problemei naționale, care 
se bazează pe temeliile solide ale 
egalității si unității depline, ale în
țelegerii si stimei reciproce între toti 
cetățenii patriei noastre comune. .Re
publica Socialistă România.

Oamenii muncii români, maghiari, 
germani si de alte naționalități sînt 
astăzi uniți mai mult ca oricînd în 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, unitate izvorîtă din idea- 
ul comun, din politica națională în- 
eleaptă a partidului nostru. din 
ealitatea vie a societății românești. 
-> care fiecare om si fiecare cOlec- 
vitate etnică îsi dezvoltă si îsi de- 
îvîrseste personalitatea. De aceea. 
>ti oamenii muncii maghiari din 
omânia resping cu fermitate orice 
cercare de amestec in treburile 
astre interne, de lezare sub orice 
■mă a intereselor poporului nostru, 

învrăjbire îndreptată împotriva 
atiilor de profundă si statornică 
tie si unitate socialistă a tuturor 
renilor muncii, fără deosebire de 
tonalitate din tara noastră, 
ezultatele deosebite ale acestei 
te. fată de care ne exprimăm in- 
ga adeziune, constituie pentru 
oamenii muncii maghiari din 
ânia, ca și pentru întregul popor 
in. un puternic stimulent de 
:ă creatoare închinată realizării 
lor nobile ale partidului, propă- 

necontenite a patriei noastre.

telegrama COMITETULUI JU
AN BACĂU AL P.C.R. se spu- 
lu profundă emoție si satisfac- 
omunistii. locuitorii județului 
au urmărit strălucita solie de 

pace, prietenie si colaborare interna
țională pe care dumneavoastră, mult 
stimate «i iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, ati purtat-o. în nu
mele poporului român, pe meleagurile 
Statelor Unite ale Americii. Stima si 
considerația cu care ati fost întîmpi- 
nat si înconjurat pretutindeni consti
tuie o expresie autentică a înaltei 
prețuiri de care. Se bucură astăzi în 
lume poporul nostru harnic si talen
tat. politica externă de pace. înțele
gere si colaborare internațională pro
movată cu consecventă de tara noas
tră.

Sîntem deosebit de mîndri. mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
renumele României socialiste pe toa
te meridianele globului pămîntesc se 
leagă în mod organic de prestigiul si 
personalitatea dumneavoastră, de ac
tivitatea neobosită si modul magis
tral în care militați pentru progresul 
si bunăstarea națiunii noastre, pentru 
afirmarea sa viguroasă ne arena in
ternațională. Sîntem ferm convinși că 
dialogul la nivel înalt cu președintele 
Jimmy Carter, multiplele întîlniri si 
contacte cu personalități marcante ale 
vieții politice, cu reprezentanți ai 
cercurilor economice si de afaceri din
S.U.A.. documentele semnate cu acest 
prilej vor deschide noi perspective 
colaborării dintre România si Statele 
Unite, și aceasta în interesul, celor 
două popoare, al cauzei înțelegerii si 
păcii în întreaga lume.

Nutrim, de asemenea, o deosebită 
stimă pentru activitatea laborioasă 
desfășurată de tovarășa Elena 
Ceausescu, reputat om de stiintă. mi
litant de seamă al partidului nostru, 
care si cu prilejul acestei vizite si-a 
adus o contribuție remarcabilă la a- 
firmarea stiintei si culturii românești, 
la dezvoltarea circuitului mondial al 
valorilor spirituale puse în sluiba o- 
menirii.

Pe întreaga perioadă a vizitei. toți 
cei ce muncesc pe aceste meleaguri
— se spune în telegrama trimisă de 
COMITETUL JUDEȚEAN BRĂILA 
AL P.C.R. — au fost stăpîniți de 
puternice sentimente de emoție 
și bucurie pentru căldura, ospitalita
tea și frumoasele cuvinte de apre
ciere exprimate la adresa personali
tății dumneavoastră, a României 
socialiste, a poporului nostru, recu- 
noscindu-se prin aceasta prestigiul 
de care se bucură în lume Republica 
Socialistă România — politica sa ex
ternă de pace și securitate, de înțe
legere între popoare. Activitatea rod
nică pe care ați desfășurat-o în pe
rioada vizitei amplifică sentimentele 
noastre de adîncă satisfacție, de 
nețărmurită dragoste, considerație și 
recunoștință față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, cel mai devotat patriot, interna
ționalist înflăcărat și luptător al na
țiunii noastre socialiste pentru cauza 
păcii, destinderii și înțelegerii inter
naționale. România și-a adus și de 
această dată — prin dumneavoastră
— o nouă și prețioasă contribuție Ia 
soluționarea marilor probleme care 
frămîntă omenirea, a dat o nouă ex
presie spiritului novator, clarviziunii 
cu care ați înțeles, și înțelegeți să se 
acționeze în interesul comun al po
poarelor. pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună. în care fiecare popor 
să-și poată consacra forțele fericirii, 
bunăstării și libertății.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii muncii 
din județul Brăila. în frunte cu co
muniștii. îsi vor înzeci eforturile și 
vor acționa cu hotărîre pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor pla
nului din acest an și realizarea unei 
producții suplimentare de 3,1 mili
arde lei pină la sfîrșitul acestui cin
cinal, aducindu-ne astfel contribuția 
la înflorirea scumpei noastre patrii.

Relevînd că vizita tovarășului 
Nicolae CeaUșeseu în S.U.A. repre
zintă un moment deosebit de impor
tant în istoria relațiilor internațio
nale contemporane, în telegrama a- 
dresată de COMITETUL JUDEȚEAN 
BUZĂU AL P.C.R. se arată : Sin- 
tem mîndri că prin prodigioasa ac
tivitate ce o desfășurați dumnea
voastră. cel mai iubit fiu al poporu
lui român, personalitate, remarcabi
lă a vieții internaționale* prin acțiu
nile de larg răsunet mondial pe care 
le inițiați de fiecare dată ați sporit 
necontenit prețuirea și prestigiul de 
care se bucură națiunea noastră so
cialistă. Exprimîndu-ne adeziunea 
totală față de rezultatele rodnice 
ale vizitei, nu vom uita niciodată 
că marile succese obținute de po
porul român sînt nemijlocit legate 
de contribuția inestimabilă pe care 
o aduceți dumneavoastră la elabo
rarea și înfăptuirea politicii- noastre 
interne și externe, expresie a cute
zanței revoluționare, a spiritului ști
ințific. a dăruirii si pasiunii, a de
votamentului cu care slujiți cauza 
poporului român.

Dînd o înaltă apreciere politicii 
clarvăzătoare a partidului nostru, 
activității neobosite pe' care o des
fășurări dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. în fruntea partidului și 
statului, vă asigurăm și cu acest 
prilej că vom folosi toată capacita
tea și priceperea noastră pentru a 
ne spori contribuția la înălțarea 
României socialiste pe noi culmi de 
progres și civilizațfc.

COLECTIVUL DE OAMENI AI 
MUNCII DIN ÎNTREPRINDEREA 
„23 AUGUST" BUCUREȘTI a urmă
rit cu deosebit interes vizita pe care 
ati efectuat-o. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în Statele Unite 
ale Americii.. moment care se în
scrie ca o strălucită afirmare a po
liticii României de conlucrare inter
națională. contribuție de seamă la 
cauza păcii. înțelegerii între po
poare. la afirmarea noilor principii 
ce trebuie să guverneze relațiile în
tre toate statele lumii. Comuniștii, 
întregul colectiv de muncitori, ingi
neri si tehnicieni salutăm cu adîncă 
satisfacție rezultatele remarcabile ale 
acestei vizite, care a demonstrat încă 
o dată prestigiul de care se 
bucură în lume România si pre
ședintele ei. în manifestările pline 
de căldură, de înaltă stima si consi
derație cu care națiunea americană 
v-a întîmninat pretutindeni.

Cu o deosebită mîndrie patriotică 
am luat cunoștință de punctele în
scrise în Declarația comună româno- 
americană. unde sînt consacrate si 
se regăsesc principiile fundamentale 
ale politicii externe a partidului si 
statului nostru, pe care dumnea
voastră le promovați cu consecventă 
în relațiile dintre toate statele. Vă 
asigurăm. mult iubite tovarășe 

Nicolae Ceausescu, că vom folosi cu 
pasiune si elan, revoluționar întreaga 
noastră capacitate de muncă în în
deplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan si a angajamentului asumat în 
întrecerea pe anul 1978 si în acest 
cincinal al afirmării revoluției teh- 
nico-stiintifice. că vom contribui din. 
plin la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate si înain
tarea României spre comunism, pen
tru creșterea continuă a prestigiului 
patriei noastre socialiste în lume.

Oamenii muncii de la COMBINA
TUL CHIMIC FĂGĂRAȘ își expri
mă profunda lor stimă și mîndrie 
patriotică pentru înalta solie de 
pace si prietenie pe care ati pur
tat-o. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Statele Unite ale 
Americii. Înfrățiți de hotărirea u- 
nanimă de a Îndeplini si de
păși sarcinile de producție, toți 
oamenii muncii din combinat — ro
mâni. maghiari, germani — v-au în
soțit cu gîndul și inima drumul dum
neavoastră departe de tară, cu sen
timentul că tot ceea ce ați întreprins 
în cursul fructuoasei vizite reprezin
tă expresia firească a dorinței de 
pace ce a călăuzit întotdeauna isto
ria acestui popor, a năzuinței sale de 
milenii de a trăi liber între popoare 
si prieten cu toate popoarele lumii.

• Un strălucit exemplu de slujire cu abnegație și pasiune 
a intereselor poporului român, a cauzei păcii și 
prieteniei intre popoare.

• Rezultatele misiunii, strălucit dusă la îndeplinire, 
confirmă intru totul justețea orientărilor Congresului 
al Xl-lea al partidului, de amplă deschidere spre 
colaborarea cu toate țările, indiferent de mărime 
și orinduire socială.

• Documentele semnate, principiile promovate se înscriu 
ca un valoros aport la edificarea unor noi relații 
internaționale, bazate pe egalitate și respect 
reciproc, la statornicirea unui climat nou, de 
înțelegere și cooperare.

• Prestigiul României socialiste a crescut și mai mult, 
principialitatea, consecvența și clarviziunea politicii 
sale se bucură azi de un unanim și binemeritut respect.

Primirea deosebită care vi s-a fă
cut. înalta considerație cu care ați 
fost înconjurat pretutindeni sînt o 
mărturie in plus a renumelui de care 
conducătorul tării noastre, omul cel 
mai drag inimilor noastre, se bucură 
pe toate meridianele globului, o re
cunoaștere a rolului imens pe care 
îl jucați în viata politică internațio
nală. o apreciere a făgașului drept 
pe care si l-a croit poporul nostru 
sub cirmuirea inteleaptă a Partidului 
Comunist Român. Am fost deopotrivă 
emoționați de stima și prețuirea cu 
care a fost înconjurată tovarășa 
Elena Ceaușescu. exprimate in pres
tigioase distincții și înalte onoruri, 
pentru aportul pe care și-l aduce 
neîncetat la dezvoltarea stiintei și 
tehnicii, la crearea de noi punți care 
să lege oamenii de pretutindeni in 
lupta lor pentru pace, pentru o lume 
mai bună.

Odată cu profunda noastră stimă 
și nețărmurita noastră dragoste, vă 
transmitem, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. hotărirea noastră de a ne 
situa mai departe în primele rînduri 
ale detașamentelor comuniste mun
citorești ale patriei noastre.

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVE- 
RIN AL P.C.R. se spune : Organi
zația județeană de partid, comuniștii, 
toți oamenii muncii, locuitori ai Ca- 
raș-Severinului — români, germani, 
sîrbi, maghiari și de alte naționali
tăți — au urmărit cu cel mai viu in
teres, cu admirație și deplină satis
facție vizita de stat întreprinsă de 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
in Statele Unite ale Americii.

Amploarea acestei solii de pace și 
colaborare dintre cele două state, 
concretizată prin convorbirile fruc
tuoase, Declarația comună, dialogul 
cu un mare număr de cercuri și 
personalități politice, economice, ști
ințifice și culturale, cu reprezentanți 
ai vieții publice americane, aduc o 
nouă și puternică confirmare juste
ței politicii externe a României so
cialiste. Aceasta reprezintă o contri
buție de mare importanță la extin
derea și adincirea pe multiple pla
nuri a raporturilor româno-america- 
ne și, în același timp, la promovarea 
spiritului de înțelegere și colaborare 
djnt.re toate națiunile, pentru trium
ful păcii în lume.

Trăim un sentiment de puternică 
satisfacție și de mindrie patriotică 
pentru faptul că prodigioasa activi
tate pe care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o depuneți neobosit pe plan interna
țional și-a găsit și de această dată 
încununare în înaltele aprecieri ce 
v-au fost adresate în cursul desfășu
rării întregii vizite.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, că organizația noastră jude
țeană de partid, comuniștii, toți cei 
ce trăiesc și muncesc in Caraș-Seve- 
rin, însuflețiți de exemplul dum
neavoastră de patriot. înflăcărat și 

revoluționar consecvent, nu vor pre
cupeți nici un efort pentru a da via
ță în mod exemplar întregii politici 
interne și externe a partidului și sta
tului, spre binele și fericirea națiu
nii noastre socialiste, pentru cauza 
celor mai nobile idealuri de priete
nie, pace și colaborare în lume.

Atmosfera cordială și de Înaltă 
responsabilitate în care s-a desfășurat 
dialogul la nivel înalt româno-ame- 
rican — se arată în telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
CLUJ AL P.C.R. — multiplele întîl
niri și contacte cu personalități de 
frunte ale vieții politice, științifice și 
economice americane, întreaga desfă
șurare a vizitei pe pămintul Americii, 
sub semnul dorinței comune de a lărgi 
și întări cooperarea celor . două țări 
spre binele reciproc, pentru cauza 
păcii, securității și prosperității tutu
ror națiunilor, pun în evidență pres
tigiul ■ deosebit al personalității dum
neavoastră, calitățile de eminent 
conducător de țară, de clarvăzător 
militant pentru soluționarea pașnică, 
rațională a problemelor complexe cu 
care se confruntă omenirea.

Prin documentele semnate, prin 
semnificația și spiritul constructiv al 
schimburilor de idei în legătură cu 
mijloacele și căile de iiistaurare in 
relațiile dintre state, indiferent de 

mărimea și orînduirea lor socială, a 
unui climat nou, in care fiecare po
por să-și poată consacra forțele sale 
fericirii și libertății umane, recenta 
vizită consfințește realismul științific 
și profund moral al politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, al inițiativelor și acțiunilor 
dumneavoastră de pace, colaborare 
și conlucrare dintre toate popoarele, 
pentru umrea eforturilor lor în cău
tarea soluțiilor optime, care să cores
pundă aspirațiilor fiecărei națiuni.

Această vizită a validat din nou și 
integral, în fața opiniei publice mon
diale, justețea tuturor principiilor pe 
care se întemeiază politica Partidu
lui COmunist Român și a României 
socialiste, strălucitul aport pe care 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, il aduceți, in nu
mele statului, partidului și al între
gului popor, la așezarea raporturilor 
dintre state și națiuni pe baze etice 
și democratice, la instaurarea unei 
ordini economice internaționale echi
tabile.

Comuniștii din MINISTERUL AFA
CERILOR EXTERNE, întregul co
lectiv de lucrători din centrală și de 
la misiunile diplomatice ale Repu
blicii Socialiste România. însuflețiți 
de profunda si îndreptățită mîndrie 
patriotică, la revenirea oe pămîntul 
patriei din vizita întreprinsă, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Statele Unite ale Americii. vă ex,- 
primă. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cele mai calde 
sentimente de recunoștință și feli
citări pentru modul strălucit în care 
ati reprezentat poporul și tara, pen
tru succesul unanim apreqiat pe plan 
internațional al acestei noi și e- 
xemplare solii de pace, prietenie și 
colaborare internațională.

Cu deplin temei, cele măi de 
seamă personalități ale vieții interna
ționale, cercurile po.litice și diploma
tice apreciază că vizita dumneavoastră 
și a tovarășei Elena Ceaușescu in 
Statele Unite, importantă contribuție 
la dezvoltarea relațiilor bilaterale 
rom âno-ameri cane, reprezintă, tot
odată un important eveniment inter" 
national. o contribuție majoră la sti
mularea cursului spre destindere, la 
întărirea si lărgirea cooperării intre 
state, la făurirea unei noi ordini po
litice si economice internaționale, ba
zată pe justiție si echitate.

Prestigiul de care se bucură Româ
nia pe toate meridianele. aportul 
său larg recunoscut la soluționarea 
marilor probleme ce confruntă ome
nirea _ constituie o confirmare pu
ternică a iustetei politicii externe 
elaborate de Congresul ăl XJ-leâ si 
Conferința Națională ale partidului, 
poartă efigia remarcabilei dumnea
voastră personalități, evidențiază cu 
pregnanta faptelor înaltele dum
neavoastră virtuti de mare conducă
tor si om politic al epocii noastre.

Prodigioasa activitate ne care o 
desfăsurati in conducerea partidului 
si statului, marile transformări eco
nomice și sociale care dau imaginea 

de astăzi a României, contribuția 
dumneavoastră determinantă la fun
damentarea principială și promo
varea politicii noastre externe, ba
zată pe profunda cunoaștere a reali
tății si pe larga viziune in perspec
tivă a evenimentelor, stau chezășie 
afirmării în continuare, tot mai pu
ternice si prestigioase, a poporului 
român în rîndul popoarelor lumii.

Incărcați de simțămîntul răspunde
rii comuniste ce ne revine ca lucră
tori pe tărimul activității internațio
nale a tării noastre, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, că nu vom precupeți ni
mic pentru ca întreaga noastră mun
că să fie demnă de locul si rolul pe 
care le are România socialistă în 
lume, datorită clarviziunii si condu
cerii dumneavoastră revoluționare, 
de a ne achita cu cinste de sarcinile 
ce ne revin.

Vom face totul pentru a da o 
înaltă eficientă întregii noastre ac
tivități. a înfăptui cu abnegație, de
votament si cutezanță politica ex
ternă a partidului si statului, sarci
nile încredințate de dumneavoastră.

Toți cetățenii acestor străvechi 
meleaguri — se subliniază în tele
grama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. 
— dau o înaltă prețuire rezultatelor 

acestei vizite, convorbirilor avute, 
documentelor convenite, în care văd 
o confirmare a realismului politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, stabilite pe baze ști
ințifice de istoricul Congres al XI- 
lea al partidului. Sîntem mîndri că 
avem fericirea. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să trăim in a- 
ceastă epocă de afirmare plenară a 
României în lume, sub conducerea 
înțeleaptă și clarvăzătoare a Parti
dului Comunist Rpmân. a dumnea
voastră, care întruchipați minunata 
voință și aspirațiile întregii noastre 
națiuni către o nouă ordine politică 
și economică, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă. Fiind în per
manență alături de dumneavoastră, 
am trăit și ne-am bucurat de caldele 
manifestări de prietenie, stimă și 
considerație cu care ați fost întimpi- 
nați și înconjurați pretutindeni, ex
presie grăitoare a înaltei prețuiri de 
care se bucură astăzi în lume po
porul nostru harnic și talentat, poli
tica de pace. înțelegere și colaborare 
internațională promovată cu consec
vență de România socialistă.

Exprimîndu-și încă o dată totala 
adeziune față de politica partidului 
și statului nostru, animați de spiri
tul revoluționar, novator de care 
dați dovadă dumneavoastră. mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, comuniștii, toți locuitorii 
județului Dîmbovița își exprimă și 
cu acest prilej hotărirea de a-și con
sacra întreaga activitate înfăptuirii 
mărețelor obiective stabilite de cel 
de-al Xl-lea Congres și Conferința 
Națională ale partidului nostru.

Alături de întregul popor, comu
niștii. toți oamenii muncii, români și 
maghiari, de pe meleagurile harghi- 
tene au urmărit cu cel mai viu in
teres si cu profundă mindrie patrio
tică vizita întreprinsă de dumnea
voastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
în Statele Unite ale Americii. în ca
drul căreia, prin puternica dumnea
voastră personalitate politică, prin 
înaltele calități de patriot înflăcărat, 
ati adus o strălucită afirmare a prin
cipiilor care călăuzesc politica exter
nă a partidului și statului nostru de 
pace, prietenie și colaborare cu toate 
popoarele lumii, se subliniază în te
legrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN HARGHITA AU P.C.R. 
ȘI CONSILIUL POPULAR JUDE
ȚEAN.

Sîntem mîndri. stimate tovarășe 
secretar general, că prin glasul dum
neavoastră. glasul celui mai autori
zat si mai respectat reprezentant al 
poporului român, ati făcut cunoscut 
opiniei publice americane. întregii 
lumi, faptul că la noi în România 
este asigurată deplina egalitate in 
drepturi a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, că națio
nalitatea maghiară, germană, toate 
naționalitățile conlocuitoare se bucură 
de drepturi depline, participă activ la 
viata economică și politică. Trăim 

sentimente de adîncă satisfacție pen
tru că și cu acest prilej s-a eviden
țiat abnegația cu care militați de 
peste 45 de ani de activitate revolu
ționară pentru apărarea drepturilor 
oamenilor la libertate, la muncă, la o 
viată demnă, iar astăzi societatea 
noastră socialistă permite manifes
tarea plenară a drepturilor omului in 
toate domeniile vieții economice și 
sociale.

De la plecarea dumneavoastră în 
Statele Unite ale Americii si pină la 
înapoiere, comuniștii, toti cetățenii 
județului nostru v-au însorit cu ini
ma și gindul. s-au bucurat nespus 
de mult de tot ceea ce ati întreprins 
în această nouă si valoroasă vizită, 
ca solie de pace, de dezvoltare a re
lațiilor de prietenie si conlucrare 
dintre România și S.U.A.. de colabo
rare și înțelegere internațională, se 
spune în telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
AL P.C.R.

Ne-am bucurat mult luînd cu
noștință prin presă șl radio de 
căldura si cordialitatea cu care ati 
fost întimpinat peste tot. de aprecie
rile făcute de președintele Statelor 
Unite ale Americii. în toate intil- 
nirile. Ia adresa tării, a dumneavoas
tră. aprecieri care dovedesc si de a- 
ceastă dată marele prestigiu al 
României socialiste, al politicii parti
dului și statului nostru, activitatea 
neobosită pe care dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar gene
ral. o desfășurări cu rodnicie pentru 
crearea în lume a unui climat de 
pace, bună înțelegere si colaborare 
între națiuni.

Dînd o înaltă apreciere rezultatelor 
remarcabile ale vizitei întreprinse de 
dumneavoastră, alături de mult sti
mata tovarășă Elena Ceausescu. în 
Statele Unite ale Americii. acestei noi 
si valoroase contribuții aduse la dez
voltarea relațiilor de prietenie si 
conlucrare dintre România si S.U.A.. 
la afirmarea spiritului păcii, colabo- 
rării si înțelegerii internaționale, or
ganizația de partid, oamenii muncii 
din întregul nostru județ se angajea
ză ferm și unanim să nu precupe
țească nici un efort, să-și aducă în
treaga contribuție la sporirea neînce
tată a prestigiului României în 
lume, prin obținerea unor noi si mari 
succese în înfăptuirea în mod neabă
tut a politicii interne si externe a 
partidului și statului nostru.

în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN ILFOV AL P.C.R. 
ȘI COMITETUL EXECUTIV AL 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune, printre altele : Cu 
sentimente de deplină aprobare si 
mîndrie patriotică am luat cunoștință 
de documentele încheiate, de convor
birile cu președintele S.U.A.. de con
tactele politice cu mari personalități 
ale vieții publice americane, de fru
moasa și emoționanta primire pe care 
poporul Statelor Unite ale Americii 
v-au rezervat-o dumneavoastră — 
personalitate marcantă, de binemeri
tat și autentic prestigiu a epocii 
noastre — și mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu.

Această vizită constituie o nouă și 
edificatoare expresie a politicii de 
pace și largă colaborare internaționa
lă a Republicii Socialiste România, 
politică ferm întemeiată pe egalita
tea în drepturi și suveranitatea tu
turor națiunilor lumii, pe respect re
ciproc și neamestec în treburile in
terne ale altor state, pe renunțarea 
la forță și la amenințarea cu forța 
în rezolvarea problemelor litigioase, 
pe recunoașterea dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotărî liber si 
nestingherit propriul destin, drept 
pentru a cărui deplină afirmare în 
lumea contemporană ati adus — cu 
înțelepciune, cu neabătută consecven
ță — o contribuție inestimabilă.

Cu măiestria si puterea de convin
gere care vă caracterizează; ați dat 
glas năzuințelor de pace ale poporu
lui român, dorinței sale de a colabora 
activ cu toate țările, indiferent de 
orinduire socială, nivel de dezvoltare 
sau mărime, pozițiilor clare si prin
cipiale ale Republicii Socialiste Româ
nia față de problemele actuale ale 
lumii contemporane.

Cu atit mai mult, astăzi, ne sim
țim datori ca. prin tot ceea ce facem 
pentru înfăptuirea Programului Par
tidului Comunist Român, pentru în
deplinirea sarcinilor ce ne revin în 
toate domeniile de activitate, să do
vedim orin fapte sprijinul nostru 
ferm și entuziast față de politica in
ternă și internațională a partidului si 
statului 
strălucit promotor sînteti 
voastră.
Nicolae Ceaușescu.

nostru, politică al cărei 
dumnea- 
tovarăsemult stimate

Ca de atitea ori de cînd purtați 
în mod strălucit soliile de pace ale 
poporului român pe toate meridia
nele. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. și de această dată 
comuniștii, toti locuitorii județului 
— se arată în telegrama adresată de 
BIROUL COMITETULUI JUDE
ȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. — 
au urmărit eu deosebit interes vi
zita dumneavoastră în Statele Unite 
ale Americii.

Ne-au rămas adînc întipărite în 
inimă și conștiință cuvintele de 
înaltă apreciere rostite de personali
tățile cele mai marcante ale vieții 
politice și economico-sociale ameri
cane la adresa dumneavoastră ca 
mare conducător, a capacității dum
neavoastră de a crea punți de legă
tură intre națiuni, deschizînd căile 
soluționării pe cale pașnică a pro
blemelor litigioase, mijlocind dialo
gul activ pe arena, internațională în 
folosul păcii, al promovării' unei noi 
ordini politice și economice mon
diale. Gesturile de aleasă cinstire și 
respect ale oficialităților și cetățe
nilor din Statele Unite ale Americii 
pentru, solii" poporului român, precum 
și cele ale unor înalte instituții 
științifice față de meritele omului de 
știintă patriot care este tovarășa 
academician profesor doctor Elena 
Ceaușescu au prilejuit oamenilor 
muncii maramureșeni trăirea unor 
momente de vibrantă mindrie pa
triotică. de recunoștință fierbinte, 
descifrind în ele expresia recunoaș
terii internaționale a justeței și în
țelepciunii politicii României socia
liste.

In numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor din acest județ vă asigu
răm. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. de întreaga noastră ade
ziune fată de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru. 
Vă încredințăm că prin faptele 
noastre de muncă vom contribui tot 
mai activ la creșterea prestigiului 
internațional al României socialiste.

Dialogul la nivel înalt româno- 
american — se spune în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDEȚEAN 
MEHEDINȚI AL P.C.R. — marele 
număr de întîlniri și contacte cu per
sonalități marcante ale vieții politice 
din S.U.A. au pus în evidență, și de 
data aceasta, puternica dumneavoas
tră personalitate, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
prestigiul imens de care vă bucurați 
in lumea contemporană, rolul activ 
al țării noastre in politica construc
tivă, de pace și colaborare interna
țională.

Cei ce muncesc pe meleagurile 
mehedințene, parte a milenarei vetre 
a poporului român, alături de întrea
ga noastră națiune, au fost cuprinși 
de sentimentele mindriei și fericirii 
pentru bilanțul deosebit de rodnic al 
vizitei dumneavoastră in S.U.A., sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mo
ment de cea mai înaltă valoare în 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
cqjaborare româno-americană. Soco
tim că nu poate fi fericire mâi mare 
pentru noi ca aceea în care conducă
torul partidului și poporului tău să 
exprime și să slujească interesele 
țării, păcii, independenței și suverani
tății, progresului patriei, să știi că 
lupta și faptele celui mai drag ex
ponent al României sînt urmărite cu 
maximă atenție și interes de toate 
forțele politice ale lumii de astăzi, 
de faptul că principiile elaborate și 
susținute de dumneavoastră, iubitul 
nostru conducător, au devenit sacre 
în lupta popoarelor pentru eliberare, 
independență, suveranitate, pace, 
pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună.

Vizita dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în S.U.A., 
ne-a dat un puternic imbold în mun
ca noastră. Oamenii muncii din ju
dețul Mehedinți, credincioși partidu
lui, patriei și dumneavoastră, sint 
hotărîți să acționeze în continuare cu 
întreaga lor capacitate pentru reali
zarea obiectivelor economice, înde
plinirea și depășirea planului la toți 
indicatorii, a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă, să 
obțină importante sporuri la produc
ția industrială și agricolă, vegetală 
și animală, să gospodărim și să în
frumusețăm mai mult unitățile și lo
calitățile județului.

în aceste zile, gîndurile noastre, ale 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din ÎNTREPRINDEREA DE 
UTILAJ PETROLIER TÎRGOVIȘTE 
s-au îndreptat către dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general, fiu 
credincios al națiunii române — se 
spune în telegrama trimisă de acest 
colectiv

Am trăit cu toții clipe de o profun
dă satisfacție, urmărind cu viu in
teres noua solie de pace și cooperare 
internațională pe care ati dus-o în 
vizita în Statele Unite ale Americii. 
constituind, totodată, un moment de 
o însemnătate deosebită în dezvol
tarea relațiilor de prietenie si cola
borare româno-americane. Expresie 
fidelă a politicii externe a Partidu
lui Comunist Român, recenta vizită 
de stat în Statele Unite ale Ameri
cii este încă o dovadă a modului in 
care se transpun în fapte Directivele 
Congresului al Xl-lea. ale Conferin
ței Naționale a partidului din de
cembrie 1977. Ne declarăm deplina 
noastră adeziune față de conținutul 
Comunicatului comun al vizitei! față 
de întreaga activitate desfășurată cu 
ocazia vizitei.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. se spu
ne : ‘Oamenii muncii, români și ma
ghiari. de pe meleagurile Sălajului, 
înfrățiți în vasta activitate de ridi
care a județului pe înaltele coordona
te ale bunăstării si civilizației socia
liste. în înfăptuirea neabătută a poli
ticii partidului nostru si a prețioase
lor dumneavoastră indicații, au fost 
în fiecare clipă cu inima si gîndul 
alături de dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceausescu, pe tot cuprinsul vizitei 
efectuate în Statele Unite ale Ame
ricii. Ne mîndrim și noi. deopotrivă 
cu tara, pentru modul strălucit în 
care ati prezentat gindul de pace și 
prietenie al României socialiste cu 
toate popoarele lumii, fermitatea re
voluționară cu care acționează pen
tru promovarea păcii în lumea con
temporană.

Comuniștii. întreaga populație a 
județului Sălaj dau o înaltă apreciere 
Si vă este recunoscătoare pentru 
neobosita dumneavoastră activitate 
în viata politică internațională, pe 
care o depuneți în slujba liniștii și 
prosperității ponorului român, a în
tregii omeniri.

în această vizită noi vedem o nouă 
si strălucită solie de pace și priete
nie a poporului român, animat de do
rința de a face totul pentru ca po
poarele lumii să se poată dezvolta 
liber si independent, să conlucreze pe 
multiple planuri în pace si bună în
țelegere. pentru ca omenirea să fie 
ferită de arme și războaie.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN VRANCEA AL 
P.C.R. se spune: Considerăm că 
realizarea acestei vizite, dialogul și 
schimbul de opinii româno-american, 
multiplele întilniri si contacte pe 
care dumneavoastră.' tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. le-ați avut cu personali
tăți marcante ale vieții politice din 
S.U.A. reprezintă o contribuție de 
seamă la promovarea unei mai bune 
înțelegeri si colaborări între cele două 
țări și întronarea unui climat de în
credere. destindere și colaborare în 
lume.

Aprecierile la adresa personalității 
și activității dumneavoastră, rezulta
tele vizitei constituie pentru între
gul nostru popor un motiv de 
nețărmurită satisfacție si mîndrie. ne 
mobilizează și mai mult în jurul 
partidului, al dumneavoastră, stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
în marea operă de edificare a socia
lismului și comunismului pe pămîn
tul scump al patriei noastre. Exem
plului dumneavoastră minunat de 
luptă si muncă consacrate înfăptuirii 
celor mai nobile idealuri de libertate, 
progres și bunăstare ale poporului 
român îi vom răspunde prin intensi
ficarea eforturilor in vederea realiză
rii obiectivelor stabilite de Congresul 
al Xl-lea. a hotărîrilor • Conferinței 
Naționale a P.C.R.

Vom întîmpina și sărbători zilele 
de 1 și 9 mai prin intensificarea efor
turilor pentru realizarea integrală a 
tuturor angajamentelor asumate în 
industrie și agricultură, adticîndu-ne 
astfel contribuția la îndeplinirea o- 
biectivelor cincinalului revoluției teh- 
nico-știintifice. la progresul multila
teral și înflorirea României socialiste.



I

PAGINA 4 SCINTEIA - vineri 21 aprilie 1978

De la „Cîntarea României"

la istoria României
Prezente artistice 

românești peste hotare
Acum, cînd întregul nostru popor 

trăiește bucuria unei mari aniversări 
istorice — 2 050 de ani de la crearea 
primului stat dac centralizat Și inde
pendent sub conducerea „regelui re
gilor" — Burebista. in toată țara se 
desfășoară un amplu proces de in
vestigație documentară, de evaluări 
si reevaluări a tuturor documentelor 
cunoscute — toate ducind spre imbo- 
gățirea conținutului istoric al mile
narei existente a poporului nostru.

Printr-o binevenită coincidentă, 
pregătirea acestei aniversări se su
prapune cu elaborarea Tratatului de 
istorie a României in zece volume, 
a cărui apariție integrală trebuie să 
fie încheiată in anul 1980. în același 
timp, sub ochii noștri se desfășoară 
și „Cîntarea României" — amplă 
manifestare de scoatere la suprafață 
a bogatului tezaur cultural-artistic 
ce se află potențial și latent în lada 
de zestre a poporului nostru, care ne 
oferă și, desigur, va continua să ne 
ofere nesfîrșite pîrtii de informație 
spre istoria noastră cea mai veche.

Oricît ar părea de surprinzător, 
asocierea celor trei manifestări ni se 
pare foarte naturală. Este firesc să 
existe o legătură, dacă nu chiar mai 
mult. între ceea ce se spune și se 
arată in cadrul manifestărilor „Cin- 
tării României" și ceea ce se va scrie 
în filele cărții de istorie a aceluiași 
popor.

Se știe, de pildă, că istoria veche 
poate fi reconstituită — atit cit se 
poate — pe baza unor foarte puține 
documente scrise. Aceasta înseamnă 
că istoricul trebuie să desfășoare o 
amplă acțiune de corelare șl corobo
rare a mai multor surse diferite pen
tru a reconstitui evenimentul istoric 
respectiv, dar mai ales trebuie să ia 
în considerare și alte categorii de 
izvoare — etnografice, lingvistice, 
folclorice etc. Este de neconceput. în 
această idee, să se scrie istoria veche 
fără aportul unor izvoare, cărora is
toricii le-au acordat o atenție mai 
mică pină acum, este drept și dato
rită lipsei de cercetări în aceste do
menii. Marele istoric și lingvist B.P. 
Hasdeu spunea că „nu este nici o 
ramură a cunoștințelor care să nu 
poată răspindi citeodată o viuă lu
mină asupra unei chestiuni istorice", 
în cadrul unui interviu dat televi
ziunii. Gheorghe Zamfir spunea, nu 
de mult, că muzica sa. adică a po
porului său, este una dintre cele mai 
vechi din lume., ea aflîndu-se c.el mai 
aproape de confluența creației omu
lui cu creația naturii. Dacă această 
muzică este atit de veche — și alte 
elemente complementare de esență 
folclorică confirmă această ipoteză — 
de ce să n-o așezăm alături de cele
lalte surse istorice privind istoria 
veche ? Ceea ce s-a spus despre cin- 
tec se poate spune și despre alte 
forme de civilizație și cultură veche

Pe care „Cîntarea României" le scoa
te la suprafață. Toate acestea trebuie 
să fie socotite izvoare care atestă 
vechimea si continuitatea poporului 
român Pe pămintul său. Pare para
doxal. dar arheologii ar fi trebuit și 
ar trebui să cerceteze nu numai sub 
pămînt. pentru a găsi urme de civi
lizație veche pe teritoriul nostru, ci 
și la suprafața lui. în curțile și în 
casele țăranilor contemporani.

Muzeul satului din București poate 
oferi arheologului sugestia să pătrun
dă in anumite sate pentru a găsi in 
chip funcțional obiecte pe care le 
descoperă după ample săpături. Dacă 
aceste obiecte se aflau în uzul po
porului nostru în urmă cu sute și 
mii de ani și se mai află și astăzi, 
nu sint ele. oare, o mărturie incon
testabilă a continuității sale ?

Dar cel mai elocvent izvor al ve
chimii poporului nostru, al prezenței

puncte de vedere
sale neîncetate Pe acest spațiu car- 
pato-dunărean este limba. Același 
Hasdeu considera că „documentele in 
testuri originale și limba, așa după 
cum o vorbește poporul, sint unicele 
baze serioase ale unei istorii națio
nale". Nu există nici o îndoială că 
limba noastră aparține familiei lim
bilor romanice. Latinitatea limbii ro
mâne este un fapt atit de evident 
incit nu mai este nevoie de nici o 
demonstrație : orice om din lume 
care se uită pe un ziar românesc 
remarcă de la prima privire frăție
tatea limbii române cu celelalte limbi 
latine.

Constatîndu-se si recunoscindu-se 
aceste apartanențe in decursul timpu
lui. s-a ajuns însă la unele exage
rări privind explicația Istorică a fe
nomenului. Citim, nu fără un senti
ment de contrarietate. în unele tra
tate de istorie a poporului român că 
„dacii și-au pierdut limba" în urma 
ocupației romane, a procesului isto
ric definit prin termenul „roma
nizare". Nu de .mult. la Congresul 
-de traoologie care a avut loc la 
București s-a susținut, de către mai 
mulți savanți români și din alte țări, 
că fondul lexical vechi, adică al lim
bii băștinașilor traco-daci se ridică 
la 2 000—4 000 termeni. Cine are cu
riozitatea să parcurgă „Dicționarul 
explicativ al limbii române", operă 
monumentală a lingviștilor noștri, va 
găsi, intr-adevăr, aceste mii de cu
vinte cu iz arhaic, pe care, in mod 
surprinzător, autorii, le declară că 
fiind de origine „necunoscută". Ne
dumerirea noastră își are sursa în 
faptul că vechi cuvinte cunoscute de 
la un capăt la altul al tării noastre 
sint declarate de origine „necunos

cută". pentru curiosul motiv Că ele 
nu se intilne.sc și in graiul altor po
poare. în treacăt trebuie să mai ob
servăm că autorii, dintr-o precauție 
științifică excesivă, ca să nu zicem 
în mod cu totul nejustificat. nici nu 
au socotit necesar să recunoască 
— fie chiar la modul ipotetic — și 
o origine dacică a acestei părți a 
lexicului românesc. Nu este oare les
ne de ințeles că ele fac parte din 
acele 2 000—4 000 de cuvinte autohto
ne, că acele atit de multe cuvinte pe 
care dicționarul menționat le trece la 
capitolul „origine necunoscută" apar
țin locului, pămintului și oamenilor 
care l-au locuit în decursul timpu
lui, românilor și strămoșilor lor 
daci ? Rezistenta acestui bogat fond 
lexical de origine dacică in limba 
română, parțial prezent și la unele 
popoare vecine venite mai tîrziu. în
deamnă la reconsiderări și in proble
ma importului lingvistic în limba ro
mână din limbile acestor popoare. Pro
blema este complexă, fiecare cuvint 
poate avea o istorie proprie, de mul
te ori învăluită în mister, dar nici 
nu trebuie să se adopte principiul 
după care termeni vechi al limbii 
noastre prezenți și în alte limbi, 
„provin" obligatoriu din limbile po
poarelor învecinate.

Nu este un secret pentru nimeni 
că istoricii șl lingviștii români au 
minimalizat cercetarea „substratului" 
autohton pe care s-a grefat romani
tatea. substrat găsindu-si concreti
zarea nu numai în elemente de cul
tură materială ale poporului-strămoș, 
ci în trăsăturile sale fundamentale, 
începînd de la fizionomie Si sfîrșind 
cu cîntecele sale. Numeroase fapte 
relevate în cadrul Festivalului ..Cîn
tarea României" ne arată că obiceiu
rile vechi, de origine dacică indis
cutabilă. au ajuns, răzbind prin 
timpuri, pină în zilele noastre si că 
însuși chipul dacului de pe columna 
lui Traian este același cu al țăra
nului român contemporan. Un lucru 
iarăși evident : ocupația Daciei, de 
către Imperiul roman a avut conse
cințe puternice — unele dintre ele 
tragice, ca orice ocupație străină. în 
evaluarea acestor consecințe s-a pus 
accentul pe influentele pozitive ale 
culturii și civilizației romane. In
fluențe reale, dar care nu au făcut 
tabula rassa din modul de viață al 
dacilor, mod de viață pe care iarăși 
îl regăsim în elemente ale lui de
finitorii la poporul român.

Considerăm ci\ asemenea aspecte 
se cer mai adine explorate de arheo
logi. de istorici, de lingviști pentru 
ca rezultatele cercetărilor să fie în
corporate ca concluzii de bază in tra
tatul de istorie ce se elaborează, ca 
o contribuție a științei în manifes
tarea amplă care se cheamă „Cînta
rea României".

N. COPOIU

Formații artistice de 
amatori din diverse 
zone ale țării, antre
nate în Festivalul na
țional „Cîntarea Româ
niei", laureate ale pri
mei ediții a marii în
treceri a muncii și 
creației libere, pregă
tesc în prezent noi 
spectacole spre a fi 
prezentate peste hotare 
în cadrul unor turnee 
sau manifestări cultu
rale internaționale. 
Dînd curs invitației 
primite din partea or
ganizatorilor, țara 
noastră va fi prezentă, 
nu peste multă vreme, 
la Festivalul interna
țional de folclor de la 
Lausanne — Elveția. 
Ansamblul „Junii Si
biului" va susține aici 
un original program 
de cintece și dansuri 
populare românești.

Ansamblul întreprin
derii de transporturi și 
utilaje din Cluj-Napo- 
ca a fost înscris la 
Festivalul internațio
nal de folclor de la

Haute Saâne — Fran
ța. iar cel al întreprin
derii. de sticlă — Tur
da va participa la 
manifestări similare 
organizate la Nisa, pre
cum și în localitatea 
Bitburg din R.F.G.

La rindul său, an
samblul Combinatului 
de fire și fibre sinte
tice — Săvinești, re
unind soliști vocali și 
instrumentiști, forma
ții de dansatori, se va 
deplasa în Finlanda, 
într-o localitate cu 
tradiții folclorice, 
Youtsa, la un alt fes
tival cu participare 
internațională.

Artiști din rindul 
amatorilor vor între
prinde. totodată, o se
rie de turnee peste ho
tare. acțiuni ce se în
scriu în cadrul schim
burilor culturale, exis
tente între România șl 
alte țări. Ansamblul 
Casei de cultură a sin
dicatelor din Alba Iu- 
lia va i susține mai 
multe spectacole în

Bulgaria, cel al între
prinderii mecanice PIo- 
peni-Prahova se va 
face cunoscut publicu
lui spectator din R. P. 
Ungară, iar cel al Ca
sei de cultură a sindi
catelor din Bistrița va 
întreprinde un turneu 
in U.R.S.S.

Aflăm, de asemenea, 
că la ediția din acest 
an a concursului mu
zical internațional 
„C. A. Seghizzi". pro
gramat in localitatea 
italiană Gorizia, va 
participa corul Casei 
de cultură a sindicate
lor din Reșița. ,

Două alte colective 
artistice — corul Casei 
de cultură a sindicate
lor din Ploiești și an
samblul folcloric al 
Combinatului petro
chimic din Brazi — au 
fost selecționate spre 
a lua parte la un fes
tival artistic interna
tional de la Langolen- 
Anglia.

(Agerpres)

Expoziția retrospectivă
Gheorghe N. G. Vânătorii

Geo DUMITRESCU

„Africa de sub frunte"
La o privire rapidă, li

rica din tinerețe a lui Geo 
Dumitrescu apare ca o re
voltă tipic avangardistă, 
avînd drept țintă limbajul 
desuet, lăsat moștenire de 
un romantism compromis 
și caricaturizat de epigoni. 
Poetul parodiază cu dezin
voltură platitudini și pon- 
cife, teribilismul juvenil, 
ironizează provocator : „Am 
surprins stelele în somnul 
lor ciudat / dormind bur
ghez, dezumflate" sau : 
„Luna obeză și colerică se 
dezbracă pentru noapte". 
Reformele radicale puse în 
aplicare vizează democra
tizarea limbajului liric, 
mai mult, ambiționează re
clădirea din temelii a gra
maticii poetice. în conse
cință, sint repudiate po
doabele. artificiul, „mîzga 
livrească", cum ni se spu
ne undeva, cu un cuvînt 
tot ceea- ce este expresie 
căutată, „elevată", tot 
ceea ce intră în sfera unui 
vocabular de elită.

Acțiunile reformatoare 
la nivelul stilului nu plea
că dintr-o frondă esteti
zantă. Ele sînt implicate 
într-o operație mult mai 
complexă de reevaluări, o- 
perație ce dă la iveală ra
porturile dintre artist și 
epocă. în esență, autorul 
Aventurilor lirice deschide 
în și prin propria-i creație 
un front larg luptei cu i- 
nerția. Un front larg pen
tru că în această bătălie 
este angajat nu numai cu- 
vlntul, qi și dialectica isto
riei. a ideilor, politica și 
morala, raporturile cu se
menii etc. în astfel de 
condiții, poezia devine o 
dezbatere, un mod revolu
ționar de a dialoga cu sine 
și cu realitatea.

Oroarea de vorbe mari, 
sunătoare și înzorzonate 
vine din, acea decentă gra
vă cu care poetul își asu
mă o problematică majo
ră, ostilă concesiilor, stag
nării, suficientei mic-bur- 
gheze, lîncezelii spirituale, 
prudenței și euforiei con
fortabile. Geo Dumitrescu 
problematizează cu deose
bire la nivelul moralei, 
poezia sa fiind înainte de 
toate un caz de conștiință. 
Temele mari, generoase și 
ambițioase, mai cu seamă, 
ele. trebuie să treacă mai 
întîi examenul sincerității 
exigente a autorului față

de sine însuși, al despărți
rii adevărului de fals. Â- 
devărul în ordine morală 
devine o condiție și un 
semn al valorii. într-un 
atare determinism intre 
etică și creație se află e- 
lementul de profundă spe
cificitate al acestei poezii : 
„Ajunge ! Așa nu mai 
merge ! Să se ia măsuri ! / 
Să se confiște nopțile de 
la cei ce dorm ziua / zu
grăvind-o in culoarea în
tunecată a nepăsării ! și 
zicind că e noapte, / de la 
cei ce-și plimbă angoase, 
melancolii / prin birouri și 
ateliere, pe lingă unelte l 
dormind in post, în ghere
ta de gardă a zilei, / de la 
cel ce trăiesc dormind, in
tr-un somn perpetuu, / de

Tot aceasta este platfor
ma de pe care „fără o fală 
prea guralivă" — cum ni 
se spune — este mărturisi
tă o inaltă și sacră fideli
tate : dragostea de țară : 
„Nu voi spune mereu, in 
fiecare zi, / dimineața și 
seara — / dar priviți-mă-n 
ochi, măsurați, / după cin- 
tec și pas. / după glas, / 
dacă vreți să aflați / cit de 
drag îmi e omul, / cit de 
dragă mi-e țara. /./ Dar 
priviți-mă-n ochi, răspicat. 
Cîntăriți / cit mi-e umbra 
de-naltă și lumina de 
grea, / măsurați-mă drept, 
și-o să știți I că garoafele-s 
roșii și din pricina mea...". 
(Dar priviți-mă-n ochi...)

Neacceptarea mistificări
lor la nivelul conștiinței e

la cei ce cufundă nopțile-n 
spirt, / scoțindu-le albe, 
străvezii, împleticite, / de 
la cei ce se tem de noap
te, fugind / de oglinda li
niștită a somnului, / de la 
cei ce fug de somn ca de 
moarte, / de frica viselor, / 
de frica necruțătoarei sin
cerități a viselor, / / (...) 
Dar noi, / noi nu ne temem 
de vise, nu ne temem de 
nopți, / Noi visăm cu con
deiul in mină, / cu ochii 
larg deschiși, / ridicind 
fățiș din adincul călimării / 
trupul rumen, însuflețit, al 
zilei, / seva puternică, vie, 
ce leagă una de alta clipe
le spre viitor, I ca o arteră 
de singe, esențială" (Pro
blema spinoasă a nopților). 
Iată deci că iconoclastia
și bravura versurilor din
tinerețe se transformă
treptat în pledoarie emo
ționantă și emoționată
pentru ideal și certitudini. 
Și. într-o astfel de pledoa
rie, autorul devine, para
doxal, un romantic, un 
sentimental, ipostaze ante
rior persiflate. Trecute prin 
filtrul ingenuității și in
transigenței. prin exigen
tele inflexibile ale conști
inței, ele au fost așezate 
în rindul valorilor stabile. 
Aceasta este platforma 
înaltei morale de pe care 
autorul sancționează cu fe
brilitate și intransigență 
inerția.

în consonanță cu refuzul 
mistificărilor din sfera 
limbajului ; deschiderea căt- 
tre autenticitate determi
nă apropierea acestuia din 
urmă de rostirea directă, 
nesofisticată, „plebee". A- 
devărurile abrupte ale i- 
deii și sentimentului tre
buie să emoționeze dinco
lo de orice artificiu ajută
tor, dincolo de stilul înno
bilat. Se încearcă o sinte
ză deloc lesnicioasă între 
simplitatea netă și cea 
sensibilizată, adică între 
prozaic și poetic. Asimila
rea prozei nu se face pro- 
priu-zis la nivelul forme
lor. Operația e dictată de 
construcția, de structura de 
ansamblu a poemului. Geo 
Dumitrescu recurge, de re
gulă, la narațiune ; „aven
turile sale lirice" sînt, în 
fond, niște desfășurări e- 
pice, tensiunea se naște 
din acumulări verbale. Atit 
patosul contestatar, cit și 
cel militant, al afirmării, 
sînt susținute de excesul 
argumentației, de numărul 
mare al cuvintelor. Emo
ția nu este instantanee, ea 
crește lent, pe măsură ce 
epicul înaintează și își 
dezvăluie tîlcurile. Cunos
cutul poem Cîinele de lin
gă pod ilustrează în chip 
exemplar acest mod de a 
gindi poezia, care este și 
unul al ambiguității inci- 
tante, fertile.

De obicei se spune că

promoția de poeți afirma
tă in preajma și in peri
oada războiului, aceea a 
lui Dimitrie Stelaru, Ion 
Caraion, Geo Dumitrescu 
etc., ar fi una de ruptură, 
izolată in raport cu un tre
cut imediat, dar și cu ceea 
ce a devenit ulterior, după 
război, poezia. Geo Dumi
trescu, cel puțin, contrazi
ce această opinie, el este 
unul din poeții care au 
marcat nespectaculos. dar 
profund lirica actuală. La- 
biș a impus sintagma 
lupta cu inerția, dar bătă
lia ca atare a fost începu
tă și susținută de autorul 
Libertății de a trage cu 
pușca, de generația lui. în 
al doilea rînd, subminarea 
canoanelor, parodierea sti
lului elevat și asimilarea 
expresiei umile, prozaice, 
azi semne distinctive ale 
versurilor lui Marin Sores- 
cu, au antecedente de fra
pantă similitudine in A- 
venturi lirice sau Nevoia 
de cercuri.

în bibliografia Iui Geo 
Dumitrescu reeditările sint 
cu mult mai, numeroase 
decit volumele de versuri 
originale, lucru confirmat 
și de antologia de față. în 
ciuda unui asemenea mod 
monoton și avar de a dia
loga cu publicul, fiecare 
apariție editorială semnată 
Geo Dumitrescu este pri
mită cu interes. Strategia 
tăcerilor prelungite are ur
mări avantajoase. E vorba 
de o strategie dictată de 
experiențe lăuntrice, de 
examenul la care este în 
permanență supusă pro- 
pria-i conștiință. Abia cînd 
îndoielile și incertitudinile 
dispar, poezia consimte să 
desconspire frămîntările in
terioare.

Creația lui Geo Dumi
trescu este o aventură epi
că și poetică temerară și 
incitantă, o aventură a vo
cației originale și a dem
nității vocației. Fără îndo
ială, versurile care o ex
primă își au locul lor a- 
parte între cele mai fru
moase poezii scrise în ul
timele decenii la noi. A- 
frica de sub frunte este un 
rezumat sever al unei 
creații severe cu ea însăși. 
Volumul se deschide cu o 
admirabilă prefață-portret 
semnată de Eugen Simion.

Daniel DIMITR1U

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Teleclnemateca
11,50 Corespondenții Județeni transmit...
12,05 Telex
16,05 Curs de limba franceză
16,33 Tragerea Loto
16.45 Emisiune în limba germană
13.45 ..Lenin". O producție a studiouri

lor centrale de filme documentare 
din Moscova

19,05 Film serial pentru copii : Cuore — 
episodul 39 : „Zori trandafirii In 
Rosario"

19,30 Telejurnal
90,00 „Tle. floare a vieții*. Spectacol 

Uterar-muzlcal-coregrafic, organi
zat cu prilejul Conferinței Națio
nale a femeilor

20.30 Noi, femeile !
20,53 Film artistic : „Premiera*. Pre

mieră TV. Producție a Casei de 
filme numărul patru. Regla : 
Mihal Constantlnescu. Cu : Car
men Stănescu, Radu Bellgan, Tonta 
Caraglu, Vasilica Tastaman

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL Z

16,45 Melodii populare cu Nlcoleta Va- 
sllovici

17,00 La ordinea zilei In economie
17.10 Etapa a doua a Festivalului națio

nal „Cîntarea României*
17.30 Desene animale
18,05 Ora veselă
19,00 O viață pentru o idee : Emil Ra- 

coviță, Întemeietorul biospeologiei
19.30 Telejurnal
20,00 Radar pionieresc
20.20 Portativ : J. S. Bach ți fiii sSl
21.10 Telex
21,15 Blocnotes — informații utilitare
21,40 Telerama-sport

La grădinița de copii din comuna Schela, județul Galați
Foto : S. Cristian

Un film care iși trage 
substanța din realitățile 
dramatice ale* anului 1907 
presupune, fără îndoială, 
din primul moment al unei 
astfel de inițiative și pe tot 
parcursul realizării. un 
grad înalt de angajare so- 
cial-politică și nu mai pu
țin estetică și profesională, 
din partea regizorului, sce
naristului, producătorului și 
colaboratorilor lor. Din a- 
ceastă angajare comună 
decurge și sentimentul de 
răspundere solidară cu care 
toți cei semnind pe generic 
sint așteptați să se prezinte 
în fața publicului, la apari
ția filmului in premieră, ca 
și in discuțiile critice.

Acest sentiment poate să 
fie definit cu atit mai pre
cis cu cit filmul la care ne 
referim, realizat de Mircea 
Veroiu, cu un scenariu de 
Al. Ivan Ghilia. sub direc
ția lui Corneliu Leu, la Casa 
de filme patru, nu apare 
pe „un teren gol". Lista 
care ar începe cu lucrarea 
cea mai apropiată tematic 
de producția de fată — Răs
coala de Mircea Mureșan, 
după romanul lui Li viu 
Rebreanu — include o serie 
de producții care au făcut 
o demonstrație concludentă 
a valențelor de excepție ale 
acestei tematici si pe plan 
cinematografic. Ne referim 
la ansamblul filmografiei 
românești inspirate din mo
mentele dramatice ale isto
riei noastre moderne, din 
ultimul secol — încă vii. 
prin ecourile lor. în memo
ria generațiilor prezente. 
Revăzind Pădurea spinzura- 
ților de Liviu Ciulei, Tă- 
nase Scatiu de Dan Pita 
sau Setea de Mircea Dra
gan, ne convingem cit de 
importantă a fost însăși op
țiunea tematică pentru reu
șitele respective.

Sînt tocmai șansele pe 
care am contat, asteptind 
cu interes producția sem
nată de Mircea Veroiu și

Al. Ivan Ghilia. După Din
colo de pod. film meritoriu 
și semnificativ pentru cali
tățile distincte ale tempe
ramentului artistic al tină- 
rului regizor, această întil- 
nire de mult necesară cu o 
temă eminamente socială 
putea fi pentru Mircea Ve
roiu prilejul unei realizări 
depline sau cel puțin al 
unei evoluții dincolo de 
stadiul preliminar si expe
rimental al definirii sale ca 
artist dotat cu certe însușiri 
in parte deja confirmate.

• CLUJ. Cu vernisajul expo
ziției de artă plastică a studen
ților de la Institutul de arte 
plastice „Ion Andreescu" și al 
expoziției de fotografii artistice 
executate de studenți s-a inau
gurat Festivalul de creație și 
artă interpretativă al studenți
lor din centrul universitar Cluj- 
Napoca „Primăvara studențeas
că". (Alexandru Mureșan). • 
ARAD. La Casa prieteniei din 
Arad s-a desfășurat consfătui
rea județeană a membrilor cine- 
cluburilor arădene. „Arad — tre

cut, prezent și viitor", „Arad — 
prezență permanentă în istoria 
poporului român" — sint gene
ricele sub care, in numeroase 
localități din județ, au avut și 
continuă să aibă loc expuneri, 
evocări istorice, simpozioane, 
expoziții închinate împlinirii in 
acest an a 2 000 de ani de la 
întemeierea cetății dacice Ziri- 
dava, 950 de ani de la prima 
mențiune documentară a muni
cipiului Arad și 60 de ani de la 
făurirea statului național unitar 
român. (C. Simion). • SUCEA

VA. în timp ce Ia Galeria de 
artă din municipiul Suceava 
expune Palloș Iutta, graficiană 
din Cluj-Napoca, două unități 
industriale găzduiesc expoziții 
ale artiștilor plastici amatori : 
la întreprinderea de tricotaje 
„Zimbrul" este prezent cu lu
crări de grafică satirică tehni
cianul Radu Bercea, de la com
binatul minier, Iar la combina
tul de prelucrare a lemnului 
sint reunite peisajele Anei Con
stantin, pensionară. (Gheorghe 
Parascan). • TIMIȘ. Un grup 
de cintăreți de muzică populară,

LTURAL
împreună cu ansamblul „Teodo- 
sievski" din R.S.F. Iugoslavia 
au prezentat în sala „Olimpia" 
un bogat program de cintece 
și dansuri din folclorul țării ve
cine și prietene. La librăria 
din comuna Recaș a avut loc 
lansarea volumului de versuri 
„Singur cu mine" de Nikolaus 
Berwanger, cea mai recentă a- 
pariție lirică în editura „Facla"

Retrospectiva Gheor
ghe N. G. Vânătoru or
ganizată la sala Dalles 
a subliniat două aspec
te esențiale ale crea
ției pictorului : afini
tățile cu paleta tradi
țională a artei româ
nești și unitatea viziu
nii,- Se poate observa 
lesn'e că etapele evo
luției pictorului, insu- 
mind citeva decenii, 
nu punctează salturi 
spectaculoase, ci unifi
că, sub semnul con
secvenței (căreia in
tr-o bună măsură ii 
datorează si stilul), 
căutări relativ restrin- 
se. săvîrșite cu pru
dență.

Gheorghe Vânătoru 
este un colorist, o na
tură fundamental liri
că. Gesticulația poeti
că este subliniată în 
culoare, intensă, sucu
lentă. modulată cu o 
tușă energică, dispusă 
în expresive raporturi 
contrastante, cu intui
ția dozajului accente
lor fată de masă. 
Tema sa predilectă : 
peisajul, în mod spe
cial citadin. O serie de 
detalii și ipostaze ca
racteristice demon
strează că artistul 
cercetează atent reali
tatea și regtndește a- 
ceastă realitate în ter
menii stilizării artis
tice. Dintre maeștrii 
artei românești, Gheor
ghe Vânătoru alege 
drept mentor Pe Pe- 
trașcu. Interesant de 
remarcat. în ultimele 
peisaje (In mod deose
bit. peisajele din Man
galia). o mai lejeră 
distribuție a culorii, 
redusă la dominante, o 
senzualitate vegetală a 
tonurilor, tendința de 
a surprinde inefabilul 
atmosferei. deci al 
ambianței, al stării su
fletești deopotrivă, ce 
îl apropie de pictura 
lui Vasile Popescu.

Artistul a expus și 
citeva peisaje indus
triale. din Reșița, asu
pra cărora merită să 
insistăm, citeva lu
crări pe care le-am a- 
șeza fără rezerve în
tr-o antologie a peisa
jului industrial ro
mânesc. Sacrificînd 
monumentalitatea con
strucțiilor. de care se 
mai abuzează uneori 
retoric, pictorul tinde 
spre monumentaliza
rea ansamblului, a 
imaginii panoramice, 
unde imperechează fe
ricit natura și activi
tatea vie a oamenilor, 
sfertul lor constructiv 
de zi cu zi. Dominan
tele grave de roșu și 
brun sugerează eloc
vent, aici, viata oțelu

lui împletită cu desti
nele locului si ale oa
menilor. In aceste pei
saje. construcțiile in
dustriale sint privite 
ca prezente cordiale în 
mediul natural, căruia 
ii conferă astfel o di
mensiune istorică si o 
adîncă semnificație u- 
mană.

Deși preocupat in 
primul rînd de peisaj, 
pictorul a mai abordat 
compoziția cu persona
je, portretul, natura 
statică. Citeva lucrări 
— interioare in manie
ră palladyană (referin- 
du-ne strict numai la 
schema compozițională 
și atitudinea modelu
lui) — se impun în 
mod deosebit. O privi
re contemplativă, re- 
culeasă. cercetează o- 
biectele și oamenii 
sub zodia armoniei 
proporțiilor, a cando
rii atitudinilor, a cli
pelor de liniște și lu
minoasă visare ale 
existenței. O privire 
care articulează, ca 
definiție, aceeași stare 
de spirit și naturile 
sale statice.

Pictorul a încercai 
și numeroase portrete, 
la care putem remar
ca meșteșug. putere 
de caracterizare : chi
puri de colecționari, 
prieteni etc. Un gust 
vădit pentru roman
tism. este detectabil 
pînă și în ținuta ves
timentară.

Reușite ni s-au 
părut compozițiile cu

personaje, unde țin
tește o sinteză a s < 
fletului popular. Țit 
răncile vorbesc de no
blețea și înălțimea 
morală a unei întregi 
categorii sociale. Vi
ziunea sa conturează 
de astă dată o proiec
ție simbolică a mode
lului. resursele gindi- 
rii sale generoase. A- 
ceste lucrări sînt im
portante prin ceea ce 
sint. dar mai sînt im
portante prin adeziu
nea structurală pe 
care artistul o dezvă
luie față de valorile 
spiritualității româ
nești. in care se con
topește armonios ele
mentul folcloric si e- 
lementul cult, și el 
expresie a unor trai
nice și îndelungi de
cantări ale spiritului 
popular.

Gheorghe N. G. Vâ
nătoru aparține Școlii 
românești de pictură 
atit prin constantele 
și nuanțele, persona
lele apeluri la tradi
ție. cit și prin tim
brul specific al sensi
bilității sale lirice, tin- 
zind permanent către 
o pictură a armoniilor 
cromatice strălucitoa
re. solare chiar și a- 
tunci cînd gama evoca 
nocturnul, către o pic
tură a echilibrului su
fletesc. descriind lu
mea cu caldă si tan
dră afecțiune.

C. R. CONSTAN- 
TINESCU

raturii si artelor românești 
apar astfel mediate, dacă 
nu handicapate, de o can
titate disproporționată de 
verbiaj. cu suite de lungi 
replici și comentarii care 
întîrzie desfășurarea acțiu
nii. o explică cu anticipa
ție, răpindu-i dramatismul 
inerent si istoricește auten
tic.

De la materialul brut, de 
bibliotecă și arhivă, autorii 
trec pe teritoriul unor pre
zumții, al unor scheme fi
rave, cu personaje — țărani

cu trupa își rezervă timp 
de conversație, la o serată 
organizată ad-hoc in satul 
răsculat, după tipicul saloa- 
nelpr îndepărtate. făcînd 
paradă de obiectivitate isto
rică. (— „Deci recunoașteți 
că revoluționarii au calități. 
— Și încă mari. Ș.a.m.d.)

Apreciind opțiunea tema
tică a regizorului, scenaris
tului și producătorului, res- 
pingind implicit orice su
gestie dezangajantă. ca pro
cesele de intenție părtini
toare sau etichetarea uni

„Ml NI A"
Judecind însă după rezul

tatele pe care le vedem pe 
ecran in filmul Mintă, a- 
vem motive să apreciem 
că regizorul, scenaristul, 
precum și direcția casei de 
filme respective s-au situat 
la nivelul unor exigente 
modeste, dacă nu minime.

Nu se poate contesta, evi
dent, efortul de documen
tare pe care realizatorul, 
scenaristul și colaboratorii 
lor l-au făcut. Dar'este de 
asemenea de ordinul evi
dentei că autorii râmîn in 
mare parte la nivelul prim 
al cercetării materialului 
documentar, transferîndu-1 
uneori pe ecran în stare 
brută sau doar vag prelu
crată. în film abundă sce
nele în care personajele 
vorbesc demonstrativ prin 
citate, din presa vremii, din 
discursurile epocii, la care 
se referă ca într-un... re
ferat. întilnirea regizorului 
si reintîlnirea noastră cu 
această temă-reper a lite

care fac un fel de răzmeri
tă a verbozității, parlamen- 
tînd intr-un limbaj pe a- 
locuri avocățesc și abținîn- 
du-.se de la sancțiuni. 
(„Tocmai, că nu-i pe moșia 
dumitale", „Tocmai, n-am 
uitat", „Au mai pus ai mei 
țara la cale, mai ții minte?" 
se adresează răsculatii a- 
rendașului, in timp ce pe 
jandarm vor să-l neutrali
zeze enunțînd un titlu din
tr-o gazetă : „Apărarea ță
ranului e o chestiune de 
apărare națională 1“ ș.a.m.d) 
în paralel, funcționează în 
film prezumția tot atit de 
speculativă a unei nedez
mințite distincții ceremoni
oase. confecționate pentru 
momentele în care apar ex
ponents claselor avute, fie 
ei arendași sau ofițeri, fie 
moșieri sau prefecți. Deși 
asaltați de țărani. într-un 
moment în care proporțiile 
răscoalei erau cunoscute și 
invocate de toți, familia 
moșieresei și ofițerii venit!

laterală (de tipul „lipsa 
de căldură politică fată de 
cauza țărănimii"), obser
văm că acestor inadvertențe 
dramaturgice si scenaristice 
le corespunde o partitură 
regizorală la rindul ei ră
masă într-un stadiu preli
minar. dar trimisă ca atare 
in producție și transpusă în 
film. în virtutea practicii 
învechite si extraiprofesio- 
nale a trecerii directe de la 
„scenariul literar" la „decu
pajul regizoral". fără 
concursul calificat al unor 
adaptatori, dramaturgi și 
dialoghiști, asistăm la ilus
trarea anemică sau invo
luntar șarjată a unei nara
țiuni înjghebate fără nerv, 
atmosferă, fără relief.

Dacă unele tablouri, cum 
sînt cadrele din curtea ță
rănească, vădesc pe spatii 
mici aplicația profesională 
a regizorului, a operatoru
lui Călin Ghibu. a arhitec
tului Nicolae Drăgan. a pic
toriței de costume Horten-

sia Georgescu și calitățile 
artistice virtuale ale acto
rilor Mihai Mereuță, Mir
cea Albulescu și Florin 
Zamfirescu. in porțiunile 
dramatice și dinamice ale 
filmului. Îndeosebi in sce
nele de masă ale răscoalei, 
ne frapează monotonia ca
drului și secvenței, expresia 
indiferentă a figurației, 
reacțiile și mișcările nein
dividualizate ale interpreți- 
lor. în. acest context, pre
supusa dramă a unei tinere 
țărănci de la conac, care 
ar fi fost șocată, in dragos
tea ei, de ingratitudinea 
fiului arendașului, sau dra
ma ofițerului spilcuit des
pre care aflăm intr-un tir- 
ziu că ar fi fiu de țăran și 
pe care îl vedem pe neaș
teptate asistind la moartea 
tatălui răsculat, apar ne
convingătoare, parodiate 
fără voie, cu un gust îndo
ielnic, prin însăși insisten
ta cu care sînt etalate.

Nu dorim să estompăm 
aceste aprecieri pentru că, 
odată realizat si oferit pu
blicului. un asemenea film 
presupune un înalt grad de 
angajare și răspundere a 
criticii însăși. Este șansa de 
a transforma rezultatele 
constatate într-un prilej de 
evidențiere a căilor de au- 
todepășire pe care trebuie 
să se angajeze cinematogra
fia noastră în ansamblul ei. 
Pentru aceasta este cu to
tul impropriu să recurgem 
din nou la eschivele în care 
critica de film se complace 
adesea, în loc să combată 
cu aplicație, conventional i- 
tatea declamatorie a unor 
producții, snobismul profe
sionist al altora sau al ace
lorași. Filmul românesc me
rită să fie în general ana
lizat cu măsura celor mai 
bune realizări ale sale, și 
nu potrivit efemerelor nor
me scoase din fluctuația 
lui valorică.

Valerian SAVA

din Timișoara. Este prima ac
țiune de acest fel inițiată in me
diul rural. „Orașul nostru — 
mai frumos, mai curat, mai bine 
gospodărit" este titlul foii vo
lante editate de Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular mu
nicipal Timișoara. (Cezar Ioana). 
• VASLUI. La Casa de cultură 
și cluburile întreprinderilor de 
pe platforma industrială din o-

rașul Huși, precum și la cămi
nul cultural din Pădureni au 
avut loc întîlniri ale muncitori
lor și cetățenilor cu membrii 
cenaclului artelor din Huși, la 
care a participat și un grup de 
scriitori din Cluj-Napoca. La 
Teatrul „Victor Ion Popa" din 
Bîrlad a avut loc lansarea vo
lumului de versuri „Floarea de 
fin", aparținînd unui fiu al 
Bîrladului — Adrian Beldeanu. 
(Crăciun Lăluci). • DOLJ. „Lu
minile patriei". „Cinstire mun
cii noastre", „Flamurile primă
verii", „Ramuri spre soare",

„Tinereții noastre — vers și 
cint" — iată o parte din titluri- 
le-generie ale spectacolelor cul- 
tural-artistice organizate in ca
drul amplei manifestări „Pri
măvara studențească craiovea- 
nă“, înscrisă in ediția a doua a 
Festivalului național „Cîntarea 
României". „Decada culturii ue- 
goiene", din comuna Negoi, a 
programat numeroase acțiuni 
politico-educative și cultural- 
artistice, în care sint antrenați 
peste 200 de artiști amatori. în 
holul Casei de cultură a sindi
catelor din Craiova sint prezen

tate publicului lucrări realizate 
de artiștii amatori Octavian Vî- 
nâtoru, Stan Segărceanu și Pe
tre Diceanu, muncitori în în
treprinderile craiovene. (N. Bă- 
bălău). • BACAU. Revista de 
cultură „Ateneu" a editat un 
supliment consacrat etapei de 
masă a celei de-a doua ediții 
a Festivalului național „Cînta
rea României". Este consemnat 
faptul că in localitățile județu
lui activează acum 2 300 de for
mații artistice, precum și 340 de 
cercuri artistice de creație. (Gh. 
Baltă).
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COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
SOCIALIST POPULAR DIN DANEMARCA 
Stimați tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează participan- 

tilor la Congresul Partidului Socialist Popular din Danemarca, și prin dum
neavoastră tuturor membrilor și Simpatizanților săi, un cald salut de prie
tenie din partea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceausescu.

Partidul Comunist Român urmărește cu interes activitatea Partidului So
cialist Populai' din Danemarca pentru promovarea unității de acțiune a for
țelor revoluționare, muncitorești șl democratice naționale, in scopul înfăp
tuirii aspirațiilor de progres și bunăstare ale poporului danez, pentru pace 
și colaborare intre națiuni.

Folosim acest prilei pentru a sublinia cu satisfacție colaborarea rodnică 
existentă între P.C.R. și P.S.P. din Danemarca, convingerea noastră că prin 
aceasta contribuim la extinderea si diversificarea legăturilor dintre România 
și Danemarca spre binele celOr două popoare, al cauzei păcii, destinderii 
și înțelegerii în Europa și in întreaga lume.

Exprimindu-ne convingerea că relațiile de solidaritate și colaborare din
tre partidele, țările și popoarele noastre se vor dezvolta și în viitor, vă 
urăm, stimați tovarăși, succes de,plin in desfășurarea lucrărilor congresului 
dumneavoastră, în activitatea viitoare consacrată promovării intereselor fun
damentale ale oamenilor muncii din Danemarca, pentru pace și progres 
social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

SUCCES DEPLIN CONFERINȚEI

NAȚIONALE A FEMEILOR! R. S. F. IUGOSLAVIA

PLECAREA 
GUVERNAMENTALE
Tovarășa Cen Mu-hua. membru su

pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat, ministrul relațiilor 
economice cu străinătatea, a oferit 
joi. la sediul Ambasadei R. P. Chi
neze. un dineu.

Au participat tovarășii Cornel Bur
tică. Ion Ursu. Neculai Agachi. mi
nistrul industriei metalurgice. Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini., Ilie Rădulescu.- mi-

*
Joi seara a părăsit Capitala dele

gația guvernamentală a Republicii 
Fopulare Chineze, condusă de to
varășa Cen Mu-hua, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat, ministrul relațiilor 
economice cu străinătatea, care, la 
invitația Guvernului Republicii So
cialiste România, a făcut o vizită în 
tara noastră.

Din delegație au făcut parte Ue 
Iu-min. adjunct al ministrului rela
țiilor economice cu străinătatea. 
Uan Li. adjunct al ministrului con
strucțiilor de mașini, alte cadre de 
conducere, specialiști si experti din 
diverse domenii de activitate eco
nomică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni.

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii Ghana

Joi dimineața, tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale. a primit pe colonel Roger- 
J. A. Felii, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Ghana.

Relevîndu-se bunele relații de co
laborare statornicite intre România 
și Ghana. în cursul Întrevederii au 
fost examinate noi posibilități pentru 
lărgirea și • diversificarea conlucrării 
bilaterale pe plan economic, pentru 
extinderea schimburilor comerciale.

★
în cursul zilei au continuat con

vorbirile oficiale dintre ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, și 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Ghana, colonel Roger J. A. 
Felii, consacrate relațiilor bilaterale

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 aprilie, tn țară : Vreme tn ge
neral frumoasă, dar răcoroasă, noap
tea și dimineața, mal ales la începutul 
intervalului. Cerul va ti temporar no-

VÎLCEASe diversifică 
prestările de servicii 
în scopul îmbunătățirii pres

tărilor de servicii, de curind au 
fost deschise în noul cartier 
Ostroveni al municipiului Rm. 
Vilcea sase noi • ateliere ale 
cooperației meșteșugărești. în 
prezent. în fiecare cartier din 
municipiu, ca si în stațiunile de 
pe Valea Oltului funcționează 
alte numeroase secții si ateliere. 
După cum am fost informați, 
se prevede că în următorii ani 
se vor da în folosință 151 de 
unități meșteșugărești. 6 com
plexe Ia parterul noilor blocuri, 

în prezent, eforturile meșteșu
garilor vîlceni sin-t concentrate 
in direcția organizării unor acti
vități de reparații radio-tv si 
obiecte de uz gospodăresc, prin 
Înființarea unor unități centra
lizate de depanare, ale căror la
boratoare urmează să fie dotate 
cu întreaga aparatură necesară. 
Atit la Rm. Vilcea. cit si la Dră- 
găsani vor funcționa, in curind. 
unități de reparații pentru apa
ratele electrice aflate în garan
ție. De asemenea, a început or
ganizarea activității secției cen
trale de spălătorie si curățăto
rie chimică. Cooperativa ..Pro
gresul" din Rm. Vîlcea a orga
nizat o echipă de intervenții si 
depanare în cadrul atelierului 
..Autoservice". (Ion Stanciu).

DELEGAȚIEI
A R. P. CHINEZE
nistru secretar de stat 1a Ministerul 
Afacerilor Externe. Constantin Nită. 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior si Cooperă
rii Economice Internaționale. Cornel 
Mihulecea. președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, 
alte persoane oficiale.

A fost, de asemenea, prezent Li 
Tin-ciuan. ambasadorul R. P. Chi
neze la București.

★
delegația a fost salutată de tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vlceprim-minlstru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale. Constantin Niță, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, Nicolae Ștefan, prim- 
adjunct al ministrului, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion Stoian. adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
de alte persoane oficiale.

A fost de fată Li Tin-ciuan. am
basadorul R.P. Chineze la București. 
Si membri ai ambasadei.

(Agerpres)

si unor probleme ale vieții interna
ționale.

Tn aceeași zi. ministrul ghanez a 
avut o întrevedere cu Suzana Gâdea, 
ministrul educației și învățămîntului.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, a oferit un dineu in onoarea 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Ghana, colonel Roger J. A. 
Felii.

în timpul dineului, la care au luat 
parte persoane oficiale române și 
ghaneze, s-a toastat in sănătatea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a șefului 
statului și președinte al Consiliului 
Militar Suprem al Republicii Ghana, 
general Ignatius Kutu Acheampong, 
pentru întărirea prieteniei și colabo
rării dintre cele două țări și popoare, 
pentru pace și înțelegere in lume.

(Agerpres)

ros. Vor cădea ploi locale, mal ales 
sub formă de averse, mai frecvente 
In jumătatea de sud-vest a țării. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse .între 
minus 1 grad și plus 9 grade, izolat 
mal cobortte în depresiuni, iar maxi
mele între 10 și 20 grade, local mai ri
dicate. Izolat, condiții de brutnă, în
deosebi . în estul Transilvaniei, Mara
mureș și nordul Moldovei. Pe alocuri, 
ceață slabă.

O nouă tragere 
excepțională 
Pronoexpres

La tragerea ce se va desfășura 
la 23 aprilie 1978 se vor acorda 
autoturisme ..Dacia 1300“. cîști- 
guri in bani — fixe : 50 000 lei 
sau la alegere o excursie dublă 
in U.R.S.S. — Finlanda sau R. P. 
Ungară — Austria sau R. D. Ger
mană si diferența în numerar : 
15 000 lei sau la alegere o ex
cursie în U.R.S.S. — Finlanda 
sau R. P. Ungară — Austria (de 
cite un loc) sau R. D. Germană 
(de două locuri) si diferența în 
numerar si cîstiguri in bani de 
valori .variabile.

Pentru atribuirea cistigurilor 
enumerate se vor efectua 8 ex
trageri. repartizate în 2 faze. în 
total vor fi extrase 44 de nu
mere.

Se oferă cîstiguri si variantelor 
cu numai 3 numere la fiecare din 
cele 8 extrageri.

Participarea se face pe bilete 
de 6 șl 15 lei varianta simplă. 
Biletele de 15 lei iau parte la 
toate extragerile. Se mal poate 
participa si pe variante combi
nate si combinații ..can de pod" 
pe care se pot obține importante 
suite de cîstiguri.

Biletele pot fi procurate oină 
la 22 aprilie a.c.

(Urmare din pag. I)
femeile în viata economică, politică 
si socială a tării.

în lumina documentelor Congresu
lui al Xl-lea si a Hotăririi C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iunie 1973. actio- 
nînd sub conducerea organelor si 
organizațiilor de partid. Consiliul 
Național, comitetele si comisiile fe
meilor. în colaborare cu sindicatele, 
cu Organizațiile U.T.C.. cu celelalte 
organizații de masă și obștești, cu 
organele de stat direct răspunză
toare. s-au preocupat permanent de 
multiplele aspecte privind partici
parea tot mai amplă a femeilor la 
producția materială si spirituală, la 
conducerea societății.

în ultimii ani a crescut substanțial 
aportul femeilor in toate domeniile 
de activitate, ele reprezentind astăzi 
36 la sută din totalul personalului 
muncitor, fată de 27.8 la sută. în 1965.
S-au produs modificări substanțiale 
în repartizarea pe ramuri si profe
siuni a forței de muncă feminine. 
Subliniem nu numai participarea fe
meii la munca socială — ceea ce a 
constituit o permanentă în istoria 
neamului, femeile caracterizîndu-se 
întotdeauna prin vrednicie si tenaci
tate — ci. în primul rind. prezenta 
lor activă si responsabilă în rîndurile 
clasei muncitoare, clasă conducătoare 
a societății noastre. în sectoarele ho- 
tăritoare. de vîrf. ale economiei, in 
domeniile de înaltă productivitate. 
Femeile reprezintă astăzi. în indus
trie. aproape 38 la sută din totalul 
personalului muncitor, fată de nu
mai 32,4 la sută in 1973. Ele continuă 
să constituie marea majoritate în ca
drul personalului muncitor în indus
tria ușoară — 79 la sută in confecții. 
76.6 la sută în industria textilă : re
prezintă 45,3 Ia sută in industria 
alimentară, după cum este demn de 
subliniat faptul că în industria chi
mică ponderea femeilor a aiuns la 
aproape 36 la sută, iar in construc
țiile de mașini si prelucrarea meta
lelor la 23 la sută. Se înregistrează, 
de asemenea, o creștere a numărului

Cronica zilei
Joi a fost semnat, la București, 

Protocolul privind colaborarea și 
cooperarea economică și tehnico- 
științifică pe anul 1.978 între Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimen
tare și Ministerul Agriculturii al 
R. P. Polone. Documentul prevede 
dezvoltarea cooperării în producția 
vegetală și animală, ă schimburilor 
de semințe, material săditor și de 
documentații științifice, precum și 
colaborarea directă intre unități de 
producție aparținînd celor două mi
nistere.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
IERI, LA POLO PE APĂ...

în penultima zi a turneului inter
național de polo pe apă de la Clui- 
Napoca. selecționata României a în
vins cu scorul de 6—4 (1—1. 1—2.
3— 0. 1—1) reprezentativa Iugosla
viei. la capătul unui ioc spectaculos 
și de excelentă factură tehnică. Cel 
mai bun iucător al formației noas
tre a fost Ilie Slăvei. autorul a 3 go
luri.

întîlnirea dintre selecționatele 
Italiei si Bulgariei s-a terminat cu 
scorul de 10—4 (3-1. 1—0, 1—2. 5—1) 
in favoarea sportivilor italieni, in 
timp ce prima reprezentativa a Un
gariei a întrecut cu scorul de 7—6 
(2—0. 0—2, 3—2. 2—2) formația se
cundă a României.

Astăzi în ultima zi a competiției : 
Bulgaria — Iugoslavia si România — 
Ungaria.

...Șl LA TENIS
Campionatele internaționale de te

nis de la București au continuat ieri 
Ia Arena Progresul cu sferturile de 
finală ale probei de simplu bărbați, 
încheiate cu următoarei^ rezultate :
T. Marcu (România) — Navratil 
(Cehoslovacia) 6—3, 7—6 ; Emmrich 
(R.D.G.) — Mîrza (România) 6—2,
6— 1 ; Hărădău (România) — Almăjan 
(România) 6—1, 4—6, 6—4 ; Dirzu 
(România) — Bircu (România) 6—1,
7— 6.

în proba feminină de simplu, tînărs 
noastră jucătoare Lucia Romanov a 
furnizat o mare surpriză cîștigînd cu
4— 6, 6—1, 6—3 în fața Marianei Si- 
mionescu. Virginia Ruzicl a între- 
cut-o cu 6—2, 6—1 pe Diana Moskcțva 
(Bulgaria).

• La sfîrșltul acestei luni este pro
gramată cea de-a doua etapă a con
cursurilor de îndeminare din cadrul 
„Daciadei". în Capitală, concursul 
pentru carting va avea loc la 30 a- 
prille, iar cel pentru automobilism 
la 7 mai.

• începe campionatul național de 
viteză in coastă. Prima etapă : du
minică dimineața, lingă Sibiu, pe 
traseul spre Păltiniș. Traseul (7,1 
km) prezintă nu numai urcușuri ca
racteristice unor astfel de competi
ții. ci și viraje spectaculoase — toa
te acestea solicitînd capacitatea teh
nică a mașinilor și măiestria de con
ducere a automobiliștilor. prganiza- 

de femei In profesiile de strungar, fre
zor. bobinator, lăcătuș, sudor si al
tele. O contribuție însemnată au 
adus femeile in dezvoltarea agri
culturii noastre socialiste, ele repre
zentind astăzi 58,8 la sută din popu
lația ocupată in această importantă 
ramură a economiei naționale.

Se remarcă, de asemenea, ponderea 
de peste 45 la sută a femeilor în 
activitatea de cercetare științifică si 
proiectare, ceea ce atestă un nivel 
superior în pregătirea profesională si 
o contribuție competentă la creația 
tehnică si economică. Practic, an de 
an. asistăm Ia o creștere a număru
lui femeilor in toate ramurile de 
activitate : circulația mărfurilor, in- 
vătămînt. cultură si artă. în ocro
tirea sănătății si altele.

Afirmarea deplină a femeii în via
ta societății este întregită armonios 
de prezenta ei activă in întreaga 
viată politică si obștească, in luarea 
deciziilor. Prezente in primele 
rinduri ale frontului muncii, mii de 
femei dobindesc odată cu înalta ca
lificare virtuțile clasei muncitoare, 
conștiința înaintată, proprie detașa
mentului de avangardă al societății. 
Crește continuu numărul celor în
vestite cu titlul de răspundere de 
membri ai partidului comunist, fe
meile reprezentind astăzi 26.4 la sută 
din efectivul partidului, aproximativ 
jumătate din cel al U.T.C. : zeci de 
mii de femei fac parte din consiliile 
oamenilor muncii, din consiliile da 
control muncitoresc, din consiliile 
de conducere ale cooperativelor agri
cole de producție. în consiliile 
populare municipale, orășenești și 
comunale, aproape 35 la sută din 
numărul deputaților sînt femei, iar 
un număr însemnat de femei sint 
deputate în consiliile populare Jude
țene și în Marea Adunare Națională. 
A crescut numărul femeilor care de
țin funcții de conducere în aparatul 
de stat și în unitățile economico- 
sociale. in calitate de miniștri, 
adjuncți ai miniștrilor, secretari de 
stat, directori de centrale industria

A apărut: „ERA SOCIALISTĂ” nr. 8/1978
în deschidere, revista publică arti

colele : „Sărbătoarea muncii și a so
lidarității internaționale" și „Eveni
ment de importanță deosebită in 
evoluția relațiilor româno-ameri- 
cane”. în continuare sint inserate ar
ticolele : „Știința și tehnologia — 
forte ale progresului economic și so
cial", „Productivitatea muncii și me
canismul economico-financiar", „Au- 
togestiunea economico-financiară de 
la concept la realitate", „Condiția 
noului în științele sociale", „Func
țiile dreptului internațional în lumina 
cerințelor unei noi ordini mondiale".

în cursul documentărilor noastre 
reportericești, în discuțiile purtate 
deseori cu animatori ai. sportului de 
la sate ne-am dat seama că nu peste 
tot se cunoaște bine cum anume poa
te și trebuie să acționeze consiliul 
comunal pentru educație fizică și 
sport spre a-și îndeplini cum se cu
vine menirea ce i s-a conferit. în co
muna Bucecea din județul Botoșani 
ființează urmi dintre cele mai active 
organisme de acest fel. Prezentăm 
scurta, dar bogata experiență de lu
cru a acestui consiliu.

După cum se cunoaște, Programul 
privind dezvoltarea activității de e- 
ducație fizică și sport — aprobat de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. — stipulează limpede : Consi
liile comunale pentru educație fizică 
și sport, cu sprijinul organizațiilor 
U.T.C. și sindicale, consiliilor popu
lare și conducerilor unităților socia
liste din agricultură, răspund pentru 
organizarea concursurilor sportive 
tradiționale și a campionatelor asocia
țiilor sportive la diferite discipline cu 
popularitate in mediul rural, pentru 
participarea Ia competiția sportivă eu 
caracter național „Daciada" și la 
„Crosul tineretului", pentru trecerea 
normelor complexului polisportiv 
„Sport și sănătate". în acest scop, 
vor fi luate măsuri de legare mai 
strînsă a activității sportive de viața 
culturală a satelor, in fiecare dumi
nică (din perioadele cînd muncile a- 
grioole permit) se vor iniția compe
tiții sportive, iar lunar o serbare 
cultural-sportivă. Anual, trebuie cu
prinși in aceste acțiuni cel puțin 20 
la sută din locuitorii satelor. Cum 
trebuie organizată munca pentru re
alizarea acestor sarcini ?

în primul rind, trebuie organizate 
bine, și consolidate, asociațiile spor
tive de pe raza comunei.

...La Bucecea au fost înființate, și 

Actualitatea la automobilism
torii (filiala Sibiu a A.C.R.) contea
ză pe participarea marii majorități a 
automobiliștilor fruntași, intre care 
Eugen lonescu-Cristea. Szentpali 
Zoltari. Nicu Grigoraș, Dorin Motoc, 
Andrei Belu. Mircea Rusescu etc. 
Concurenții vor participa simbătă, 
la revizia tehnică a mașinilor $i apoi 
la antrenamentele oficiale.

• Pregătiri intense se fac in aceste 
zile pentru tradiționalul concurs au
tomobilistic de viteză pe circuit „Me
morialul Jean Calcianu". Asocia
ția sportivă ..Unirea Tricolor" și co
misia de specialitate a filialei A.C.R. 

le, de întreprinderi, unități socialiste 
din agricultură, școli, instituții știin
țifice, culturale, de artă, sanitare și 
altele.

Femeile de pe întreg cuprinsul pa
triei sînt conștiente de datoria pe 
care o au de a se perfecționa con
tinuu pentru a conferi o nouă și su
perioară calitate activității lor, pen
tru ■ a răspunde cu cinste încrederii 
și grijii cu care sînt înconjurate de 
societate, condițiilor tot mai bune de 
viață, posibilităților nelimitate de 
afirmare pe care le au.

în calitatea sa de organizație com
ponentă a Frontului Unității Socia
liste. mișcarea de femei militează cu 
fermitate pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a României. înde
plinește un rol important in mobi
lizarea maselor de femei în înfăp
tuirea programelor de dezvoltare a 
țării, desfășoară cu bune rezultate o 
amplă activitate politico-edueativă 
pentru creșterea conștiinței femeilor, 
pentru ca acestea să-și poată înde
plini cu cea mai înaltă răspundere 
umană și patriotică nobilă lor mi
siune de creștere și educare a co
piilor, de menținere a tinereții și 
vigorii poporului nostru.

Conferința națională a femeilor 
are loc în momentul în care între
gul popor participă cu însuflețire la 
îndeplinirea obiectivelor mobiliza
toare ale celui de-al treilea an al 
cincinalului revoluției tehnico-știinti- 
fice, in condițiile avîntului general 
pentru accelerarea dezvoltării econo
miei naționale și a creșterii nivelului 
de trai, pentru perfecționarea rela
țiilor sociale, a democrației socia
liste. Acest vast cadru de acțiune va 
determina adoptarea de Către con
ferință a unui larg program de ac
tivitate pentru sporirea contribuției 
mișcării de femei la efortul între
gului popor, tn vederea Îndeplinirii 
Programului partidului de făurire 
a civilizației socialiste și comuniste 
pe pămîntul României, a unui viitor 
fericit copiilor noștri, generațiilor de 
mîine.

Revista mat publică articolele : „In
tegrarea socioculturală a navetiștilor" 
(la rubrica „Cercetarea sociologică și 
practica socială"), „Iluminismul in 
gindirea social-politică românească" 
(„Consultații"). „Burebista — unifi
cator al tuturor geto-dacilor" („2050 
de ani de la crearea primului stat dac 
centralizat și independent"), „Poten
țialul creator al maselor populare" 
(„Festivalul național «Cintarea Româ
niei»"), „Decalajele economice dintre 
state : dimensiuni și tendințe" și 
„Apartheidul — grav anacronism al 
lumii contemporane" („Viața inter
națională").

acționează cu succes, trei asociații : 
la nivel comunal, pe lingă liceu, la 
fabrica de. zahăr. Iar pentru a se a- 
sigura conlucrarea lor strinsă și per
manentă, președinții acestor asociații 
au fost totodată aleși, și activează, 
ca Vicepreședinți ai consiliului co
munal pentru educație fizică și 
sport. în cele două sate aparținătoare 
— Călinești și Bohoghina — există 
cercuri sportive, îndrumate direct de 
către Organizațiile U.T.C.

în același timp, este necesar ca în 
componența consiliului comunal pen

...PLUS ENTUZIASM
Experiența de la Bucecea ne arată ce poate și trebuie 
să facă un consiliu comunal pentru educație fizică 

și sport

tru educație fizică și sport să Intre 
oameni cu mare pasiune in acest 
domeniu, dar și cu disponibilități de 
timp și cu autoritate în rindul săte
nilor.

La Bucecea, consiliul respectiv nu
mără 21 de membri (comuna avind 
4 700 locuitori). Președinte este un om 
cunoscut și recunoscut în tot județul 
pentru pasiunea lui față de sport, 
pentru că știe să-și atragă tinerii 
și să lucreze cu ei. Se numește Du
mitru DUță șl este — pentru calități 
asemănătoare — și director al casei 
de cultură (ceea ce explică, în bună 
măsură, succesele duminicilor cultu
ral-sportive de la Bucecea ; la una 
dintre acestea, spre exemplu — „Sa
tule, mindră grădină" — au concurat 
și tineri invitați din a.lte 5 județe). 
Membrii consiliului se ocupă nemij
locit de cite o acțiune sau de cite un

București, care se ocupă și In 
acest an de organizarea aces
tei foarte atractive competiții, defi
nitivează traseul și lista participan- 
tilor. întrecerile — ce vor reuni, ca 
de obicei, automobiliști fruntași și 
Începători — urmează să se desfă
șoare pe un circuit in premieră, a- 
flat în zona șoseaua Petricani — str. 
Dirnitrie Pompei — str. ing. Con- 
stantinescu — șoseaua Fabrica de 
glucoza.

„Memorialul Jean Calcianu" — a- 
cum la a VI-a ediție — este rezervat 
de fapt automobilelor de construcție

Reînvierea lacului Palici
Apreciat și căutat 

loc de vacanță și tra
tament. lacul Palici, 
din nordul Voivodinei. 
avînd un nămol fin și 
ape bogate in săruri 
minerale, atrăgea, an 
de an. numeroși tu
riști. In 1970. specia
liștii l-au declarat însă 
lac „mort", ca urmare 
a poluării apelor sale. 
Dar un an mai tirziu. 
Adunarea orașului Su- 
botița a decis să în
ceapă o vastă opera
țiune de purificare a 
iacului, prin contribu
ția bănească a popu
lației și cu ajutoare de 
la stat. în acest scop, 
trebuiau îndepărtați 
circa 2 milioane mc 
de nămol și 12 mili
oane mc de apă polua
tă ! Timp de trei ani.

R. P. POLONA

Dezvoltarea transporturilor

Ultimul tronson al 
arterei de cale ferată 
care leagă Varșovia de 
Silezia, cea mai mare 
investiție din dome
niul transporturilor fe
roviare poloneze, a 
fost dat recent in ex
ploatare. Obiectivul 
urmărit: descongestio
narea magistralei de 
legătură dintre zona 
sileziană, puternic in
dustrializată, și cen
trul Poloniei. Lucrare 
de mare anvergură, 
tronsonul amintit a 
necesitat, printre al
tele, deplasarea unei 
cantități de 20 milioa
ne mc de pămint. 
De-a lungul celor 385 
km rit măsoară tron
sonul au fost amena
jate 285 poduri, via
ducte și noduri de cale 
ferată, 153 de puncte 
de întreținere și căi 
de acces însumînd 
132 km.

în momentul de 
față, sarcina principa
lă a feroviarilor polo
nezi este de a dezvol
ta capacitatea liniilor 
ferate ce leagă cen- 

tineretul iugoslav, par
ticipant activ la înăl
țarea marilor obiective 
ale construcției socia
liste în tara prietenă, 
a adus, prin munca sa 
o contribuție substan
țială la reînvierea 
pitorescului lac. La 
inceputul anului 1972, 
apa a fost dever
sată în lacul vecin Lu- 
das. printr-un canal 
lung de 2.5 km. Au in
tervenit apoi mașinile, 
îndepărtînd stratul de 
nămol poluat. Cea mal 
dificilă problemă a 
constat tn reumplerea 
lacului, din cauza pe- 
nuriei de apă curată 
în regiune. Un filtru 
special a fost instalat 
in locul în care mai 
multe rîuri se vărsau 
în lac. Din această

V

feroviare
trul și sudul țării cu 
porturile maritime din 
nord. Se află în curs 
de construcție linia 
electrificată care uneș
te centrele industriale 
din Silezia superioară 
cu porturile Gdansk 
și Gdynia. în același 
timp continuă lucră
rile de electrificare ale 
liniei Poznan-Szcze- 
cin, obiectiv care va 
intra în funcțiune în 
cursul anului.

tn ultima vreme, 
Polonia a făcut mari 
eforturi pentru mo
dernizarea căilor sale 
ferate. Ca urmare, la 
începutul anului exis
tau in această țară 
8 300 km de cale fe
rată electrificata, ceea 
ce reprezintă un sfert 
din lungimea totală a 
căilor ferate poloneze, 
în prezent, circa 50 
la sută din transpor
turile de călători și 55 
la sută din transportu
rile de mărfuri sint 
efectuate cu locomo
tive electrice. Recent, 
de pe porțile uzinelor

grup de cetățeni. Cei trei profesori 
de educație fizică din comună, evi
dent membri ai consiliului, au sar
cini duble : in sportul de masă (orga
nizare, mobilizare, îndrumare) și în 
sportul de performanță (antrenează 
cite o echipă-două-trei).

Important este, de asemenea, ca in 
activitatea cotidiană consiliul să-și 
asigure sprijinul edililor, unităților 
economice și instituțiilor de pe raza 
comunei.

...La Bucecea, mai trebuie subliniat 
un fapt esențial pentru bunul mers 

al activității sportive in comună : 
primarul loan Sposib, inginerul Du
mitru Blaj — directorul fabricii de 
zahăr, inginerul Florin Nanu, direc
torul complexului de creștere a por
cilor. profesorul Vasile Afedoaie — 
directorul liceului, sau inginerul Va- 
leriu Morcov — secretarul comitetu
lui de partid de la fabrica de zahăr 
sint gata să dea o mină de ajutor in 
orice clipă, fiind văzuți ei înșiși la 
fiecare acțiune sportivă, nu o dată 
chiar in calitate de concurenți.

Bineînțeles, baza materială este și 
la sate indispensabilă organizării unei 
activități sportive.

...La Bucecea, intr-un an s-a făcut, 
In acest sens, cit în șapte ani in alte 
părți. Sigur, comuna beneficiază și de 
existența unor puternice unități eco
nomice pe teritoriul ei, însă este me
ritul consiliului pentru educație fi- 

românească, dar in clasamentul ge
neral și in clasamentele pe clase pot 
participa și automobile de altă con
strucție. în aceșt fel, la startul 
popularei competiții — duminică, 30 
aprilie — vor fi prezenti toți aler
gătorii din tară.
• Zilele trecute, trei sportivi români 

au participat la un concurs de viteză 
pe circuit desfășurat la Pecs (R. P. 
Ungară). N. Grigoraș și I. Mianof 
(pe „Dacia 1 300“ — grupa II) s-au 
situat pe locurile 6 și respectiv 8 
(din 15 concurenți) la clasa 1 300 cmc. 
C. Căpriță (tot pe „Dacia 1 300") a 
abandonat, din cauza unei defecțiuni 
tehnice.

„fabrică de purifica
re", amplasată atit la 
sol. cit și sub pămint. 
apele au trecut prin 
alte trei filtre, pentru 
ca, înainte de a pă
trunde in ultimul sec
tor, complet purifica
te, să fie îmbogățite cu 
numeroase elemente 
biologice.

Operațiunea de pu
rificare s-a Încheiat cu 
succes. Sute de mii de 
pești, numeroși alți 
reprezentant! ai fau
nei acvatice, precum 
și o bogată vegetație 
au repopulat lacul Pa
lici. redevenit propice 
Vlefii. înfrumusetind o 
prețuită zonă de odih
nă și agrement.

G. BONDOC

„H. Cegielski". din 
Poznan, a ieșit prima 
locomotivă electrică 
de 5 440 C.P., destina
tă pentru tractarea 
unor garnituri de tren 
de mari proporții. In
dustria poloneză pre
gătește, de asemenea, 
producția unor loco
motive electrice capa
bile să dezvolte vite
za de 125 km pe oră.

Potrivit prevederi
lor, în următorii cinci 
ani, parcul feroviar a] 
Poloniei Va fi comple
tat cu aproximativ 
2 400 de vagoane de 
pasageri și 71 000 va
goane de marfă. Cal
culele preliminare a- 
rată că în anul 19B0 
căile ferate poloneze 
vor transporta 1,2 mi
liarde de pasageri și 
535 milioane tone de 
mărfuri, transportul 
feroviar urmind deci 
să ocupe o pondere 
substanțială în cadru] 
celorlalte mijloace de 
transport ale țării.

B. GABRIEL

zică și sport că a știut să folosească 
și acest avantaj. Se cuvine însă o 
precizare : tot ce s-a făcut s-a făcut 
numai prin muncă patriotică și numai 
cu materiale din deșeuri. Concret, 
s-a amenajat o bază sportivă (cu te
renuri de volei și tenis), a fost ridi
cată o tribună cu 1 000 de locuri la 
terenul de fotbal (teren în jurul că
ruia a fost nivelată o pistă de atle
tism cu 4 culoare, pentru care acum 
se caută zgură), au fost bituminizate 
terenurile de volei, handbal și tenis 
de la liceu, au apărut in alte părți 
ale comunei două terenuri de tenis, 
unul de hantibal și altul de volei — 
de asemenea bituminizate. Proiecte 
pentru 1978. prin aceleași mijloace : 
o popicărie in aer libei- (una acope
rită există), un teren cu iarbă pentru 
volei, un bazin de 25 m pentru inot.

Pentru a putea menține interesul 
in jurul lor, activitățile sportive de 
masă trebuie să aibă un caracter per
manent.

...La Bucecea se asigură această 
continuitate pe două căi : inițierea 
unor campionate interne (pe clase, 
pe unități economice, pe brigăzi de 
cimp) la fotbal, volei, handbal, tenis, 
popice, atletism ; organizarea dumi
nicilor cultural-sportive în fiecare 
săptămină (deseori, cu invitați și din 
comunele limitrofe).

Și, desigur, un consiliu comunal 
pentru educație fizică și sport are și 
sarcini de performanță (Ia nivelul 
său !)

...La Bucecea, cu elevii liceului, cu 
tinerii de la fabrica de zahăr și cu 
tinerii din sate s-au putut alcătui 
citeva echipe reprezentative pentru 
comună. Echipele de popice, volei și 
atletism participă la campionatul ju
dețean. Echipa de fotbal „Șiretul Bu
cecea" activează în divizia „C“. Gru
pul de tinere gimnaste antrenate de 
profesoara Maria Bostan s-a. calificat 
în faza finală, pe tară, a „Daciadei". 
Echipa de trintă urmează să fie afi
liată pe lingă Școala sportivă Boto
șani.

Sint, se înțelege, multe lucruri ne
cesare ca un consiliu comunal pentru 
educație fizică și sport să reprezinte 
într-adevăr un factor organizator și 
mobilizator In viața tinerilor și cetă
țenilor din localitatea respectivă. Dar 
poate cel mai important și mai im
portant dintre toate este entuziasmul 
celor aleși să muncească în acest do
meniu.

...La Bucecea, mai ales din acest 
punct de vedere, există nesecate dis
ponibilități. Ceea ce este esențial !

Gheorqhe MITROI 
Silvestri AILENE1

• CONCERT SIMFO
NIC, IN DIRECT DE LA 
PEKIN. Premieră mondială, 
duminică, 23 aprilie, la postul 
„Radio-France" : transmiterea
în direct, pe două canale simul
tan (pentru efect stereofonic), 
a unui concert simfonic ce va 
avea loc la Pekin. în pro
gram. interpretat de Societatea 
filarmonică pe întreaga Chină, 
figurează „Uvertura la Carna
valul roman" de Berlioz, simfo
nia a treia ..Eroica" de Beetho
ven și un concert pentru pian 
și orchestră care glorifică erois
mul în muncă al muncitorilor 
portuari, creație colectivă a 
unor compozitori chinezi. Trans
misia va constitui nu numai un 
eveniment cultural deosebit, ci 
și o remarcabilă performantă 
tehnică : un satelit de teleco
municații va asigura legătura 
între stația de retransmisie chi

neză și instalațiile de recepție 
de pe turnul Eiffel. La sfirșitul 
concertului, directorul postului 
de radio francez se va întreține, 
tot în direct, și tot prin inter
mediul satelitului, cu dirijorul 
chinez.

• EFORTUL FIZIC IN
TENS REDUCE RISCU
RILE DE INFARCT. Nu 
orice sport, ci doar acela ce 
presupune efort și oboseală, 
micșorează riscul infarctului 
cardiac. Sporturile ușoare, cu 
un consum redus de ca
lorii, pot fi echivalate inacti
vității fizice. La această con
cluzie au ajuns un grup de me
dici din mai multe țări occi
dentale, urmărind, pe parcursul 
a 16 ani, 36 000 persoane. în 
rindul celor inactivi, ca și al a- 
celora ce se mulțumesc cu o 
mișcare fizică sporadică și neo
bositoare, incidența infarctului

este cu 55 la sută mai mare de- 
cit la aceia ce practică un sport 
de mare solicitare fizică. Urca
tul treptelor s-a dovedit, un bun 
„medicament" : cei ce nu au a- 
cest obicei sînt supuși unui risc 
cu 30 la sută mai mare decit cei 
ce evită lifturile-și urcă peste 
50 de trepte pe zi.

• FABRICĂ PLUTI
TOARE DE HIRTIE. De 
curind, societățile de construcții 
navale „I.H.I." din apropiere de 
Hiroshima au lansat două e- 
norme platforme plutitoare a 
cite 30 000 tone fiecare. Ele 
constituie prima uzină mobilă 
de pastă de hirtie din lume. 
Destinate unei firme braziliene, 
eele două platforme se îndreap
tă actuali.tente, remorcate de 
nave puternice, spre gurile A- 
mazonului. Platformele — pri
ma pe care este montată uzina 
propriu-zisă, iar cealaltă pe 
care se află instalată stația ge

neratoare de energie — vor fi 
ancorate pe piloni. Producția 
zilnică va fi de 750 tone de 
hirtie.

• URMELE STRĂMO
ȘILOR Cercetătorul britanic 
Andrew Hill a descoperit in 
regiunea Laetolil, din Tanzania, 
urme de picioare de om. datind 
de acum trei milioane și jumă
tate de ani. Această veste a 
suscitat un viu interes în rindul 
oamenilor de știință deoarece 
forma și repartiția amprentelor 
dovedesc că acest strămoș înde
părtat al nostru avea un mers 
destul de apropiat de cel al o- 
mului modern. Referitor la îm
prejurările care au făcut posi
bilă conservarea urmelor, se 
presupune că hominidul mergea 
pe nisipul umed de la malul

mării, iar razele puternice ale 
soarelui pur și simplu au „îm
pietrit" amprentele, tot așa 
după cum o oală' de lut se în
tărește la căldura cuptorului. 
Curind după aceea, urmele au 
fost acoperite de lava unui vul
can vecin care le-a protejat 
astfel de eroziune.

• OBSERVAȚII HI
DROLOGICE DE LA
DISTANTĂ. Un termometru
pentru măsurarea temperaturii 
apelor de la distanță a fost con
ceput de specialiști de la Insti
tutul electrotehnic din Lenin
grad. în colaborare cu un grup 
de oceanografi sovietici. Este 
vorba de radiometrul „Mir-3", 
care funcționează pe bază de 
raze infraroșii. Cu. ajutorul său

se poate determina cu precizie 
din avion temperatura apei in 
diferite puncte de la suprafața 
riurilor, lacurilor, mărilor și o- 
ceanelor. „Mir-3“ este ușor de 
manevrat, avind dimensiuni re
duse, și nu este influențat de 
vibrații. Hidrologii execută mă
surători de temperatură Ia gura 
fluviilor siberiene cu ajutorul 
acestui termometru original, în 
vederea elaborării prognozelor 
privind începerea dezghețului și 
a deplasării sloiurilor.

• ELECTRONII DES
COMPUN D.D.T.-UL. Un 
bombardament electronic este 
suficient pentru a distruge mo
leculele organice de D.D.T. care 
pot contamina apele reziduale. 
După cum se știe, acest insecti
cid insolubil în apă se poate 
acumula — prin intermediul 
circuitului alimentar — în țesu
turile grase ale animalelor e- 
voluate și ale omului. Dr.

E. Merril. de Ia „Massachusetts 
Institute of Tehnology", a de
monstrat că iradierea cu elec
troni duce la descompunerea a- 
cestui produs. Procedeul propus 
ar putea fi folosit la depolua
rea apelor.

• FUMATUL Șl ÎN
VĂȚĂTURA. Atitudinea față 
de școală, rezultatele obținute 
la învățătură sint net superioa
re Ia tinerii care nu fumează. 
La această concluzie a ajuns 
revista vest-germană de medi
cină „Selecta" în urma unor 
cercetări și anchete efectuate în 
rindul unui eșantion de elevi și 
StUdenți intre 14—22 ani. Rela
țiile cu familia erau și ele mai 
bune in rindul elevilor nefumă
tori.

• UN NOU CAZ MI
NAMATA ? De aproape trei 
săptămîni. transmite agenția

France Presse, pe coasta de 
sud a Braziliei domnește o 
stare de neliniște. Mii de ani
male marine sau terestre ago
nizează și mor. De asemenea, 
numeroase persoane s-au îm
bolnăvit din cauza consumului 
de pește care pare să fi fost 
contaminat cu mercur. Deocam
dată, experții sosiți la fața lo
cului nu au putut identifica 
despre ce este vorba. Se crede- 
că substanța toxică răspindită 
în apele mării provine de la o 
navă scufundată în anul 1971 jn 
largul coastelor uruguayano- 
braziliene, care avea la bord 24 
tone de compuși de mercur. 
Presa braziliană reamintește cu 
acest prilej cele petrecute în 
urmă cu 20 de ani în localita
tea japoneză Minamata, unde, 
ca urmare a intoxicării cu 
mercur, circa 250 de persoane 
și-au pierdut viata și alte peste 
1 000 au avut de suferit o lungă 
perioadă de timp.
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Amplul ecou internațional 
al vizitei președintelui României 

în Statele Unite ale Americii
Sînt relevate pozițiile și aportul constructiv 

in abordarea marilor probleme ale contemporaneității
Recentul dialog româno-american la nivelul cel mai 

înalt, rezultatele deosebit de fructuoase cu care s-a 
încheiat vizita de stat intreprinsă de președintele 
Nicolae Ceausescu și tovarășa Elena Ceaușescu în 
Statele Unite ale Americii, la invitația președintelui 
Jimmy Carter si a doamnei Rosalynn Carter, conti
nuă să rețină atenția observatorilor, a unor mari co- 
tidiane si agenții de presă internaționale. Sint rele

vate cu precădere puternica personalitate a președin
telui Nicolae Ceausescu, contribuția sa remarcabilă la 
abordarea in spirit nou, constructiv a problemelor 
fundamentale ale vieții internaționale, rolul activ pe 
care il are țara noastră in viața internațională, pre
cum si dezvoltarea raporturilor economice româno-a
mericane pe baze reciproc avantajoase.

Marele Duce al Luxemburgului a primit 
pe ambasadorul României

într-un comentariu din Washing
ton. ziarul iugoslav „POLITIKA", 
scotind in evidența intensificarea re
lațiilor la nivel inalt româno-ameri- 
cane, subliniază că președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a bucurat de o 
frumoasă primire la Casa Albă. Re
lațiile româno-americane — continuă 
ziarul — sînt în ansamblu bune. 
Washingtonul apreciază rolul deose
bit pe care președintele- Nicolae 
Ceaușescu l-a jucat în anumite mo
mente, în sensul de â îrilesni unele 
contacte, îndeosebi în ce privește 0- 
rientul Mijlociu, România intreți- 
nind relații diplomatice, atît cu ță
rile arabe, cît și cu Israelul. Acest 
aspect — scrie „Politika" — este de
osebit de apreciat de Congresul și 
opinia publică americană.

Puternica personalitate a președin
telui Nicolae Ceaușescu. prestigiul 
său unanim recunoscut, ca urmare a 
eforturilor consecvente si dinamice pe 
care le depune în vederea găsirii 
unor soluții politice juste marilor 
probleme cu care este confruntată 
omenirea, sint scoase în evidență și 
de cotidianul elvețian „TRIBUNE DE 
GENEVE". Președintele României, 
scrie ziarul, este una dintre puținele 
personalități de rangul său care con
tinuă să se bucure atît din partea 
arabilor, cit și a israelienilor, de în
credere, de simpatie. Relațiile sale 
cu președintele Sadat si cele opt ore 
de convorbiri din toamna trecută cu 
Begin nu au alterat cu nimic rela
țiile de prietenie pe care le întreține 
cu palestinienii. El este singurul care 
se poate bucura de audientă atît din 
partea lui Moshe Dayan, cit si a lui 
Yasser Arafat. Iată de ce propune
rile de reluare a unor negocieri mul
tilaterale trebuie considerate ca un 
demers menit să evite cursa nebu
nească spre dezastru.

„Vizita de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, relevă ziarul en
glez „FINANCIAL TIMES", este 
prima de acest fel făcută de un li
der dintr-o țară a Tratatului de la 
Varșovia de cind președintele Ji
mmy Carter se află la Casa Albă". 
La rîndul său. cotidianul „TIMES" 
apreciază că „vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu are drept scop să 
confere o nouă importantă relațiilor 
româno-americane".

în relatările și comentariile a nu
meroase ziare, agenții internaționa
le de presă, posturi de radio și te
leviziune se remarcă dezvoltarea co
laborării dintre România și Statele 
Unite.

în ciuda marilor deosebiri de con
cepții politice și sociale, apreciază 
postul de radio „VOCEA AMERICII", 
relațiile dintre România si Statele 
Unite sint. jn general, cordiale. Acest 
fapt a fost subliniat prin căldura pri
mirii acordate domnului Ceaușescu de 
președintele Carter.

Caracterul fructuos al convorbirilor 
dintre cei doi șefi de stat, rezulta
tele importante ale vizitei sînt re
levate de numeroși comentatori. 
„Președinții Nicolae Ceausescu si 
Jimmy Carter — transmite agenția 
TANIUG — au căzut de acord asupra 
extinderii colaborării bilaterale in 
diverse domenii. îndeosebi în cel 
economic. Se pare că se va întreprin
de ceva pentru a se asigura Româ
niei. pe baze permanente, clauza na
țiunii celei mai favorizate, de care 
ea se bucură și în prezent, dar care 
șe reînnoiește în fiecare an. Se afir
mă că schimburile comerciale, care 
anul trecut s-au situat la jumătate 
de miliard de dolari, se vor dubla în 
următorii trei ani".

„înainte de plecarea din S.U.A.. 
relatează în aceeași ordine de idei 
agenția americană UNITED PRESS. 
INTERNATIONAL, oficialitățile ro
mâne au semnat un acord cu „Con
trol Data Corporation" din Minneapo
lis. un acord de cooperare econo
mică si tehnică pe zece ani. primul 
de acest fel între o firmă americană 
și România. Pe baza lui vor fi 
elaborate proiecte comune în secto
rul prelucrării datelor, al computere
lor si alte domenii înrudite".

La-dineul organizat de către Con
siliul economic româno-american și 
Asociația de politică externă — re
latează U.P.I. — președintele Nicolae 
Ceaușescu si-a exprimat speranța că 
legăturile economice dintre firmele 
americane si țările în curs de dez
voltare vor contribui la instaurarea 
unei „noi ordini economice interna
ționale". adăugind că o asemenea 
cooperare ar ajuta si statele indus
triale să-și depășească problemele 
legate de inflație si criza de energie.

Agenția britanică de presă REU
TER, in relatarea sa despre vizita de 
stat în S.U.A. a președintelui Nicolae 
Ceaușescu si a tovarășei Elena 
Ceaușescu scoate in evidentă că. in 
vederea dezvoltării mai intense a re
lațiilor economice dintre cele două 
țări. România a avut discuții si a 
purtat tratative cu firme americane 
de prestigiu care produc tehnică de 
vîrf în domenii dintre cele mai im
portante. Astfel, subliniază Reuter, 
„președintele Ceausescu si membri 
ai conducerii firmei ..Combustion 
Engineering Incorporated", cea mai 
mare firmă constructoare de echipa
mente nucleare de producere a ener
giei prin aburi, s-au întilnit pentru 
a discuta despre o posibilă achizițio
nare de către România a unei uzine 
energetice nucleare de 600 MW, a 
afirmat un purtător de cuvînt al com
paniei.

W. A. Stone, unul dintre vicepre
ședinții companiei, a afirmat că dacă 
o asemenea tranzacție va fi aprobată 
de administrația Carter, ea ar con
stitui prima vinzare de acest fel că
tre o tară socialistă".

Același lucru, după cum transmite 
agenția U.P.I.. l-a spus si guverna
torul Ray Blanton, care a declarat 
că președintele României a văzut in 
timpul vizitei Ia Chattanooga „cele 
mai moderne instalații nucleare din 
tară".

Reliefînd rolul dinamic si inițiati
vele politicii externe a României în 
dezvoltarea de relații cu toate statele 
lumii, indiferent de orînduirea lor so
cială. pe baza principiilor respectă

rii independentei si suveranității na
ționale, a egalității în drepturi și 
neamestecului in treburile interne co
tidianul „CORREIO BRAZILlENSE" 
scrie că „România a avut un rol 
prioritar între țările din Est in re
luarea relațiilor cu Germania occi
dentală. De asemenea, a avut întî- 
ietatea in a primi un președinte al 
S.U.A., Richard Nixon, în 1969. în 
virtutea acestei poziții, Bucureștiul 
s-a transformat într-un adevărat cen
tru de convergențe".

în același sens, agențiile T.A.S.S. 
și „PRENSA LATINA", precum si 
ziarele sovietice „PRAVDA" si 
„TRUD" pun în evidentă faptul că 
„Președintele Nicolae Ceausescu., re- 
levînd deosebirea de sisteme si orin- 
duiri sociale. între Statele Unite și 
România, a afirmat că aceasta nu 
trebuie să constituie un obstacol in 
calea colaborării dintre cele două tari 
în toate domeniile".

O atenție deosebită a fost acordată 
de către presă, posturile de radio si 
televiziune poziției realiste, -construc
tive si consecvente a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. a tării noastre in 
problema reglementării pe cale po
litică a conflictului din Orientul Mij
lociu.

Sub titlul „Domnul Nicolae 
Ceaușescu i-a prezentat lui Jimmy 
Carter idei deosebite, personale, asu
pra Orientului Mijlociu", ziarul bel
gian „LE SOIR" scrie : „Șeful statu
lui român, Nicolae Ceaușescu, a pre
zentat președintelui Carter „idei deo
sebite, personale", în vederea promo
vării procesului de pace în Orientul Mijlociu.

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe a 
precizat că Jimmy Carter a apreciat 
sinceritatea interlocutorului său, 
iar convorbirea, care a durat o oră si 
jumătate, a fost calificată ca „utilă". 
Cei doi președinți, a continuat pur
tătorul de cuvînt: au declarat, de ase
menea. că sint convinși de importanta 
retragerii rapide a forțelor israelie- 

ne din Liban".
„Din surse arabe se precizează, 

continuă ziarul, că domnul Nicolae 
Ceaușescu încearcă să convoace din 
nou Conferința de la Geneva privind 
Orientul Mijlociu, cu participarea re
prezentanților O.E.P. în cursul con
vorbirilor cu Carter, președintele 
României ar fi declarat, de altfel, că 
crede că O.E.P. se orientează spre o 
eventuală acceptare a dreptului Is
raelului la existență".

în ce privește Orientul Mijlociu, 
precizează ziarul „JENMINJIBAO", 
„Președintele Nicolae Ceausescu a 
insistat că nu trebuie precupețit nici 
un efort pentru a aduce pacea în 
Orientul Mijlociu. EI a arătat că 
trupele israeliene trebuie să revină 
la frontierele dinainte de 1967. pen
tru ca pacea în zonă să devină o 
realitate. Vorbind la Clubul national 
al presei, la 13 aprilie — conchide 
ziarul citat — președintele României 
a subliniat din nou că recunoașterea 
drepturilor poporului palestinian re
prezintă cheia păcii in Orientul Mij
lociu". La rîndul său. agenția Taniug. 
referindu-se la convorbirile dintre 
președinții român și american pe 
aceeași temă, subliniază : „Atrage 
atenția faptul că în Declarația co
mună a fost introdusă aprecierea că 
o soluție viabilă poate fi realizată 
numai prin retragerea Israelului din 
teritoriile ocupate după războiul din 
1967. prin respectarea drepturilor le
gitime ale poporului palestinian și 
prin asigurarea independentei, a in
tegrității teritoriale și a securității 
tuturor statelor din zonă. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a de
clarat ulterior, la dejunul oferit 
la Clubul ziariștilor, că considera 
O.E.P. drept singurul reprezentant 
legitim al poporului arab palestini
an și că palestinienilor trebuie s’ă li 
se asigure dreptul la înființarea 
propriului stat"..

Ziarul „LA LIBRE BELGIQUE", 
într-un articol intitulat „Domnul 
Ceaușescu a prezentat idei personale 
președintelui Carter", reliefează încă 
o dată rolul important al președin
telui Nicolae Ceaușescu în căutarea 
unei căi pentru o pace viabilă in 
OrientuL Mijlociu, in domeniul pro
movării’principiilor coexistentei paș
nice. Ziarul. scrie : „Președintele 
Carter l-a felicitat pe oaspetele său 
pentru rolul pe care l-a jucat în 
pregătirea vizitei lui Sadat. Ia 19 no
iembrie anul trecut, in Israel. Pe de 
altă parte, șeful executivului ame
rican a spus că apreciază sincerita
tea interlocutorului său. Cei doi oa
meni de stat au convenit asupra im
portanței unei retrageri rapide a for
țelor israeliene din Liban".

în plus, ei au abordat numeroase 
probleme de interes comun. Astfel, 
domnul Nicolae Ceaușescu a subli
niat necesitatea adoptării de măsuri 
in vederea menținerii coexistentei 
pașnice. Cei doi președinți au men
ționat. de asemenea, că există deose
biri de păreri între ei. iar domnul 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Aceste 
deosebiri reale nu trebuie să consti
tuie un obstacol. Domnii Carter si 
Ceaușescu au salutat progresul con
tinuu și semnificativ realizat de zece 
ani in relațiile dintre Washington și 
București".

Sub titlul „Domnul Ceaușescu la 
Casa Albă. Ce poate face România 
pentru Orientul Apropiat", ziarul 
„L’ECHO DE LA BOURSE" scrie : 
„Președintele Nicolae Ceaușescu este 
deocamdată unul dintre putinii oa
meni din lume care deține atuurile 
ce vor relansa, poate, procesul păcii. 
Care sint ele ? Din informațiile date 
după prima convorbire între cei doi 
președinți la Casa Albă, se pare că 
șeful statului român propune o relan
sare directă la nivelul Conferinței de 
la Geneva. După părerea sa, o aseme
nea conferință ar implica automat 
prezența palestinienilor din O.E.P.".

„Din punct de vedere psihologic, 
scrie intrjun alt articol același ziar, 
este cazul să se exprime satisfacția 
pentru faptul că activitatea pentru 
soluționarea conflictului din Orientul 
Apropiat continuă și că dorința de 
pace supraviețuiește dincolo de di
vergențele de vederi".

Sub titlul „O inițiativă românească 
pentru relansarea negocierilor asu
pra Oriehtului Mijlociu" ziarul „LE 
SOIR" scoate in evidentă că „potrivit 
ziarului iordanian „Al Rai", planul 
român prevede participarea repre
zentanților O.E.P., alături de cele
lalte părți implicate. Această infor
mație pare să fie confirmată de co
municatul dat publicității la încheie
rea convorbirilor dintre președintele 
României și El Hassan, consilier po
litic al lui Yasser Arafat. Interlocu
torii au subliniat -necesitatea asigu
rării unui cadru propice desfășurării 
negocierilor, cu participarea tuturor 
părților, inclusiv a O.E.P.»".

Ziarul elvețian „TRIBUNE DE GE
NEVE" subliniază că „în timp ce con
tinuă martiriul Libanului, iar con
vorbirile israeliano-egiptene rămîn 
în impas, un recent eveniment, tre
cut oarecum- neobservat, reaminteș
te observatorilor că poate nu este 
pierdută orice speranță privind o re
glementare pe bază de negociere în 
Orientul Mijlociu. Ia care să parti
cipe toate părțile interesate. în orice 
caz acesta este sensul care trebuie 
dat recentului demers al președinte
lui român Nicolae Ceaușescu. care a 
relansat recent ideea unei noi con
ferințe la Geneva, în cadrul vizitei 
sale la Washington, unde l-a întilnit 
pe președintele Carter".

Agenția americană de știri U.P.I. 
relevă, la rîndul său, într-un co
mentariu că „președintele Nicolae 
Ceaușescu a declarat că este „ur
gent" să se ia noi măsuri de impul
sionare a negocierilor de pace din 
Orientul Mijlociu, actualmente afla
te în impas. Nicolae Ceaușescu a a- 
firmat în fața Asociației de politică 
externă — un grup de importanți 
oameni de afaceri și oficialități gu
vernamentale — că eforturile de pa
ce din Orientul Mijlociu nu au fost 
pe măsura așteptărilor sale. El a 
spus că una dintre posibilități ar fi 
aceea de a determina Israelul, sta
tele arabe și O.E.P. să reia convor
birile de la Geneva. Președintele 
României a afirmat că orice regle
mentare a crizei din Orientul Mij
lociu trebuie să impună retragerea 
Israelului în cadrul frontierelor an
terioare războiului din 1967. ca și 
recunoașterea dreptului palestinieni
lor de a-și înființa un stat propriu".

în comentariile asupra vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
S.U.A.. o serie de ziare au scos in 
evidență și alte aspecte. Astfel, re
ferindu-se la conferința de presă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, de 
la Clubul presei din Washington, 
ziarul iugoslav „Politika". rela
tează că în ce privește poziția 
României fată de naționalitățile 
conlocuitoare, șeful statului român a 
reacționat sever, spunind că alte țări 
ar putea invidia România pentru 
atitudinea sa față de naționalitățile 
conlocuitoare, criticile reflectînd in
fluența unor oameni răuvoitori.

Referindu-se la atacurile împotri
va tării noastre ale unor cercuri 
iredentiste din Occident. ziarul 
„Correio Braziliense" relevă că 
„România are frontierele sale des
chise. Este de ajuns să te prezinți 
la un punct de frontieră si să plă
tești taxa prevăzută pentru a intra 
în tară ca turist, fără a fi nevoie 
de viza consulară prealabilă. Nu 
există acel dur și inflexibil control 
al turistului pentru a intra pe teri
toriul românesc... Ne putem imagina 
cu ușurință lipsa de argumente pe 
care a avut-o mișcarea maghiară de 
la Washington, de fapt neidentifi
cată de agențiile de presă.

Politica românească fată de națio
nalități demonstrează exact contrariul 
a ceea ce și-au propus să dovedească 
contestatarii".

O atenție deosebită a fost acordată 
de comentatorii politici, de presa 
mondială, de posturile de radio si te
leviziune Declarației comune a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. si președin
telui Statelor Unite ale Americii. 
Jimmy Carter, scotindu-se in evi
dentă semnificația acesteia în dez
voltarea pe mai departe a relațiilor 
româno-americane, pozițiile impor
tante exprimate în problemele ma
jore care confruntă omenirea con
temporană.

Declarația de 1 200 cuvinte semnată 
la 13 aprilie de președinții Jimmy 
Carter si Nicolae Ceaușescu — re
leva „BULETINUL DE ȘTIRI AL 
CASEI ALBE" — evidențiază conti
nuarea cooperării bilaterale, conti
nuarea eforturilor în direcția păcii 
mondiale si o serie de referiri con
crete la Orientul Mijlociu, la Africa. 
Ea se pronunță pentru consolidarea 
sprijinului în. favoarea „procesului 
de destindere în Europa si în în
treaga lume".

„Această declarație comună — care 
urmează celei semnate deja între 
cele două țări la 5 decembrie 1973 
— relatează AGENȚIA FRANCE 
PRESSE — dezvăluie o identitate de 
vederi privind regula majorității în 
Africa australă. Președinții Carter și 
Ceaușescu s-au arătat „deosebit de 
îngrijorați" fată de politica de apart
heid- a Republicii Sud-Africane... Cei 
doi președinți si-au exprimat, de 
asemenea, hotărîrea de a acționa de 
comun acord pentru respectarea tu
turor prevederilor acordurilor de la 
Helsinki".

Comentind rezultatele fructuoase 
ale vizitei în S.U.A. a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, agenția U.P.I. nota 
că în Declarația comună dată pu
blicității la Washington se mențio
nează că „Președintele și doamna 
Carter au acceptat cu plăcere invi
tația președintelui Nicolae Ceaușescu 
de a face o vizită oficială în Româ
nia".

Relatări însoțite de imagini foto
grafice ale vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Statele Unite 
ale Americii au apărut în cotidiane 
de mare tiraj, cum ar fi „THE 
GUARDIAN" (Anglia). „LA STAM
PA" (Italia), „LTIUMANITE" (Fran
ța), „AL BAYANE" (Maroc).

SOFIA

Deschiderea Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Bulgar

SOFIA 20. — De la trimisul spe
cial Agerpres, Donca Ciobanu : Joi, 
în- sala „Universiada" din Sofia, au 
început lucrările Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Bulgar, 
la care participă 1 633 delegați — 
muncitori, țărani, specialiști, lucră
tori din domeniul științei și artei, 
factori de conducere din diferite do
menii de activitate, reprezentînd pe 
cei 800 000 membri ai partidului.

Lucrările Conferinței Naționale au 
fost deschise de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar. Delegații au ales orga
nele de conducere și de lucru ale

COMITETUL PREGĂTITOR AL SESIUNII SPECIALE

A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

„Documentul final trebuie să mobilizeze statele și popoarele 
la înfăptuirea unor măsuri reale de dezarmare" 

Intervenția reprezentantului român
NAȚIUNILE UNITE 20 (Ager

pres). — Comitetul pregătitor al 
sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării a 
dezbătut într-o ședință plenară pro
iectul de introducere la documentul 
final al sesiunii speciale, alcătuit, 
după cum se cunoaște, din trei sec
țiuni : Declarația asupra dezarmării, 
Programul de măsuri și acțiune, Me
canismele de negociere.

La cererea membrilor comitetului, 
proiectul de introducere a fost întoc
mit de către președintele comitetu
lui. ambasadorul argentinian. Carlos 
Ortiz de Rozas.

După ce face o apreciere generală 
a situației care s-a creat în domeniul 
cursei înarmărilor și negocierilor de 
dezarmare, proiectul de introducere 
adresează un apel tuturor statelor de 
a manifesta interes și hotărîre în 
adoptarea unor măsuri reale de 
dezarmare.
Dezbaterile pe marginea acestui do
cument au pus în evidență, încă o 
dată, existența a două concepții, a 
două abordări diferite a problemati
cii dezarmării.

Unele puteri se situează, în conti
nuare, pe poziții conservatoare, con- 
siderînd că negocierile din domeniul 
dezarmării s-au soldat cu rezultate 
satisfăcătoare, și că această linie tre
buie urmată și în viitor. în felul 
acesta se supraestimează puținele in
strumente internaționale încheiate in 
ultimii 15 ani în materie de dezar
mare, instrumente care, în fond, n-au 
atins bazele cursei înarmărilor, aceas
ta continuînd in proporții uriașe.

Reprezentanți ai unor țări în curs 
de dezvoltare, nealiniate sau care se 
situează pe poziții constructive — 
între care India, Mexic, Pakistan, 
Iugoslavia — au intervenit- în ca

La sesiunea Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa

România propune adoptarea de măsuri concrete 
in vederea înlăturării barierelor artificiale din calea

cooperării intereuropene
GENEVA 20 (Agerpres). — Ea Geneva au continuăt lucrările Co

misiei economice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./O.N.U.), dezbaterile 
fiind consacrate comerțului intereuropean si situației economice de pe 
continent.

Luînd cuvîntul in cadrul dezbate
rilor cu privire la schimbul comercial 
de valori între statele europene, re
prezentantul 'Românie.i a subliniat că 
în cursul anului care a trecut au con
tinuat să se manifeste practicile dis
criminatorii si s-au menținut politi
cile protectioniste. ceea ce a avut o 
influentă negativă asupra schimburi
lor comerciale. Vorbitorul s-a pronun
țat pentru adoptarea cu ocazia aces
tei sesiuni a unor măsuri concrete de 
natură să conducă la înlăturarea ba
rierelor artificiale create in calea co
merțului european. în acest fel. a a- 
rălat reprezentantul tării noastre. 
C.E.E./O.N.U. își va aduce o contri
buție concretă la îndeplinirea preve
derilor Actului final al Conferinței 
pentru securitate si cooperare în Eu
ropa. prin intarirea bazei economice 
a cooperării comerciale dintre sta
tele continentului. în același timp, 
s-a subliniat că măsurile ce vor fi 
întreprinse trebuie să acorde atentie 
intereselor. specifice ale țărilor în 
curs de dezvoltare, din punct de ve
dere economic, din Europa.

în dezbaterile ne marginea rapor
tului prezentat de C.E.E./O.N.U. cu 
privire la situația economică din Eu
ropa. reprezentantul tării noastre a 
relevat că orice trecere in revistă a 
situației economice din Europa tre
buie să se facă pornindu-se de Ia in
terdependentele existente în lumea 
contemporană, de la faptul că dez
voltarea economică ne continentul 
nostru are Ioc în cadrul procesului 
mai larg, de făurire a unei noi ordini 
economice internaționale.

MEXIC

Mari pagube provocate 
de un val de căldură
în ultimele zile, asupra Mexi

cului s-a abătut un val de căl
dură fără precedent, țara trăind 
miercuri ziua cea mai căldu
roasă din istoria sa. în nordul 
Mexicului, autoritățile sînt pe 
punctul de a declara regiunea 
ca „zonă sinistrată". Tempera
turile înregistrate pe tot cuprin
sul țării se situează între 35 și 
40 grade Celsius, iar în statele 
Nuevo . Leon și Sonora seceta 
este atît de puternică, incit sute 
de copii suferind de dezhidrata- 
re au fost spitalizați de urgență. 
La Ciudad de Mexico, se resim
te acut lipsa de apă, problema 
fiind deosebit de serioasă in 
cartierele populate ale capita
lei. Potrivit opiniei specialiști
lor, consecințele acestei situații 
pot fi dramatice pentru Mexic, 
dacă seceta continuă. Pină in 
prezent, în statul Nuevo Leon, 
12 000 vite au pierit, iar în nor
dul țării — în regiunea Tamau
lipas — la frontiera cu S.U.A. 
— pierderile materiale se ci
frează la peste 9 milioane do
lari. 

conferinței și au aprobat ordinea de 
zi — „Cu privire la perfecționarea 
organizării socialiste a muncii și 
conducerii planificate a economiei".

Raportul a fost prezentat de tova
rășul Todor Jivkov, după care au în
ceput dezbaterile.

Conferința Națională a P. C. Bul
gar a fost precedată de ample dez
bateri în cadrul organizațiilor. de la 
toate nivelurile, care au sintetizat și 
Îmbogățit experiența acumulată în 
sfera de activitate ce face obiectul 
dezbaterilor.

Lucrările Conferinței Naționale a 
P. C. Bulgar continuă.

drul dezbaterilor, susținind punctul 
de vedere exprimat în proiectul de 
introducere potrivit căruia rezultatele 
obținute în domeniul dezarmării sînt 
nesatisfăcătoare, iar impactul trata
telor în această materie asupra spi
ralei înarmărilor este cu totul nesem
nificativ.

Luînd cuvîntul, șeful delegației ro
mâne, ambasadorul Ion Datcu, a spri
jinit proiectul de introducere, ară- 
tînd că el corespunde atît din punct 
de vedere al manierei de prezentare, 
cît și prin conținutul său indicațiilor 
pe care comitetul le-a dat președin
telui ■ acestui organism în urma dez
baterilor din cadrul sesiunii prece
dente. El a subliniat că în viziunea 
delegației române, introducerea tre
buie să reprezinte un mesaj realist, 
un apel care să mobilizeze voința po
litică a statelor, a popoarelor, în ve
derea adoptării unor măsuri reale, 
substanțiale, de dezarmare. Ambasa
dorul român a arătat Vă opinia pu
blică internațională, popoarele lumii 
trebuie să fie corect informate asu
pra situației reale care s-a creat pe 
planul înarmărilor, trebuie să fie 
avizate asupra pericolelor pe care le 
comportă spirala vertiginoasă a 
cursei înarmărilor. Totodată, este ne
cesar ca rezultatele negocierilor din 
domeniul dezarmării să fie prezentate 
la justa lor valoare. în încheiere, re
prezentantul român a arătat că por
nind tocmai de la aceste consideren
te s-a apreciat necesară convocarea 
sesiunii speciale a Adunării Generale 
consacrată dezarmării. „Este nevoie 
— a subliniat reprezentantul țării 
noastre — să se producă o cotitură 
radicală în acest domeniu, atît din 
punct de vedere conceptual, cit și pe 
plan practic".

Reprezentantul tării noastre a pre
zentat si o serie de propuneri con
crete pentru îmbunătățirea modului 
de studiere de către C.E.E./O.N.U. a 
situației economice din Europa prin : 
reflectarea corespunzătoare a proble
melor specifice tuturor țărilor in curs 
de dezvoltare, elaborarea unor studii 
privind dezvoltarea unora din sectoa
rele economice ale țărilor europene in 
curs de dezvoltare, pregătirea unui 
studiu care să prezinte dificultățile 
intimpinatc de țările europene in curs 
de dezvoltare pe planul exporturilor 
către țările dezvoltate, studierea a- 
cordării unui regim preferential, de 
către aceste țări, elaborarea de studii 
privind efectele dezordinilor moneta
re asupra dezvoltării economice a ță
rilor europene în curs de dezvoltare.
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agențiile de presă transmit:
Plenară lărgită a C.C. al 

P.M.S.U. în zilele de 19 și 20 apri
lie la Budapesta a avut loc o plenară 
lărgită a C.C. al P.M.S.U. — infor
mează agenția M.T.I. Comitetul 
Central a adoptat raportul Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U. cu privire 
la activitatea desfășurată în perioada 
care a trecut de la Congresul al 
XI-lea al partidului și la sarcinile 
aflate în fata acestuia si. de aseme
nea, a adoptat hotăriri în probleme 
organizatorice si de cadre.

Convorbiri sovieto-ameri- 
COnO. I"a Moscova au început joi 
convorbirile dintre ministrul de ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromiko, 
și secretarul de stat al S.U.A., Cy
rus Vance. în cursul convorbirilor 
a fost examinată detaliat situația în 
domeniul pregătirii noului acord 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. cu privire 
la limitarea înarmărilor strategice 
ofensive — informează agenția 
T.A.S.S.

Cooperare R. S. Vietnam- 
R. S. Cehoslovacă. Hanoi 
a fost semnat planul privind coope
rarea în domeniul științei în anii 
1978—1980 intre R. S. Vietnam și 
R. S. Cehoslovacă. Documentul pre
vede amplificarea cooperării bilate
rale în această sferă.

Reuniunea de lucrua Con* 
siliului interguvernamental pentru 
promovarea cooperării între țările 
nealiniate în domeniul informațiilor, 
la care au participat delegații din 
15 țări membre, și-a încheiat lucră
rile la Havana. Dezbaterile au fost 
consacrate în principal, eforturilor 
ce trebuie depuse în direcția instau
rării unei noi ordini internaționale

LUXEMBURG 20 (Agerpres). — 
Marele Duce Jean al Luxemburgului 
l-a primit în audiență de rămas bun 
pe Alexandru Lăzăreanu, ambasado
rul Republicii Socialiste România, în 
legătură cu încheierea misiunii sale.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc, Marele Duce Jean a rugat să se 
transmită, din partea sa si a Marii 
Ducese Josephine-Charlotte, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu sentimentul 
lor de caldă și înaltă prețuire. Șeful 
statului luxemburghez a evocat im
presiile deosebite în legătură cu 
întîlnirile pe care le-au avut în de
cursul ultimilor ani cu președintele

PHENIAN

Încheierea lucrărilor sesiunii Adunării Populare 
Supreme a R. P. D. Coreene

PHENIAN 20 (Agerpres). — La
Phenian s-au încheiat joi lucrările 
sesiunii Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene.

Participanții au aprobat executa
rea bugetului de stat pe anul 1977.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Consultări ale președintelui Libanului în vederea formării 
unui guvern de uniune națională • Sesiunea extraordinr 
a Adunării Generale consacrată finanțării forței interimare b 
O.N.U. din sudul Libanului • Scrisoare adresată Consiliului 
de Securitate de către secretarul general al Națiunilor Unite
BEIRUT 20 (Agerpres). —Președin

tele Libanului. Elias Sarkis, a înce
put. joi. consultări cu liderii diver
selor forte politice din tară. în vede
rea formării unui guvern de uniune 
națională — după demisia guvernului 
condus de Selim Al-Hoss — anunță 
agențiile internaționale de presă. Se 
precizează că. prin aceasta, șeful sta
tului urmărește reconcilierea diverse
lor tendințe politice in vederea salv
gardării unității statului libanez.

Pe de altă parte se anunță că un 
prim post de control rutier al forțe
lor armate libaneze a fost instalat în 
sudul Libanului. Postul se află in sa
tul Msaileh, pe șoseaua care leagă lo
calitățile Zahrani și Nabatieh, intre 
orașul Saida si rîul Litani. Agenția 
France Presse care transmite știrea 
adaugă că de mai mult timp elemen
te ale jandarmeriei libaneze ajută 
forța interimară O.N.U. din Liban să 
verifice identitatea persoanelor care 
trec prin punctele de control.

NAȚIUNILE UNITE — La New 
York s-au deschis joi lucrările celei 
de-a VIII-a sesiuni extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrată problemei finanțării forței 
interimare a O.N.U. din sudul Li
banului (U.N.I.F.I.L.). Deschizînd 
sesiunea, președintele celei de-a 
XXXII-a sesiuni ordinare a Adu
nării Generale a O.N.U.. Lazar Moi- 
sov (Iugoslavia), a subliniat necesi
tatea stringentă de a se ajunge la o 
pace justă și > durabilă în Orientul 
Mijlociu, pe baza rezoluțiilor în 
materie ale O.N.U. „Ca rezultat al 
pătrunderii forțelor armate ale Is
raelului pe teritoriul Libanului, a 
declarat Lazar Moisov, în această 
zonă s-a creat, din nou, un pericol

Noi evoluții în cazul Aldo Moro
Gruparea teroristă a difuzat un comunicat ce califică drept fals 

pe cel anterior. „Ultimatum" de 48 de ore
ROMA 20 (Agerpres). — Un nou 

element a intervenit în evoluția si
tuației create prin răpirea de către 
gruparea teroristă autointitulată 
„Brigăzile roșii" a președintelui Con
siliului Național al Partidului De- 
mocrat-Creștin Italian, . Aldo Moro : 
primirea joi după-amiază. la redac
ția cotidianului „II Messaggero". a 
unei fotografii ce îl înfățișează pe 
liderul P.D.C. tinind în mină un 
ziar din 19 aprilie.

Trimiterea acestei fotografii zia
rului menționat a coincis cu difu
zarea. în mai multe orașe italiene, a 
unui nou comunicat al „Brigăzilor 

în sfera informațiilor, care să per
mită reflectarea veridică a situației 
existente în statele în curs de dez
voltare.

La Casa de cultură a sindi
catelor din orașul cehoslovac 
Puchov, in prezența unui nu
meros public, a fost inaugurată 
o expoziție de fotografii repre
zentând monumente istorice ?i 
de cultură din România, care 
atestă trecutul eroic de luptă 
al poporului nostru pentru păs
trarea ființei naționale și liber
tate și, totodată, evidențiază 
geniul său creator. Sînt expuse, 
de asemenea, reproduceri ale 
celor mai reprezentative creații 
ale artei plastice românești, 
tivind aceeași tematică. Vizita
torii mai pot admira și impu
nătoarele construcții social-cul- 
turale ale epocii noastre din 
București, de pe litoralul Mării 
Negre și din alte zone ale țării.

Expoziție. Hong Kon« a 
fost inaugurată in prezența oficiali
tăților locale o expoziție arheologică 
chineză — informează agenția China 
Nouă. Expoziția cuprinde 132 de o- 
biecte descoperite în cursul săpătu
rilor arheologice efectuate in R.P. 
Chineză în anii puterii populare.

Comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei ofi
ciale în Madagascar a ministrului 
angolez al afacerilor externe, Paulo 
Texeira Jorge, evidențiază hotărîrea 
ambeior țări de a sprijini mișcările 
de eliberare de pe continentul afri
can, condamnînd politica rasială și 
de apartheid promovată de regimu
rile minoritare din Rhodesia și Re
publica Sud-Africană.

Nicolae Ceaușescu și cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, subliniind că le va 
ramine permanent in amintire căl
dura și simpatia cu Care au fost în- 
timpinați pretutindeni în România, 
realizările ei deosebite în dezvolta
rea economică și socială, frumusețile 
țării noastre.

Elogiind personalitatea președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Marele Duce Jean a apreciat că in
tensa sa activitate pe plan interna
țional a adus o contribuție însemna
tă la dezvoltarea raporturilor româ- 
no-luxemburgheze și la promovarea 
unei politici de înțelegere și pace in 
lume.

Președintele R.P.D. Coreene. Kim 
Ir Sen, a promulgat decretul, a- 
probat de Adunarea Populară Su
premă, „Cu privire la Bugetul de 
stat pentru anul 1978 al R.P.D. 
Coreene".
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serios la adresa păcii și securității 
internaționale și a suveranității 
statelor arabe vecine. Sesiunea spe
cială a O.N.U., a continuat el. trebuie 
să adopte hotăriri care să asigure 
funcționarea normală a forței inte
rimare a O.N.U. din sudul Libanului, 
precum șl transpunerea în viată cît 
mai grabnică și efectivă a rezoluției 
Consiliului de Securitate, să garan
teze _ retragerea neîntîrziată a forțe
lor israeliene din Liban si restabi
lirea păcii și securității în regiune".

NAȚIUNILE UNITE — Secretarul 
general al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
a adresat președintelui pe luna în 
curs al Con sili ului de Securitate. An
drew Young (S.U.A.), o scrisoare în 
legătură cu modul de îndeplinire a 
rezoluției 425 a consiliului privind 
situația din sudul Libanului. în scri
soare se subliniază „necesitatea ur
gentă a retragerii imediate si efec
tive a trupelor Israelului din sudul 
Libanului, in conformitate cu preve
derile rezoluției respective".

Secretarul general al O.N.U. relevă 
că oficialitățile israeliene cu care a 
conferit la începutul acestei săptă- 
mîni. la Tel Aviv. I-au informat des
pre intenția lor de a proceda, pînă la 
30 aprilie, la o retragere de'pe numai 
65 la sută din teritoriul ocupat, restul 
zonelor libaneze urmînd a fi elibe
rate „în viitorul apropiat".

După cum rezultă din textul scri
sorii. Kurt. Waldheim a dat instruc
țiuni coordonatorului-sef a! forțelor 
O.N.U. din Orientul Mijlociu, gene
ralul Ensio Siilasvuo. să ia toate mă
surile necesare pentru asigurarea u- 
nei retrageri complete si neîntîrziate 
a trupelor israeliene de pe întreg te
ritoriul libanez.

roșii", prin care se cere. în schimbul 
eliberării lui Aldo Moro. punerea în 
libertate a unor membri ai grupării 
teroriste. Mesajul nu conține preci
zări. în afara termenului limită pe 
care îl acordă teroriștii — 48 de ore 
începind din 20 aprilie ora 14.00 
G.M.T. Totodată, noul comunicat — 
text ce încă nu a fost identificat ca 
autentic de expertii politiei — ca
lifică drept fals mesajul anterior, 
prin care se spunea că Aldo Moro 
ar fi fost asasinat.

între timp., în zona lacului Du- 
cife-ssa unde au continuat cercetările, 
a fost descoperit cadavrul unui cio
ban înecat cu cinci zile în urmă.

In Ghana au fost arestate. 
miercuri, 35 de persoane acuzate de 
complot împotriva guvernului — a- 
nunță agenția Reuter, citind un co
municat oficial difuzat la Accra. 
Printre cei arestați figurează fostul 
ministru de externe, W’illiam Offori- 
Atta, fostul ministru de finanțe, K. 
A. Gbedemah, și Victor Owusu, fost 
ministru de justiție.

S.U.A.: Măsuri pentru 
susținerea dolarului. statele 
Unite vor vinde, începînd de luna 
viitoare, o parte din rezervele lor 
în aur pentru a reduce deficitul ba
lanței lor comerciale și a susține 
dolarul — a anunțat, la Washington, 
Departamentul Trezoreriei. Aceste 
vînzări, primele din 1975, se vor 
efectua lunar, începînd de la 23 mai, 
urmînd ca aproximativ 300 000 de 
uncii de aur să fie vîndute de fie
care dată la licitație. Statele Unite 
dețin 277,5 milioane uncii de aur, 
cea mai mare parte la Fort Knox — 
în valoare de aproape 50 miliarde 
dolari.

Amnistie generală. Guver- 
nul militar chilian a decretat, 
miercuri, o amnistie generală pentru 
toate persoanele condamnate la în
chisoare de tribunalele militare, după 
venirea la putere a juntei militare 
de guvernămînt, cu cinci ani în 
urmă — anunță agențiile Reuter și 
France Presse. Ministrul chilian al 
justiției, Monica Madariaga, a de
clarat că, in baza acestei măsuri, 
chilienilor exilați din motive politice 
li se va permite să se întoarcă in 
țară. Ei vor trebui să semneze o 
declarație în care să se angajeze că 
se vor abține de la orice activitate 
politică. Monica Madariaga a făcut 
cunoscut că 109 persoane vor fi eli
berate imediat, ca rezultat al amni
stiei generale.
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