
r
I

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVII Nr. 11 107 Prima ediție Duminică 7 mai 1978 6 PAGINI - 30 BANI
l "..........!"■■■■■■ ............. 'I'

57 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

FORȚA SI CONȘTIINȚA NAȚIUNII
Comuniștii. întregul nostru popor sărbătoresc 

astăzi împlinirea a 57 de ani de la acea memo
rabilă zi de 8 mai 1921. cînd reprezentanții so
cialiștilor români. întruniți în Congres, au ho- 
tărit. prin vot unanim, transformarea partidului 
socialist în Partidul Comunist Român. în evo
luția mișcării noastre muncitorești, cu o vechime 
de peste o sută de ani, crearea Partidului Co
munist Român a marcat o etapă nouă, superioa
ră. atît pe plan politic si ideologic, cit si organi
zatoric, a dat un nou si puternic avînt luptelor 
politice si sociale desfășurate de masele largi 
populare. Prin făurirea partidului comunist, cla
sa muncitoare. întregul nostru popor au dobîndit 
o forță de avangardă. înarmată cu o concepție 
științifică despre lume si societate, puternic or
ganizată. consecvent revoluționară.

POLITICA PARTIDULUI - CAUZA 
ÎNTREGULUI POPOR. Cu Profundă satis’ 
factie si mîndrie putem afirma că. la a 57-a sa 
aniversare. Partidul Comunist Român se înfăți
șează mai puternic decit orieînd. înconiurat de 
dragostea, stima si încrederea nemărginită a în
tregii națiuni, care i-a încredințat conducerea 
destinelor sale. întregul nostru popor, toți cei ce 
muncesc în patria noastră, fără deosebire de na
ționalitate, sînt strîns uniți în jurul partidului, 
considerând politica sa ca propria lor politică. 
Această osmoză organică este urmarea firească 
a faptului că, de-a lungul ■ întregii sale existențe, 
partidul comunist s-a dovțdit cel mai fidel expo
nent al intereselor si năzuințelor oamenilor mun
cii. nu a avut alt tel decît sluiirea cauzei inde
pendentei. bunăstării si progresului poporului din 
rindurile căruia s-a născut. Desigur, drumul par
curs nu a fost neted, partidul avînd de înfruntat 
de-a lungul anilor nenumărate greutăți si obsta
cole. Caracteristic este însă faptul că întotdeauna 
el a găsit. împreună cu clasa muncitoare^ cu po
porul. forța necesară pentru a le depăși si a 
asigura mersul mereu ascendent al luptei revo
luționare. Istoria ultimelor decenii ilustrează in 
mod pregnant că toate marile victorii care au 
transformat din temelii înfățișarea României mo
derne — Incepind cu eliberarea de sub jugul fas
cist. cucerirea puterii politico de către clasa 
muncitoare si aliatii el. instaurarea unei adevă
rate democrații, desființarea oricărei exploatări 
si asupriri a omului de către om. făurirea unei 
economii moderne în plin avînt și ridicarea con
siderabilă a nivelului general de trai si civili
zație. triumful ideologiei socialiste, procesul de 
formare a omului nou — sînt indisolubil legate 
de activitatea partidului, de afirmarea tot mai 
puternică a rolului său de forță politică condu
cătoare a societății noastre. „Tot ceea ce s-a în
făptuit în tara noastră — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu — datorăm faptului că clasa 
muncitoare, masele populare au avut in partid 
un conducător încercat, care a știut întotdeauna 
să tină sus steagul luptei revoluționare, să con
ducă neabătut poporul nostru pe calea revoluției 
socialiste, a socialismului, spre victorie, spre mă
reția României".

ANII CEI MAI RODNICI Al ISTO
RIEI PATRIEI. RoIul Partidului> ca fortă p0* 
litică de înnoire a societății, de propulsare a ei 
pe noi culmi de progres si civilizație, s-a afirmat 
și mai puternic in perioada marcată de Con
gresele al IX-Iea. al X-lea si al XI-lea. în care 
construcția noii orinduiri a intrat într-o etapă 
superioară — etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Analiza aprofundată a 
realităților. înlăturarea unor anacronisme si ela
borarea unor soluții noi. corespunzătoare schim
bărilor intervenite în viata economico-socială. 
ofensiva largă a perfecționării care .a cuprins 
toate laturile vieții sociale au determinat accer 
lerarea ritmului de dezvoltare a tării, un avint 
cu adevărat clocotitor al vieții si muncii întregii 
națiuni, substanțiale progrese cantitative si cali
tative. pe drept cuvint această perioadă fiind 
apreciată drept cea mai fertilă din anii con
strucției socialiste. La toate aceste înfăptuiri, 
la elaborarea si aplicarea politicii partidului: con
tribuția decisivă ii revine secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui gîn- 
dire novatoare și 
amprenta asupra

vastă si-au găsit o strălucită Întruchipare însesi 
trăsăturile care asigură forța de nebiruit a parti
dului nostru : principialitatea revoluționară, spi
ritul creator, receptivitatea la nou. devotamen
tul fierbinte fată de interesele vitale ale po
porului, fată de cauza comunismului.

Aniversarea a 57 de ani de la crearea parti
dului are loc în condițiile în care poporul nos
tru se află profund angaiat în transpunerea in 
viată a prevederilor Programului partidului, a 
hotăririlor Congresului al XI-lea si ale Confe
rinței Naționale, menite să determine noi si im
portante progrese pe toate planurile vieții so-

Desen de TRAIAN VASAI
salt revoluționar în dezvolta-

inepuizabilă energie si-au pus 
acestei epoci. în activitatea sa

claie, un adevărat
rea si modernizarea economiei pe baza cuceri
rilor stiintei si tehnicii celei mai înaintate, o 
ridicare mai accentuată a nivelului de trai, trece
rea României, la sfîrsitul viitorului cincinal, din 
stadiul de tară în curs de dezvoltare la acela de 
tară cu o dezvoltare medie. în fata poporului 
nostru se conturează cu limpezime imaginea 
României de mîine ca o tară ce se va caracteriza 
printr-un nivel ridicat de dezvoltare a forțelor 
de producție, tot mai apropiat de al țărilor avan
sate industrial ale lumii, dezvoltarea armonioasă 
a tuturor iudetelor tării, avîntul stiintei. învătă- 
mîntului si culturii, un grad superior.de bună
stare si civilizație pentru toti membrii societății.

IZVORUL UNITĂȚII SI COEZIU
NII TUTUROR OAMENILOR MUNCII, 
FĂRĂ DEOSEBIRE DE NAȚIONALI
TATE. Unul din meritele fundamentale ale 
partidului este acela că odată cu dezvoltarea 
accelerată a tării pe calea progresului, cu creș
terea bunăstării generale, a asigurat cimentarea 
coeziunii întregului popor, a frăției dintre toti 
oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. 
Pornind de la concepția marxist-leninistă în pro-

- blema națională si de la realitățile tării, parti
dul a luptat întotdeauna împotriva discriminări
lor naționale, iar în anii socialismului a asigurat 
efectiv realizarea deplinei egalități în drepturi a

tuturor cetățenilor tării — români, maghiari, ger
mani sau de1 alte naționalități. Este o caracteris
tică a vieții politice si sociale în România socia
listă faptul că toti cetățenii tării, fără deosebire 
de naționalitate, au aceleași drepturi si îndatoriri, 
egale posibilități de a participa la întreaga viată 
politică, economică si socială, la conducerea so
cietății, de a-si pune în valoare capacitatea sl 
aptitudinile. Consecventa democratismului politi
cii partidului în problema națională îsi găseste 
elocvente expresii în asigurarea dreptului pentru 
naționalitățile conlocuitoare de a folosi liber lim
ba maternă. în organizarea învătămîntului de 
toate gradele în limbile acestor naționalități, in 
crearea tuturor condițiilor pentru înflorirea vieții 
lor spirituale. Politica de repartizare armonioasă 
a forțelor de producție pe întregul teritoriu al 
tării, de dezvoltare accelerată a județelor rămase 
în urmă. între care si județele unde, alături de 
români, trăiesc numeroși oameni ai muncii de 
alte naționalități, consolidează continuu baza ma
terială a egalității in drepturi.

P.C.R. a subliniat, ca o îndatorire permanentă, 
de zi cu zi. a organizațiilor de partid cultivarea 
spiritului de frăție si strinsă solidaritate a tutu
ror oamenilor muncii, fărăt deosebi re de naționa-, 
litate. dezvoltarea conlucrării lor rodnice în toate 
domeniile de activitate. în scopul înfloririi pa
triei comune.

Roadele politicii partidului în, problema națio
nală se reflectă în faptul că nici o dată nu a 
existat o atît de puternică unitate si coeziune a 
întregului popor, a întregii noastre societăți în 
jurul partidului, al Comitetului său Central, in 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Această 
unitate reprezintă un nesecat izvor de fortă al 
ofînduirii noastre, un factor esențial de accele
rare a progresului tării, chezăsuind împlinirea 
aspirațiilor de mai bine atît ale națiunii române, 
cit si ale naționalităților conlocuitoare.

ÎNTĂRIREA ROLULUI CONDUCĂ
TOR AL PARTIDULUI Șl ADÎNCIREA 
DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE, intuirea 
mărețelor obiective ale etapei actuale impune, ca 
o cerință primordială, întărirea în continuare a ro
lului conducător al partidului, perfecționarea exer
citării sale în toate sferele sociale, in toate dome
niile de activitate. Se poate aprecia că întărirea 
rolului conducător al partidului reprezintă legea 
de bază a progresului societății noastre, che
zășia făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate si a înaintării spre comunism.

Această cerință legicr se realizează practic, 
în etapa actuală. înainte de toate prin integrarea 
organică a partidului in viața socială, partidul 
actionînd nu din afara societății, ca un emiță- , 
tor de directive, ci din interiorul ei. dinăun
trul organismelor de stat și economice. împle- 
tindu-și permanent activitatea cu cea a mase
lor largi populare.

De aici decurge în mod firesc și orientarea 
spre continua adincire a democrației. In con
dițiile în care partidul se integrează tot mai 
organic în viața societății. îptărirea rolului con
ducător al partidului nu numai că nu exclude 
sau restrînge în nici un fel Idemocrația. ci, dim
potrivă. constituie o condiție a adîncirii si 
dezvoltării acesteia, a participării sporite a ce
lor ce muncesc la elaborarea și aplicarea po
liticii partidului, la conducerea societății.

Ca urmare a ansamblului vast de măsuri 
țiate și adoptate de partid în ultimii ani.
punem în prezent de un cadru organizatoric larg 
și diversificat, unic în felul său. care asigură 
la toate nivelurile și în toate sectoarele, sub 
conducerea "nemijlocită a organelor și organi
zațiilor de partid, participarea maselor celor 
mai largi la adoptarea deciziilor, la conducerea 
efectivă a activității economico-sociale. Măsu
rile ce au fost adoptate pentru întărirea de
mocrației muncitorești, pentru afirmarea tot 
mai puternică a rolului conducător al clasei 
muncitoare constituie o chezășie a înrădăcinării 
în toate sectoarele a spiritului revoluționar, a 
ridicării nivelului de organizare și disciplină, 
corespunzător cerințelor înaintării ferme pe ca
lea socialismului. Desigur, esențial este acum 
ca acest cadru optim ce a fost creat să fie pe

ini- 
dis-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cu rădăcini adinei în glie Nemuritoare tinerețe
cu rădăcini adinei în glie, 
al meu, tu crești neîniricat, 

__ ___  mai sus coroana își adie, 
De oameni mai puternic ești legat.

Copac 
Partid 
Cu cit

în noi ai semănat sămînța vieții 
Și mugurele 1-1 simțim crescînd, 
Oricit lăsăm din anii tinereții. 
Mai tineri ne simțim in dor și gînd.

Iniăptuim în încleștări de pară 
A vieții comunistă poezie, 
Așa cum moșii noștri o visară. 
Partid, cu rădăcini adinei în glie.

Viorel COSMA

Partidul tind ne cheamă...
O lume mai irumoasă, mai dreaptă și mai bună 
In chiar.iiinta noastră un început și-a scris; 
Purtăm iierbinte-n inimi un cint al tuturora 
Lucidă îndîrjire și veșnic tinăr vis.

Sînt comunist. Și titlul acesta de noblețe 
Răspundere, se știe, inseamnă-ntii și ntîi s 
Să-fi luminezi destinul cu neodihna luptei 
Și credincios iubirii de oameni să-i rămîi.

Cind un popor sporește tezaur de-mplinire,
Oricit i-aducem tării, nicicînd nu-i prea de-ajuns } 
Partidul cind ne cheamă, cu iiecare clipă
Și cu intteaga viată îi datorăm răspuns.

Comeliu ȘERBAN

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Fron
tului Unității Socialiste, a primit, 
simbătă dimineața, pe dr. Toh Chin 
Chye, președintele Partidului Acțiu
nea Populară din Singapore, care 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră la invitația Consiliului Națio
nal al F.U.S.

La primire a luat parte tovarășul 
Mihai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste.

Președintele Partidului Acțiunea 
Populară din Singapore a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu mul
țumiri pentru invitația de a vizita 
România, pentru ospitalitatea de care 
s-a bucurat în timpul șederii în țara 
noastră. împărtășind unele impresii

Partidului Acțiunea Populară 
din Singapore

din vizita făcută, oaspetele a expri
mat aprecieri elogioase față de reali
zările poporului român pe calea pro
gresului și bunăstării.

In timpul întrevederii s-au evocat 
cu satisfacție bunele relații dintre 
România și Singapore și a fost ex
primată dorința ca raporturile de co
laborare și cooperare dintre cele 
două țări să se dezvolte continuu, in 
folosul progresului lor economic și 
social, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale. în acest context, s-a 
relevat rolul pe care organizațiile 
politice și obștești din România și 
Singapore pot să-l aibă în extinde
rea relațiilor de colaborare multila
terală româno-singaporeze.

(Abordîndu-se unele aspecte ale 
vieții internaționale actuale, a fpst 
evidențiat interesul celor două țări 
în soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității, necesitatea parti

cipării active a tuturor statelor, indi
ferent de mărime, în condiții de de
plină egalitate, la procesul edificării 
unei lumi a păcii, securității și co
laborării. în acest cadru a fost re
liefată dorința României și Republi
cii Singapore de a-și intensifica con
lucrarea pe arena internațională, de 
a-și spori contribuția la lichidarea 
subdezvoltării și crearea unei noi 
ordini economice și politice mondiale, 
la promovarea dezarmării și în spe
cial a dezarmării nucleare, la crește
rea rolului O.N.U. in reglementarea 
marilor probleme care confruntă o- 
menirea, la statornicirea în viața in
ternațională a unor relații intersta
tale noi. democratice, bazate pe e- 
galitate în drepturi și avantaj re
ciproc, la făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Trimisul special al ziarului mexican „El National**
în cursul dimineții de simbătă, 

președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit pe publicistul Raziei Garcia

Arroyo, trimis special al ziarului 
mexican „El Nacional".

La primire a participat tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Co

mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru ziarul mexican „El Nacional".

Fug anii și ni se îndeasă ridurile 
ni-e părul tot mal rar și mai cărunt, — 
vechilor luptători 
le scade flancul.
în spațiul și-n timpul tără margini
O ! Cifi s-au stins pînă acum 
dintre acei ce-au suierit în temniță 
și în torturi,
ca să aducă înspre noi victoria.

Doar roșul steagurilor n-a pălit 
și doar partidul nu imbătrinește, — 
el a rămas tot tinăr și puternic 
prin ani și prin decenii, 
din ce în ce mai tinăr, mai puternic,

Doar roșul steagurilor nu pălește 
și doar partidul n-a îmbătrinit. 
El stringe tinerețea generațiilor 
precum căldura milioanelor de mîinl 
de muncitori.

înmugurește și-nilorește vîrsta-i, — 
Noi cei ce astăzi îi purtăm drapelul 
Și de la el am învățat să Credem 
și să luptăm, 
spre vasta primăvară viitoare, 
noi care azi îi înclinăm drapelul 
în liniște 
și în memoria atîtor glorii 
simțim cum tinerețea noastră este 
nemuritoare.
Și știm că-n mina noastră e-mplinirea 
și steagul necuprinsei primăveri.

KANYADI Săndor

în românește de AL. ANDRIȚOIU 
și BOKOR Katalin

Energie electrică 
peste prevederi

Muncitorii, inginerii si teh
nicienii de la centralele Mări- 
șelu. Tarnita. Lesu si Gilău. 
aparținătoare întreprinderii e- 
lectrocentrale Cluj, folosind cu 
randament sporit potențialul 
hidroenergetic al rîurilor din 
zonă, al agregatelor si instala
țiilor, au reușit să livreze 
economiei naționale, peste pre
vederile perioadei care a tre
cut de la începutul anului, mai 
bine de 3 200 000 kWh. De re
marcat că din 1974. cînd aici a 
început să funcționeze prima 
turbină, amenajarea Somes a 
pulsat în arterele energetice 
ale tării peste 500 000 000 kWh.

Se extinde mecanizarea 
în subteran

în minele din Valea Jiului 
continuă in ritm susținut acțiu
nea de extindere a mecanizării 
în subteran și de perfecționare 
a tehnologiilor de lucru — cale 
sigură de creștere a productivi
tății muncii și de reducere a e- 
forturilor fizice ale minerilor, 
în adîncurile minei Uricani a 
început să funcționeze o nouă 
combină de înaintare în roci 
dure, care s-a dovedit mai efi
cientă decît utilajele similare 
folosite pînă acum. în sectorul 
4 al întreprinderii miniere Lu- 
peni se montează cel de-al trei
lea complex de tăiere si susți
nere mecanizată. Programul sta
bilit de Combinatul minier Pe
troșani prevede dotarea. în acest 
an. a unităților carbonifere din 
componenta acestuia cu 15 com
plexe noi de tăiere si susținere 
mecanizată. La întreprinderile 
miniere Aninoasa. Vulcan si al
tele s-au executat. în acest 
scop. lucrări speciale în subte
ran. iar la minele Lonea și Pe- 
trila lucrările vechi realizate cu 
ani în urmă pe straturile groase 
au fost reprofilate în vederea in
troducerii complexelor mecani
zate.

STEJARUL
Șl FIRUL DE IARBĂ

La radio, emisiunea 
cotidiană „Bună dimi
neața, copii" are o sub- 
rubrică intitulată „Știri 
mari pentru cei mici"; 
intr-adevăr, pionieri
lor și școlarilor din 
primele clase li se 
semnalează, fenomene, 
manifestări și produse 
din cele mai diferite 
domenii, semnificative 
și folositoare. Bună
oară, deunăzi li se a- 
trăgea atenția asupra 
unui fel de manual de 
scriere și citire corec
tă, un „îndreptar de 
lectură", în care copiii 
erau invitați, printre 
altele, să tiu ocoleas
că, așa cum se întîm- 
plă de obicei, prefe
țele, precum și si 
pună o ordine firească 
in preferințele litera
re : Poe, desigur, și 
Dickens, dar nu îna
intea lui Eminescu, a 
lui Creangă, a lui Ca- 
ragiale.

La rindul lor, adul- 
ții, cei „mari", benefi
ciază și ei, zilnic, de 
un politicos și învio
rător „bună diminea
ța", rostit de crainicii 
care le furnizează, sis
tematic, știri proas
pete și aproape toate 
pe măsura receptori
lor, adică „mari" : lan
sarea unui petrolier de 
anvergură oceanică ; 
plecare in rodaj a u- 
nui tip perfecționat de 
tractor ori de locomo
tivă electrică ; recordul 
de adincime și randa

ment obținut de insta
lații de foraj gindite și 
fabricate la noi ; zeci 
de apartamente dale 
in folosință, într-o sin
gură jumătate de zi ; 
inaugurarea unor plat
forme industriale sau 
comerciale pe melea
guri rar cercetate de 
forța transformatoare 
a omului; punerea la 
punct a unor culturi 
legumicole inedite ; șt 
așa mai departe. Sini, 
acestea, gesturi și în
făptuiri măsurate in 
tone, în hectare, in ki
lowați, în cai-putere : 
criterii cantitative din 
ce in ce mai spornice, 
care se transformă nu 
numai in calitatea 
nouă a fiecărui produs 
în parte, ci, totodată, 
și în calitatea nouă a 
unei conștiințe umane 
superioare și a unui 
îndreptățit sentiment 
de mîndrie națională.

Dar actualitatea noas
tră socialistă ne mai 

, întîmpină si cu un alt 
fel de știri, incompara
bil mai „mici". mai. 
modeste. Intr-un cătun 
din creierul munților 
s-a deschis, pentru 
nici zece copii, o 
școală; într-un oră
șel, de numele că
ruia am auzit o dată 
sau de două ori. s-a 
inaugurat un „Nufă
rul", o curățătorie chi- 

• mică de rufe si de 
haine ; nu sînt uitați 
pescarii și șoferii ne-

profesioniști. radio si 
cineamatorii ; cei care 
iubesc animalele si cei 
care cultivă florile, cei 
care cumpără veșmin
te la modă sau cei 
care caută mobilă sau 
articole „de uz casnic", 
cei care plantează 
pomi și arbori sau cei 
care hrănesc nutrii si 
nurci ori numai po
rumbei banali etc., etc. 
Pe scurt, știri anun- 
țind. in fiecare zi. cu
cerirea a incă unei 
molecule de viată ci
vilizată, practică, ra
țională. confortabilă, 
facilitată.

Consider că îmbina
rea acestor două serii 
de știri, ilusirind de 
fapt' două serii efecti
ve de împliniri — una 
la dimensiunile măre
țe ale istoriei, cealaltă 
la. dimensiunile coti
dianului — reflectă 
tensiunea unei perma
nente ■ năzuințe spre 
progres, răspunde unei 
la fel de profunde ne
voi de armonie și e- 
chilibru a existentei 
sociale si individuale. 
Așa cum însăși natu
ra asază. cu înțelep
ciune, alături de euca
lipții uriași sau de ste
jarii falnici, fragila 
păpădie și cumintele 
fir de iarbă, aiutîndu-l 
pe om să trăiască in 
măsura in care acesta 
ii ajută să crească.

Florian POTRA

Zimnicea renăscută

Bună parte din fondul locativ al orașului Zimnicea a fost distrus de cutremur. Acum, această localitate situată 
pe malul Dunării este un vast șantier. Se înaltă aici un oraș nou. modern, care contrastează cu aspectul rural de 
odinioară a Zimnicei. La începutul anului, ziarul „Teleormanul" publica o pagină intitulată : „în toate orașele ju
dețului, ritm intens de dezvoltare edilitară și urbanistică" în care primarul orașului Zimnicea arăta că în 1978 se vor 
construi, in zona centrală, blocuri ce vor insuma 2 000 de apartamente. *

Cine vizitează în aceste zile orașul are putința să vadă — așa cum rezultă și din fotografie — noile blocuri de 
locuințe in diferite stadii de construcție, fundații din beton armat — semnul noilor obiective. Foto : S. Cristian

Critica literară și cunoașterea 
reciprocă a culturilor

Toată lumea este de 
acord că, ajutînd popoa
relor să se cunoască în
tre ele, slujim cauza pă
cii. Apropierea constituie 
o condiția fără <je care 
oamenii nu pot ajunge 
prieteni ; pe ignorarea ce
lorlalți au fost clădite 
ideologiile barbare de su
perioritate rasială. cu 
pretențiile lor la domina
rea lumii. Necunoașterea 
hrănește prejudecățile, 
imaginile eronate, posibi
litatea întreținerii dispre
țului si în ultimă instan
ță a urii. Războaiele agre
sive. cotropitoare se fac 
cu Inși fanatizati de idei 
false asupra popoarelor 
menite a fi subjugate. 
Conchistadorii Americii 
au refuzat în chip deli
berat să ia act de marile 
civilizații locale, conside- 
rîndu-i pe ..indieni" săl
batici care trebuie crești
nat! și supusi coroanei 
spaniole cu forța. Princi
piul acesta l-au invocat 
toate expedițiile colonia
le. de cucerire și prădă
ri u ne.

Expansiunea imperia
listă implică obligator o

minimalizare și chiar ne
gare a valorilor culturale 
naționale. E greu să-ti a- 
rogi dreptul de stăpîn a- 
tunci cînd îi recunoști ce
lui pe care vrei să-1 în
robești o identitate spiri
tuală înaltă, ireductibilă.

fundabilă. valorile umane 
de ordinul universalității. 
Așa lucrează literatura la 
apropierea între popoare. 
Prin, cărțile de seamă, 
trăind vraja lor, învățăm 
să stimăm deosebirile și 
să ne simțim, totuși, în-

Opinii de Ovid S. CROHMĂLNICEANU

o facultate creatoare bo
gată și respectabilă în 
cîmpul valorilor.

Literatura constituie o 
cale privilegiată de a cu
noaște sufletul unui po- 
oor. umanitatea Iui pro
fundă. Prin operele mari
lor ei scriitori iese foarte 
viu la iveală ceea ce are 
mai adine omenesc firea 
unui neam ; citindu-i pe 
Dante, pe Shakespeare, 
pe Goethe, pe Rabelais, 
pe Cervantes, pe Tolstoi, 
pe Petdfi. pe Eminescu, 
descoperim îndărătul va
rietății lor naționale, cu 
nota ei specifică, lncon-

ruditi ca membri al uma
nității.

Ce rol pot îndeplini cri
ticii literari în această o- 
peră nobilă de lărgire și 
adincire a cunoașterii mu
tuale pe plan internatio
nal ?

între 10 și 12 aprilie, 
la Sofia, cu prilejul Con
gresului al V-lea. tinut de 
A.I.C.L.*), numeroși par
ticipant! din Anglia. Bul
garia, Cehoslovacia. Fin
landa. Franța. Grecia. Ita
lia, Japonia, Mongolia,

Norvegia. Portugalia, 
R.D.G., R.F.G., România, 
Spania. S.U.A., U.R.S.S., 
Ungaria au dezbătut amă
nunțit chestiunea.

O convergentă a opinii
lor asupra faptului că e- 
xistă aici un teren foarte 
rodnic și întins de acțiune 
practică a apărut imediat. 
Lucrul e semnificativ și 
merită atentie. în lumea 
criticilor apar rareori co
incidente de păreri ; ar fi 
și o mare plictiseală dacă 
s-ar întîmpla așa. Pe 
principiul posibilităților 
criticii si datoriei ei de a 
contribui la cunoașterea 
reciprocă între popoare 
a fost însă realizat spon
tan un consens unanim.

Firește, creațiile litera
re sînt chemate să înfăp
tuiască înainte de toate 
miracolul apropierii su
fletești între japonezul, să 
zicem, care citește ..Mio
rița" si românul vrăjit de 
un haikn Sau, de pildă, 
să-i facă să se simtă frați 
în experiențele tragice ale

•) Asociația internațio
nală a criticilor literari.

(Continuare

superior.de
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I întîmplat 
| în Bucegi
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Deși semnele-avertisment 
indicau limpede că în 
perioadă este interzis 
respectiv spre cabana Mălăiesti 
din Bucegi, patru elevi 
București s-au încumetat, 
tuși, la drum. La un 
dat insă, cei patru au 
pe gheață, au căzut la 
s-au izbit de bolovanii 
in cale. Doi dintre ei 
accidentați grav. Noroc 
in acel moment la cabana Mă- 
lăiești se aflau doi membri ai 
formației Salvamont Brașov, și 
anume Verner Brantsch și Ro
meo Vaslliu. Aceștia, ajutați de 
doi turiști — Ion și Laurențiu 
Cristian — au sărit In ajutorul 
celor accidentați. După ce le-au 
acordat pe loc primul ajutor, 
i-au coborit cu mari eforturi 
(timp de vreo 5 ore) plnă la un 
drum de acces rutier, unde i-a 
luat una din mașinile Salvării • 
care i-a transportat la Brașov. 
Anunțat din timp, personalul 
medical al spitalului județean 
i-a supus imediat unei interven
ții chirurgicale.

Salvamontiștii brașoveni amin
tesc și pe această cale numero
șilor turiști din noul sezon esti
val să nu se aventureze in zo
nele periculoase ale munților, 
să respecte cu strictețe semnele 
de avertizare.

care 
această 
drumul

din 
to- 

moment 
alunecai 
vale și 
intîlniți 
au fost 
insă că

I Pionierească

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Reproducem din scrisoarea 
adresată rubricii noastre de că
tre Caliopi Constantinescu din 
Bucurețti, Prelungirea Ghencea: 
„Sint o femeie in virstă de 87 
de ani. Fiind foarte bolnavă, 
mai tot timpul sînt nevoită să 
stau țintuită in pat. Zilele tre
cute, in timp Ce fiică-mea nu 
era acasă, n-am mai avut pu
tere să mă scol să închid, robi
netul de apă de la bucătărie. 
Am strigat după ajutor, dar nu 
mi-a răspuns nimeni. Intre 
timp, apa inundase casa cu 
cîțiva centimetri. Deodată, la 
strigătele mele de ajutor au nă
vălit trei fete ți Un băiat, toți 
pionieri. Văzind care-i situația, 
s-au apucat imediat de treabă. 
Au scos apa din casă, au pus 
covoarele si celelalte lucruri la 
uscat. După citeva ore. totul 
reinttase în normal. Deși n-au 
vrut să-mi spună cum ii chea
mă (ce frumos le sade modes
tia), am aflat, totuși, că trei 
dintre ei sînt elevi in clasa a 
Vil-a la școala 204, iar o fată 
este în .clasa a V-a la școala 
154. Atit tbr. cit ți părinților și 
dascălilor le aduc aceeași 
duroasă mulțumire''.

căi-

I Chilipirul,

I
I

ca si
9'

ulciorul...

I
în 
la

I
I
I
I
I
I
I

Ca și ulciorul din zicala 
care nu merge de multe ori 
apă, nici chilipirul nu se repe
tă, mai ales cind el se numește 
tablă zincată. O astfel de tablă 
era oferită spre vinzare chilipir
giilor Vodă M. din Săbăoani și 
Giurgi t. din Tămășeni, ambele 
comune din județul Neamț. După 
cum ne informează ofițerul de 
miliție Gh. Filimon din Roman, 
nici el, nici alții ca ei nu l-au 
întrebat la o adică pe vlnzătorul 
Pavel Cirlomăneanu cam . de 
unde are respectiva tablă zîn- 
cată. Că dacă l-ar fi întrebat de 
sănătate, ar fi aflat că P.C. lu
crează ca merceolog la Uzina 
de reparații transformatoare și 
aparataj electric din localitate. 
$i ar mai fi aflat că a fost aju
tat de loachim luteș. prlmitor- 
distribuitor, plus de trei șoferi 
ale căror nume n-are importan
ță decit in actele dosarului ce 
ii se întocmește acum tuturor, 
pentru a da seamă de 
tele lor.

fap-

I Pe o linie

I îngustă

I
I
I
I
I
I

S-a intimplat pe linia îngustă 
dintre Borsec și Toplița. In 
penultimul vagon al unei gar
nituri se afla, in cabina lui, fri- 
narul-Toader Truță. Frinarul era 
foarte atent pentru a-si 
plini întocmai 
plexe 
avea.

Din 
spirt , _____ ..... ...
„scăpase" un automotor cu fri- 
na defectă care rula repede. Din 
ce In ce mai repede și mal ame
nințător. Tamponarea dintre 
automotor și vagon a fost inevi
tabilă, împrejurare in care 
nărui și-a pierdut viata.

inde- 
sarcinile com- 

de serviciu pe Care le 
Nici nu bănuia că... 
incinta fabricii de bere, 
și amidon Sîntsimion

fri-

I
Mare 
năzdrăvan

I
I
I
I
I

Intr-una din nopțile trecute, 
magazinul mixt din Micesti. lo
calitate suburbană municipiului 
Alba lulia, a fost prădat. Adică 
din tejghea a fost sustrasă' o im
portantă sumă de bani. Atenția 
anchetatorilor a fost reținută, in 
special, de modul in care a fost 
comisă spargerea. Ce credeți că 
l-a dat prin minte făptașului, ne 
nume G. Topirceanu din locali
tate. care a fost depistat in scurt 
timp ? A scos pur si simplu. 
u$a magazinului din zid. cu toc 
cu tot. Si astfel a dat de lucru 
la timplari. Dar și la iudecă-

Rubrlcd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Măsurile referitoare la perfectio
narea conducerii si planificării eco- 
nomico-financiare. adoptate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 22—23 
martie a.c., au găsit un larg ecou in 
rîndul constructorilor de tractoare 
din Brasov, care văd în ele încă o 
dovadă a preocupării stăruitoare a 
partidului, a secretarului său gene
ral. pentru îmbunătățirea continuă a 
mecanismului nostru economic si fi
nanciar. în scopul dezvoltării si mai 
accelerate a forțelor de producție, 
creșterii substanțiale a venitului na
tional. ridicării nivelului de trai ma
terial si spiritual al poporului.

Importanta care se acordă înfăp
tuirii acestor mă
suri la ..Tracto
rul" rezultă si 
din faptul că ele 
se găsesc înscrise 
pe agenda de 
lucru a consiliu
lui oamenilor 
muncii, a orga
nizațiilor de par
tid si sindicale, 
pe ordinea de zi 
a ședințelor si 
consfătuirilor, po- 
larizind intr-un 
înalt grad aten
ția întregului co
lectiv. Această 
preocupare legi
timă si stărui
toare pentru cu
noașterea și în
țelegerea cit mai 
clară a noilor 
măsuri. pentru 
asigurarea .condi
țiilor de trecere 
la aplicarea lor 
în Viată s-a des
prins cu preg
nantă din discu
țiile avute cu 
unii .membri ai 
consiliului oame
nilor muncii, cu 
cadre tehnice si 
muncitori din în
treprindere.

în cadrul con
vorbirii cu tova
rășul inginer Va- 
sile Sechel. di
rectorul general 
al Centralei in
dustriale de trac
toare si mașini 
agricole din Bra
sov. acesta ne-a 
spus :

— Acordarea 
unor competente 
mai largi între
prinderilor si cen
tralelor industri
ale va da un 
puternic impuls 
inițiativei si va duce la creșterea răs
punderii organelor colective de con
ducere in domeniile esențiale ale 
activității economico-financiare. cum 
ar fi întocmirea planurilor de pro
ducție si dezvoltare. încheierea de 
contracte privind aprovizionarea teh- 
nico-materială si desfacerea produc
ției către beneficiarii interni si 
clientii externi. întocmirea buge
telor de venituri si cheltuieli s.a.. 
ceea ce impune gospodărirea cu 
grijă si simt de răspundere a fondu
rilor materiale si bănești încredin
țate de societate spre administrare.

— Ce efecte pozitive va declanșa 
aplicarea măsurilor adoptate de 
plenară asupra puterii de decizie si 
acțiune a consiliilor oamenilor 
muncii ?

— Consiliile oamenilor muncii vor 
avea posibilitatea să rezolve mult 
mai operativ si mai competent, mai 
temeinic. în deplină cunoștință de 
cauză, numeroase probleme pe care 
le ridică activitatea întreprinderilor. 
Ne gîndim la dezvoltarea de capaci
tăți de producție în funcție de cere
rile de produse, eliminarea unor 
..locuri înguste", executarea anumi
tor lucrări de mecanizare si automa
tizare a proceselor tehnologice. în
vestite cu competente si atribuții mai 
largi, acestea vor putea lua. în ase
menea situații, decizii prompte, fără 
a mai fi necesare, ca pînă acum, ob

ținerea de aprobări d avize Inutile.
Mai concret. în urma întocmirii 

planurilor de producție si dezvoltare, 
am reținut de la directorul general 
al centralei, unitățile industriale vor 
avea mai multă certitudine asupra 
finalității activității economice. Pro
dusele lansate în fabricație vor pu
tea fi vîndute integral, se vor limita 
considerabil situațiile în care s-a aflat, 
din păcate, și „Tractorul", cînd, deși la 
producția globală planul era îndepli
nit Si depășit, rămîneau nerealizate 
unele sortimente importante. Cau
za ? La întocmirea planului nu 
se tinea seama întotdeauna nici 
de posibilitățile de desfacere, nici

el «tabilește eu precizie direcțiile 
principale de acțiune a consiliului 
oamenilor muncii in vederea asigu
rării unei activități economico-fi
nanciare mai eficiente. Care sînt a- 
cestea ? Scăderea mai accentuată șl 
mai rapidă a stocurilor de materiale 
și produse finite, ceea ce va duce 
la sporirea productiei-marfă vîndute 
și încasate, reducerea dobînzilor 
bancare și. deci, la creșterea bene
ficiului. De asemenea, se vor aplica 
măsuri pentru diminuarea stocului 
de utilaje destinate investițiilor prin 
accelerarea montării lor. pentru inten
sificarea activității de export reduce
rea în continuare a cheltuielilor de

AUTOCONDUCEREA
MUNCITOREASCĂ
și exigențele ridicării calitative 

a activității economice a întreprinderii

La „Tractorul” din Brașov se pregătesc condițiile pentru aplicarea 
hotărîriior Plenarei C.C. al P.C.R. din martie
de necesitatea construirii unor ca
pacități de producție. în acest cadru 
este bine venită și prevederea potri
vit căreia la elaborarea nivelurilor 
orientative si normativelor de plan 
pe centrale să participe, alături de 
reprezentanții centralelor industriale 
și ai ministerelor de resort, si spe
cialiștii Comitetului de Stat al Pla
nificării. Ca atare, prin aceasta se 
va rezolva mai bine una din proble
mele dificile și cele mai controver
sate de pînă acum — aceea a con
cordantei care trebuie să existe in
tre nivelurile sarcinilor de plan si 
prevederile din balanțe.

Discuția cu tovarășul Ioan Drăgu- 
șin, contabilul-șef al întreprinderii 
de tractoare, s-a desfășurat în jurul 
aspectelor legate de întărirea auto- 
gestiunii economico-sociale si. mai 
ales, de bugetul de venituri și chel
tuieli al unităților Industriale.

— Categoric, ne-a relatat interlo
cutorul. introducerea bugetului de 
venituri si cheltuieli este o măsură de 
mare însemnătate economică, ce va 
stimula activitatea colectivelor de 
oameni ai muncii si le va determina 
să acționeze ca buni gospodari, ca 
proprietari, producători și benefici
ari a tot ceea ce înfăptuiesc.

La ..Tractorul", bugetul de veni
turi și cheltuieli pe acest an a fost 
întocmit din luna februarie și are 
un caracter mobilizator. Mai întii,

producție si. în primul rind, a celor 
materiale, micșorarea rebutului ș.a. 
Introducerea bugetului de venituri 
și cheltuieli prezintă importanță și 
datorită faptului că pune Ia dispo
ziția conducerii întreprinderii, a oa
menilor muncii, un instrument efi
cient ce le dă posibilitatea să urmă
rească și să cunoască cu promptitu
dine modul în care sînt gospodărite 
resursele materiale și bănești, să 
intervină operativ pentru menținerea 
unui echilibru financiar sănătos.

O deosebită grijă acordă, de pe 
acum, colectivul întreprinderii, fac
torii de răspundere de aici asigură
rii condițiilor propice trecerii la u- 
tilizarea producției nete — ca prin
cipal indicator de plan. Discutind cu 
inginerul Mihai Mălăcea, șeful sec
ției forjă — al cărei colectiv și-a de
pășit planul pe patru luni cu 262 tone 
piese — am aflat că măsurile pre
conizate a se aplica în acest sector 
vizează. în primul rînd, reducerea 
cheltuielilor materiale de producție. 
Căile de acțiune ? Asigurarea unei 
valorificări superioare a metalului, 
în așa fel incit dintr-o tonă de se
mifabricate să se obțină o cantita
te cit mai mare de piese forjate, de 
un bun nivel calitativ. Apoi, este 
vorba de realizarea producției fizi
ce în volumul și structura planifica
tă. de reducerea consumurilor de 
combustibil și energie electrică.

Tot despre reducerea stăruitoare 
a cheltuielilor materiale de produc
ție ne-a vorbit. In mod documentat, 
cu date și comparații, reglorul loan 
Boțea, din secția T 35, vicepreședin
te al consiliului oamenilor muncii 
din întreprindere. în această secție, 
imediat după Plenara C.C. al P.C.R. 
din 22—23 martie, în scopul creării 
premiselor pentru realizarea pro
ducției nete, s-a trecut la reconsi
derarea programelor de măsuri pri
vind reducerea și mai accentuată a 
cheltuielilor de producție, creșterea 
productivității muncii. îmbunătățirea 
calității produselor. Primele esti
mări arată că, anul acesta, se vor

putea obține o 
economie supli
mentară de me
tal de cel puțin 
200 tone și o di
minuare a cheltu
ielilor materiale 
cu circa 5 milioa
ne lei.
Continuăm inves

tigațiile noastre în 
secția turnătorie 
de fontă. Interlo
cutor, șefa unei 
echipe din ate
lierul de miezuiri, 
tovarășa Marga
reta Kraus Ta- 
langă, membră a 
consiliului oame
nilor muncii de la 
„Tractorul", care 
ne-a spus: »

— Un puternic 
interes au de
terminat in secție 
și in intreaga în
treprindere mă
surile adoptate 
din inițiativa și 
la propunerea to
varășului Nicolae 
Ceaușescu cu pri
vire ia participa
rea la beneficii a 
oamenilor mun
cii. Cu toții am 
înțeles sensul 
profund al aces
tor măsuri — și 
anume că parti
ciparea la benefi
cii se asigură în 
raport cu contri
buția fiecăruia la 
rezultatele obți
nute de întreprin
dere și cu vechi
mea în unitate, că 
aceste beneficii 
suplimentare nu 
„cad din cer", ci 
trebuie create 
printr-o muncă 
ireproșabilă, prin 

realizarea și depășirea producției fi
zice și producției nete, prin reduce
rea substanțială a cheltuielilor ma
teriale și a celorlalte cheltuieli de 
producție. Noi, cei care lucrăm în 
turnătoria de fontă, am tealizat în 
patru luni din acest an peste 300 
tone piese in plus față de plan. Sin- 
tem hotăriți să muncim și mai bine, 
pentru ca dintr-o tonă de metal li
chid să rezulte o cantitate mai mare 
de piese de bună calitate, cu chel
tuieli materiale cit mai reduse.

Zilele trecute, biroul executiv al 
consiliului oamenilor muncii din cen
trala industrială a analizat, împreu
nă cu conducerea întreprinderii 
„Tractorul", situația îndeplinirii pla
nului de producție pe patru luni. Do
vedind o înaltă răspundere față de 
activitatea întreprinderii, analizind cu 
exigentă unele greutăți si neajunsuri 
care se manifestă în munca unor 
compartimente, vorbitorii au insistat 
asupra necesității de a se acționa cu 
întreaga energie pentru corelarea 
unor capacități de producție, îmbună
tățirea relațiilor de cooperare cu alte 
unități, stabilind măsuri care, dau ga
ranția că în luna mai vor fi recupe
rate integral restanțele la producția 
fizică.

In aceste zile pe litoral

întreprinderea de 
turism, hoteluri și res
taurante București, 
prin filialele sale din 
Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. 
Bălcescu nr. 35, Bd. 
Republicii nr. 4 și 68, 
Cal. Griviței nr. 140, 
asigură locuri în sta

țiunile litoralului. în 
luna mai se fac redu
ceri de tarif, filialele 
amintite facllit.ind or
ganizarea unor seju
ruri cu o durată la 
alegere : excursii de 
2—3 zile sau serii de 
odihnă. Plecări zil
nice.

Pe litoral, amatorii 
de sport și agrement 
au la dispoziție pisci
ne. terenuri de tenis, 
volei și baschet, cen
tru de echitație. săli 
cu jocuri mecanice, 
discoteci, centre de 
închiriat obiecte.

Vitaminele și alimentația
de primăvară

La munte,. în luna mai
în luna mai între

prinderea de turism, 
hoteluri și restauran
te București asigură 
sejururi în diferite 
stațiuni montane. Bu
năoară. la Sinaia, si
tuată la o altitudine de 
aproximativ 800 m. 
clima este reconfor
tantă. la adăpost de 
vînturl puternice, cu 
aer curat și ozonat sau 
la Bușteni, oraș domi
nat de silueta impună
toare a Caraimanului. 
situat la 882 m altitu
dine. După cum se 
știe, drumurile spre 
cascada Urlătoarea.

Vîrful Caraiman. Vir- 
ful Omu sau pe Va
lea Jepilor sînt frec
ventate de turiști. Tot
odată. se asigură de
plasări la Predeal — 
cea mai înaltă așeza
re urbană din tara 
noastră (1 040 m). si
tuată în depresiunea 
bine adăpostită de pa
rapetul munților Bu
cegi, Girbova. Piatra 
Mare. Postăvarul, pre
cum și la Poiana Bra
șov, situată la 1 028 rti, 
un bine cunoscut și a- 
preciat loc de recre
are.

Pînă la 31 mal tari
fele sînt reduse, se
riile au durata mini
mă de 3 zile. Plecă
rile în stațiunile men
ționate sînt posibile în 
fiecare zi.

Filialele de turism 
I.T.H.R. din Bd. 1848 
nr. 4. Bd. N. Bălcescu 
nr. 35. Bd. Republicii 
nr. 4 și 68 și Calea 
Griviței nr. 140 sînt 
deschise zilnic între 
orele 8.00—20,00.

în fotografie : Hote
lul Trei brazi. (Gh. 
Vințilă).

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

— O serie de suferințe ale fica
tului, dischineziile, oboseala cunos
cută ca „astenie de primăvară", ul
cerul, anumite afecțiuni reumatis
male etc. devin în perioada de primă
vară mai supărătoare..-

— Așa stau lucrurile și o expli
cație a acestor fenomene — ne spu
ne dr, Mioara MINCU, director 
adjunct al Spitalului clinic dr. I. 
Cantacuzino — constă si in faptul că 
sistemul nervos este. în perioada de 
primăvară, lipsit de o serie de sub
stanțe minerale (microelemente) si 
vitamine, deci de acei biocatalizatori 
care concură la bunul mers al meta
bolismului. Ieșit din iarnă cu carențe 
de vitamine și săruri minerale, or
ganismul poate deveni mai vulnera
bil față de unii factori de mediu ; 
de aceea, alimentația trebuie să 
contribuie la refacerea cit mai grab
nică a rezervelor de săruri și vita
mine din organism.

— în ultimul timp, specialiștii au 
acordat un interes mai mare vi
taminei E. Ce rol 
îi este atribuit ?

— Vitamina E 
contribuie la rea
lizarea sintezei a- 
minoacizilor, pur
tătorii informa
ției genetice și,
totodată, aflați la baza proceselor ce 
se produc la nivelul creierului, a 
proceselor de gindire, de memorare 
S.a. Vitamina E este implicată în re
generarea țesuturilor, a celulelor, 
fapt care a făcut pe multi gerontologi 
și nutriționiști să fie atrași de ideea 
că longevitatea ar depinde în mare 
măsură și de vitamina E. Pe cit este 
de utilă organismului, pe atit este 
de ușor să o putem consume la fie
care masă chiar. Se găseste in uleiul 
vegetal obținut din germeni de po
rumb sau din floarea-soareliii. apoi 
în toate frunzele verzi de salată, 
măcriș, spanac, stevie, lăptuci, in 
ouă ș.a. Persoanele care au diferite 
suferințe digestive si suportă mai 
greu aceste crudități pot consuma li
chidul rezultat din fierberea spana
cului. salatei, steviei, deoarece vita
minele din acestea sînt solubile în 
goă si îsi păstrează, deci, cele mai 
multe dintre proprietățile lor.

— Vă rugăm să vă referiți la con
secințele lipsei de fier din organism 
și la necesitatea refacerii cantități
lor necesare, prin consumarea ver
dețurilor de primăvară.

— în funcție de greutate, cot-pul unui 
adult conține 3—5 gr fier. Prin uni
rea cu protoporfirina. fierul partici
pă la formarea hemoglobinei din 
singe și a mioglobinei din mușchi. 
Fiind constituent al hemoglobinei 
și al unor enzime din lanțul 
respirator, fierul ocupă o poziție 
centrală atit in transportul o- 
xigenului de la plămîni în toate țe
suturile, cit și în oxidările de la ni
velul celulelor. Fierul concură nU 
numai la sinteza hemoglobinei, ci și 
la dezvoltarea (mărimea) hematiilor. 
De pildă, pentru formarea a 100 ml 
de hemoglobină este nevoie de 50 
mg fier. Pentru a acoperi cerințele 
organismului în ce privește fierul, 
mai ales in copilărie, pubertate, gra
viditate. este necesară o alimentație 
echilibrată din care să nu lipsească 
proteinele (ficat, carne, peste, ouă), 
precum si fructele si legumele verzi.

Acum, primăvara, putem consuma 
verdețuri, ca spanac, lăptuci, sa
lată verde, ștevie. lobodă, urzici, 
untișor, păpădie, pătrunjel, bogate 
atit în fier, cit și în vitamine.

— Un rol important în vitamini- 
zarea organismului în perioada de 
primăvară este aoordat mierii si de
rivatelor ei naturale.

— Pentru furnizarea energiei ne
cesare bunei sale funcționări, creie
rul apelează lâ glucoza aflată in 
singe (65—70 mg la mie pină la cel 
mult 1,10 mg la mie).. Sub limita de 
60 mg la mie pot apărea crize de 
hipoglicemie ; in acest caz, creie
rul. fiind lipsit de combustibilul său 
energetic, care este glucoza, nu mai 
funcționează în condiții bune, nor
male. După cum. depășirea limitei 
de 1.20 pune alte probleme, ca ince- 

' putui unui diabet. Prin urmare, sîn- 
gele trebuie să conțină strict anu
mite procente de glucoza. Hormonul 
pancreasului (insulina) face să \ se 
mențină în organism aceste limite 

normale. Multe 
persoane renunță 
la zahăr din pro
prie inițiativă, 
fără a consulta 
medicul. în ase
menea situații e- 
xistă riscul de a

lipsi organismul și. in special, creie
rul de „combustibilul" său, de gluci
dele energetice. înlocuirea zahărului 
cu mierea in anumite perioade, și in 
special primăvara, este foarte indica
tă din mai multe considerente. Mie
rea conține 40 la sută dextroză și 
34 la sută levuloză, apoi amino- 
acizi, săruri minerale, ' vitamine. 
Dextroză se absoarbe imediat, se 
metabolizează și, prin aceasta, a- 
sigură cantitatea de glucoză ne
cesară, iar levuloză care se me
tabolizează mai lent reprezintă un 
rezervor de substrat energetic, spre 
deosebire de zahăr, care nu are a- 
ceastă calitate. Pe lingă rezerva de 
substrat energetic lent, mierea fur
nizează organismului diferite vita
mine și aminoacizi. săruri minera
le intre care un element foarte ne
cesar — și anume potasiul (foarte 
important pentru bolnavii hiperten
sivi). Pentru acțiunea ei emolien- 
tă se recomandă și persoanelor 
cu afecțiuni bronșitice (indulcirea 
ceaiurilor cu o linguriță de miere).

— Otetul de mere este unul din 
produsele căruia i s-au atribuit pro
prietăți aproape miraculoase.

— Fără a fi considerat miraculos, 
otetul de mere se recomandă în. con
sumul zilnic. în special, acum, pri
măvara. la salate : iar pentru per
soanele care nu au o contraindica- 
tie. cite 2 lingurițe la un pahar cu 
apă de 3 ori Pe zi. ori numai de 2 
ori pe zi. dimineața sl seara. Per
soanele suferinde care iau multe me
dicamente ant.ireumatismale. cu e- 
fecte iritante la nivelul stomacului, 
este bine să știe că otetul de mere 
liniștește fenomenele respective, prin 
sărurile de potasiu pe care le con
ține. Sigur că oțetul de mere nu 
este în sine un tratament cum poate 
s-a considerat în mod exagerat, dar 
este, fără îndoială, un produs natural 
foarte bun pentru suplinirea unor 
elemente minerale si vitamine.

Convorbire consemnata de 
Elena MANTU

Dacă ați avea de plată 
2108142 lei și 79 de bani?

- Istoria unei pagube-fantomă, in mai 
-----  multe episoade și dosare -

I. A venit controlul...
...în vara anului 1974, la fosta întreprin

dere „Ambalaje lemn" din București (fostă, 
pentru că s-a comasat ulterior cu „Arta 
mobilei"). Adică organele controlului finan
ciar intern (C.F.I.) din cadrul Consiliului 
popular al municipiului București. Și dacă 
au venit, s-au dus la depozitele respectivei 
întreprinderi și au controlat, au verificat, 
au comparat, au calculat... La sfîrșit, cum 
îi șade bine oricărui control care se res
pectă. au întocmit și cuvenitul proces-ver- 
bal. Concluziile ? Controlorilor le dădea tîr- 
coale stupefacția, iar controlaților spaima : 
la depozitul „Obor" se arăta un minus, nici 
mai mult, nici mai puțin de... 2 108 142,79 
Iei !

II. în descifrarea misterului
Cum era și normal, într-o asemenea îm

prejurare, au acționat organele legii. Mi
litia și procuratura. O asemenea pagubă 
trebuia să aibă istoria ei. Cum se produ
sese. cine o produsese ?... Dar, înainte de 
toate era certă această pagubă ? Era de
monstrabilă, negru pe alb ? Și care era me
canismul care o prilejuise ?

Misterul nu părea deloc ușor de dezlegat. 
De o parte procesul verbal de control, de 
alta... maldăre de acte, chitanțe, bonuri și 
facturi. Și martori și împricinați, calcule și 
expertize și iarăși calcule și din nou com
parări de stocuri...

III. Misterul se dezleagă
19 mai 1977. Procuratura municipiului 

București către întreprinderea „Arta mo
bilei" : „în conformitate cu prevederile art.

249, al. 2 din Codul de procedură penală, 
vă facem cunoscut că prin rezoluția acestei 
unități de procuratură s-a dispus scoaterea 
de sub urmărire penală a numitei Popa 
Elena pentru infracțiunea de delapidare și 
neglijență în serviciu privind minusul din 
gestiunea depozitului de material lemnos 
«Obor», ce a aparținut fostei întreprinderi 
«Ambalaje lemn», al cărei activ și pasiv 
a fost preluat de dv. în urma cercetărilor 
penale efectuate în cauză, s-a stabilit că 
minusul constatat de organele de control 
financiar ale Consiliului popular al muni
cipiului București în gestiunea fostului de
pozit «Obor» n-a reprezentat un fapt real, 
ci s-a datorat deficiențelor produse în di
rijarea și transportul materialului lemnos 
din stația C. F. Obor care a determinat in 
același timp crearea unui plus similar în 
depozitul «Viorele»".

Prin urmare, lucrurile se clarificaseră. 
Ample și amănunțite verificări ale organe
lor de anchetă au condus la concluzia 
inexistenței pagubei și probau, deci, nevi
novăția celei în cauză. Dar... te pui cu bi
rocrația ? „Avem destulă acoperire ?“ — s-a 
întrebat ea cu prudență. „Cine știe ce con
trol mai vine... Dacă nu ajunge hîrtia asta ? 
Mai bine să mai încercăm...".

IV. Se caută o „plăpumioară“
13 mai 1977. întreprinderea „Arta mobi

lei" — decizie de imputare :
Art. 1 Se impută în sarcina numitei Popa 

Elena, domiciliată în București (...), în
cadrată la întreprinderea „Arta mobilei", 
suma de 2 108 142,79 lei, reprezentînd lip
suri în gestiune...

Art. 2 Compartimentul contabilitate-fi-

nanciar va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei decizii.

Simplu și categoric. Se impută suma de 
2 108 142 lei și 79 de bani (mereu aceiași 
79 de bani... Remarcați, desigur, că biro
crația este atit de scrupuloasă incit nici
decum n-a vrut să-și treacă în cont ceva 
ce nu-i aparținea, respectiv, cel 21 de bani 
cit ar fi însemnat rotunjirea sumei la 1 leu. 
Ordine și corectitudine, nu glumă !...).

Oare cum s-or fi gindit cei care au 
emis această decizie s-o aducă la îndepli
nire compartimentul contabilitate-financiar, 
prin plata integrală sau... în rate lunare ?

V. Cine scoate castanele ?
Gestionara Popa Elena contestă în jus

tiție (Judecătoria sectorului 4) decizia de 
imputație sus-menționată. Motivele sint, 
desigur, lesne de înțeles.

La 5 august 1977, „Arta mobilei", într-o 
corespondentă cu instanța, arată că, in
tr-adevăr. s-au găsit niște plusuri la depo
zitul „Viorele", dar că s-ar putea ca nu 
toate să compenseze minusurile de „din
colo". Cel mai bine ar fi să se administreze 
o expertiză tehnică și contabilă ; să stabi
lească ea dacă...

Adică să vină altcineva să descurce ițele 
și să le facă lor ordine in propria ogradă. 
Tot „plăpumioara" de acoperire...

VI. Verdictul
30 august 1977. Instanța admite contes

tația gestionarei și în consecință anulează 
decizia de imputație.

VII. Epilog : lumină și adevăr
Recursul reprezentanților întreprinderii : 
...Considerăm hotărîrea primei instanțe 

nelegală și netemeinică : nu toate sumele 
sint acoperite iar compensarea nu este, 
după opinia noastră, posibilă în totalitate. 
Ca atare. înaintăm prezentul recurs și ce
rem administrarea unei expertize...

Concluzii de expertiză : „Minusul con
statat de organele de control financiar nu 
reprezintă un fapt real, ci s-a datorat defi
ciențelor produse in dirijarea și transportul 
materialului lemnos din stația C. F. Obor,

care au determinat în același timp crearea 
unui plus de materiale similar in depozitul 
«Viorele»".

Deci, aidoma celor consemnate în adresa 
procuraturii.

Decizia tribunalului (secția a IlI-a civilă, 
Tribunalul municipiului București — 7 mar
tie — 1978) : respinge recursul formulat de 
reprezentanții întreprinderii. Admite con
testația introdusă împotriva deciziei de 
imputație, pe care o anulează ca^ fiind ne
întemeiată.

★
...Aveți de plată două milioane I 

Lesne de imaginat ce zbucium pro
voacă o asemenea decizie de imputa
ție, la a cărei simplă citire ți se taie 
pur și simplu răsuflarea. Oare cei 
care cu atîta ușurință au declanșat 
„apariția" acestei pagube fantomatice și 
care cu aceeași ușurință au semnat un 
șir de acte și decizii, punind pe capul 
unui om o asemenea răspundere — 
„susținută" de atit de precare indicii și 
dovezi — se vor fi pus și ei măcar 
pentru un ceas în locul celei căreia ii 
atirnau deasupra capului, de firul fragil 
al unui proces-verbal, sabia damocle- 
siană a delapidării ? Se vor fi gindit ce 
înseamnă pentru o persoană ce primește 
azi, un act prin care procuratura ii 
atestă nevinovăția, iar miine înștiin
țarea că, de fapt, e bine mersi, bună 
de plată pentru toate cele două mili
oane o sută opt mii o sută patruzeci 
și doi de lei și... șaptezeci și nouă de 
bani ? Adică, exact invers decit ceea ce 
clarificase — în penal — ancheta după 
mai bine de doi ani de verificări ? !

Ne vine să credem că nu au trecut 
prin astfel de stări autorii acestor 
măsuri. Birocrația are somnul liniștit, 
adine. Doar pentru asta și caută ea 
să se acopere cu fel de fel de plăpu- 
mioare.

Acum s-a făcut lumină. Au anali
zat, au cercetat și verificat organele 
de anchetă, s-a pronunțat și justiția 
și lumina a rămas — inevitabil — 
lumină. Deplină și definitivă. Lumină 
firească intr-o societate care prețuiește

adevărul și dreptatea, care veghează 
ca nimeni să nu rămină nepedepsit 
cind vinovăția ii e dovedită, dar nici 
ca un nevinovat să suporte pe nedrept 
rigorile legii. Iar cazul de față a de
venit astfel un rechizitoriu la adresa 
birocrației și controalelor mioape, a 
superficialității și ușurinței în a arunca 
vina asupra altora, in loc de a lua din 
timp măsurile cuvenite pentru a în
trona ordinea și buna gospodărire, 
simțul de răspundere față de avutul 
obștii.

Sperăm că se vor trage toate con
cluziile și se vor analiza toate res
ponsabilitățile — in ce-i privește pe 
autorii acestui proces fantomatic.

Din caietul 
grefierului

„Mă mir că reclamantul mai este acceptat 
în instanță, prin aceea că a mai avut vreo 
douăzeci de procese și raportat la faptul 
că eu am avut numai cincisprezece, din 
care vreo zece cu el...".

★
„Inculpatul fuma -Kent- și -Pall Mall- 

ca in filme, imi răspundea că un verișor 
al lui e barman sl se descurcă și că la o 
adică l-ur descurca și pe el, dar Cum con
stat eu acum, erau, doar palavre...".

★
„Onorată instanță, rog să aveți în ve

dere la dozarea pedepsei faptul că panta
lonii furați de mine au avut nevoie de 
transformări, nefilndu-mi pe măsură și 
deci am plătit și croitorul, astfel incit pre
judiciul produs păgubașului e mai mic din 
acest punct de vedere...".,

(Depoziții în instanță, respectiv din 
dosarele nr. 2 349/1977 și 3 750/1977, co
municate de magistratul Mihai Rădu- 
lescu, de la Judecătoria Caransebeș)

Dinu POPESCU J
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OADTihllI stegarul înfloririi 
r I ll/UL patriei socialiste

„Scopul suprem al întregii politici a partidului nostru, obiectivul esențial al orinduirii noi este 
asigurarea bunăstării materiale și spirituale a poporului, crearea unui înalt grad de civilizație a vieții 
celor ce muncesc, realizarea aspirațiilor de demnitate, libertate și fericire a omului, înflorirea 
multilaterală a personalității umane, valorificarea sa plenară, în interesul propriu și al întregii societăți".

NICOLAE CEAUȘESCU

Partidului—la aniversare

Asemenea unui stat major al 
făuririi bunăstării întregului 
popor, realizării unui înalt ni
vel de civilizație socialistă, 

Partidul Comunist Român a așezat 
la baza întregii activități de edifi
care a noii orînduiri — dezvol
tarea accelerată a economiei națio
nale. In funcție de această axă vitală 
au fost orientate toate celelalte di
recții de acțiune socială, s-au îndrep
tat cu prioritate toate energiile crea
toare și resursele națiunii. Viața în
săși demonstrea
ză că fără dez
voltarea accele
rată a economiei 
multe din izbin- 
zile noastre de 
azi, dobîndite pe 
toate planurile 
vieții sociale, ar 
fi rămas doar 
simple deziderate.

Programul de 
făurire a socie
tății socialiste 
multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism adoptat de Con
gresul al XI-lea pune deose
bit de puternic în evidență acest 
obiectiv mobilizator. Evantaiul di
recțiilor fundamentale de progres ale 
tării este deschis de politica dezvol
tării industriale — politică înțeleasă 
ca un proces de mobilizare intensă a 
tuturor resurselor materiale si umane 
ale tării, de folosire a acestora în 
mod coordonat în cadrul planului 
național unic pentru creșterea rapidă 
a potențialului industrial si moder
nizarea structurii industriei, prin în
corporarea cuceririlor revoluției teh- 
nico-științifice contemporane, astfel 
incit economia românească să capete 
trăsăturile definitorii ale unei eco
nomii din cele mai moderne și pros
pere.

Ca strateg șl arhitect 
voltării sociale, partidul 
liniile fundamentale ale

rii industriale, a stabilit în mod 
realist ritmuri înalte de crește
re economică — printre cele mai 
ridicate din lume — a asigurat 
o repartiție rațională a forțelor 
de producție pe întreg cuprinsul 
țării, un echilibru judicios între acu
mulare și consum care să permită o 
dezvoltare economică susținută, con
comitent cu ridicarea continuă a ni
velului de trai.

Dacă într-o anumită etapă, pe plan 
prioritar s-a impus creșterea canti

TEMELIA TRAINICĂ 
A PROGRESULUI

tativă a forțelor de producție, acum 
partidul orientează eforturile nați
unii în direcția afirmării puternice a 
factorilor calitativi ai dezvoltării eco
nomice. Tocmai în această perspec
tivă Conferința Națională a partidu
lui din decembrie anul trecut a for
mulat obiectivul concret de a se asi
gura „transformarea cantității într-o 
nouă calitate". Aceasta implică o ac
țiune susținută în direcția moderni
zării structurii economiei naționale, 
încorporării celor mai avansate cu
ceriri ale revoluției tehnico-științifi- 
ce, promovării progresului tehnic.

Tocmai dezvoltarea accelerată a 
economiei naționale a permis crește
rea rapidă în actualul cincinal a ve
nitului național — temelia trainică a- 
creșterii bunăstării întregului popor

al dez- — și ne asigură o impetuoasă înain- 
a .trasat. tare în anii viitori. Tocmai o asemer- 
dezvoltă-..-. nea dezvoltare economică va permite

realizarea, nu mai tîrziu decît peste 
7—8 ani, a unui venit național de 
2 400—2 500 dolari pe locuitor — pa
rametru ce ne va situa în rîndul ță
rilor eu nivel mediu de dezvoltare 
economică.

Rodnicia politicii partidului și-a 
găsit o nouă elocventă reflectare în 
succesele mari dobîndite în economie 
în primii doi ani ai actualului cinci
nal — care au creat posibilitățile 
materiale sporite de care dispunem, 

au permis apli
carea vastului 
program de creș
tere mai accele
rată a nivelului 
de trai, supli
mentarea tuturor 
prevederilor e- 
sențiale ale ridi
cării bunăstării 
întregului popor, 

întreaga evolu
ție a construcției 
noastre socialiste 
ilustrează dina

mismul politicii economice a partidu
lui. permanentul simt al noului ce ca
racterizează conducerea economiei 
de către partid. Această trăsătură a 
fost pusă în evidentă, odată în plus, 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 22—23 
martie a.c., care a adoptat un cuprin
zător ansamblu de măsuri privind 
organizarea și planificarea superioa
ră a econofniei naționale, introduce
rea unor indicatori științifici — pro
ducția fizică și producția netă — de 
evaluare a activității economice, îm
bunătățirea structurilor de conducere 
în sensul întăririi autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii unități
lor economice. Toate aceste măsuri 
au drept numitor comun valorifica
rea mai intensă a tuturor resurselor 
interne, în vederea dezvoltării și mai 
accelerate a economiei — ca premisă 
.esențială a . creșterii mai rapide a 
bunăstării întregului popor.

ÎN INDISOLUBILĂ LEGĂTURĂ

GINDURI Ș1 FAPTE DE COMUNIȘTI

Deviza—principiu de viață

S-a nă>cut in
ziua primului 1 
Mai liber. Al
șaptelea din cei 

rece copii ai muncito
rului Cuzmin...

— ...din Brăilita.
— Ce importantă are 

tartierul ?
— Are. Cei din 

Brăilita au fost, sint 
și vor fi, inainte de 
toate, oameni ai uzi
nei. Ai „Progresu
lui" au fost tatăl 
meu și opt dintre frați. 
Apoi ni s-au adăugat 
patru... soții.

Gheorghe Cuzmin a 
intrat pe porțile marii 
întreprinderi brăilene, 
ca elev al școlii pro
fesionale, in 1959. încă 
de pe atunci preferin
țele sale oscilau intre 
excavatoare și... pic
tură. S-a impus teh
nica. Lumea mirifică 
a. mecanismelqr l-a 
ciștigat pe tinărul fre
zor, i-a stimulat ima
ginația. Muncea, in
vita și... căuta cu stă
ruință soluții noi, mai 
bune, mai eficiente 
decît cele care deve

niseră obișnuință pen
tru alții.

A fost încurajat, 
trimis să lucreze in 
locul unde i se puteau 
decanta ideile, adică 
la noul atelier de pro
totipuri, nucleul ba
zei de cercetare create 
mai tirziu, a fost aju
tat să urmeze faculta
tea. „Fiul" uzinei ve
nea să-și petreacă aici 
vacantele. Muncind.

Inginer. I s-a pro
pus să rămină la cate
dră, a fost solicitat 
de un institut bucu- 
reștean. A revenit — 
„cum mă puteam duce 
in altă parte ?“ — in 
uzină. Invențiile, bre
vetele s-au adunat. 
„Cite aveți in momen
tul de fată, tovarășe 
Cuzmin?" „Nu este 
cel mai important nu
mărul acestora, ci ceea 
ee s-a realizat cu a- 
jutorul lor". „E in
comod" — spun unii, 
„e greu să ții pa
sul cu el" — spun 
alții. dar cei mai 
multi înțeleg esenția
lul : alături de el se

simt stimulați, îndem
nați să gindească mai 
intens, mai profund, 
iar pasul le devine 
mai alert. „O idee o 
completează pe cealal
tă, iar reușitele sint 
operă colectivă. Tre
buie nu numai să 
muncim, ci și să gin- 
dim laolaltă".

Prezentat astfel, 
cursul lucrurilor ar 
putea părea liniar. 
Dar cite conflicte cu 
sine însuși, cu limite
le firești ale propri
ilor cunoștințe, cu în
doielile, cu temerile și 
neîncrederea — ale 
sale și ale altora — nu 
au fost și nu sint de 
depășit ! Am văzut pe 
unul din pereții bazei 
de cercetare unde iși 
are locul de muncă 
o inscripție: „Ai reușit 
— continuă ; nu ai 
reușit — continuă !“. 
O deviză a perseve
rentei, a aspirației 
spre autodepășire. 
Principiul de viată al 
unor pasionați. Și al 
comunistului Gheor
ghe Cuzmin.

Cinci sute de oameni
de nădejde

îmi privesc cuvintele și mă bucur, 
mîinile mi le-ascult mulțumit; 
ochii mi-i chem pentru fiecare uimire 
și-i sărut, ca pe iiori înrouratul răsărit, 
îmi trimit pașii pretutindeni 
după vești și lumini și-i aștept 
să revină încărcați cu ecoul 
a tot ce mă alcătuiește demn și drept.
Plec din mine însetat de ce știu 
și de ce nu știu pe deplin 
și-mi văd bucuria strălucind în metale, 
în piine, în poeme și-n vin.
Mă cobor adine în adîncul din suilet, 
chipul mi-1 privesc îndelung și răsun 
ca pădurile vaste-nfiorind lingă ape: 
Partid, îmi ești pămîntul cel bun !

Dragoș VICOL

Cînt partidului
Drumul tău parcă vine 
Din iila străbunilor, din mine. 
Ca o mîndrie, iără liodină 
Născută în tulburătoare Lumină.
Puternic ca pămîntul și cerul. 
Vieții celei libere i-ai dezlegat misterul. 
Ai zidit pe pămînt lumea nouă;
Și rîde floarea, sub pașnica rouă.
Ostașii tăi apără nava străbună, 
O sete de zbor împlinit ei adună. 
Și cîntă însuflețiți de Lumină ; 
Priviqhetorile-n inimi i-alină.
'O nouă geneză și-a început înălțarea; 
Luptăm, muncim, împlinim, din părinți, dorul. 
Chiar de-om muri, urmașii, urmîndu-ne 

chemarea. 
Vor ști, că pe vise-mplinite, noi am pus 

tricolorul!
Traian IANCU

Dezvoltarea accelerată 
a economiei naționale

• RITMUL MEDIU ANUAL de creștere a producției in
dustriale in perioada 1950—1977 a fost de circa 13 LA 
SUTA, România situindu-se printre țările lumii cu cele 
mai înalte ritmuri- de sporire a producției industriale;

• PESTE PREVEDERILE DIN DIRECTIVELE CON
GRESULUI AL XI-LEA. în primii doi ani din acest cincinal 
ritmul mediu de creștere a producției industriale a fost 
de 12,5 LA SUTĂ — față de 9—10 la sută cit s-a prevăzut 
în Directivele Congresului al XI-lea al partidului;

• SPRE RAMURILE DE VÎRF ALE PROGRESULUI 
TEHNIC. Mecanica fină și optica, producția de mașin)- 
unelte, electronica și electrotehnica — subramuri de vîrf 
ale industriei constructoare de mașini — își sporesc pon
derea în ansamblul ramurii de la 14 la sută în 1965 ia 
28 la sută în 1980 ;

0 FIECARE JUDEȚ MULTIMILIARDAR. In anul 1980 în 
fiecare județ se va asigura realizarea unei producții in
dustriale de CEL PUȚIN 10 MILIARDE LEI; 12 județe vor 
realiza o producție industrială de peste 25 MILIARDE 
LEI.

0 FONDURILE DE INVESTIȚII alocate în acest cincinal 
pentru dezvoltarea economiei echivalează cu investițiile 
realizate în economie ÎN ULTIMELE TREI CINCINALE LA 
UN LOC.

0 CELE MAI MARI PRODUCȚII DE CEREALE din Is
toria țării au fost realizate în anii 1976—1977 — recolta 
medie anuală de cereale fiind de 19 MILIOANE TONE ;

0 VENITUL NAȚIONAL a fost în anul 1977 de peste 
12 ori mai mare față de 1950, urmind ca Ia finele actua
lului cincinal să fie de peste 17 ori mai mare;

0 PROGRAMUL SUPLIMENTAR DE DEZVOLTARE A 
ECONOMIEI NAȚIONALE ÎN PERIOADA 1976—1980 — 
elaborat la inițiativa tovarășului Nicoiae Ceaușescu șl 
adoptat de Conferința Națională din 1977 — prevede rea
lizarea unei PRODUCȚII INDUSTRIALE SUPLIMENTARE 
DE 130 MILIARDE LEI.

Ridicarea continuă 
a bunăstării poporului 

0 MUNCA — UN DREPT GARANTAT PENTRU TOȚI 
MEMBRII SOCIETĂȚII. Numărul personalului muncitor o 
ajuns în anul 1977 la 6 740 MII, sporind cu peste 2,4 mili
oane față de anul 1965. în actualul cincinal vor fi create 
1—1,2 milioane noi locuri de muncă ;

0 RETRIBUȚIA MEDIE NETĂ LUNARA a personalului 
muncitor a fost in anul 1977 de 1 818 lei; comparativ cu 
anul 1960, retribuția medie netă a sporit cu 1016 lei. 
Corespunzător programului de creștere mai accentuată 
a nivelului de trai al populației în actualul cincinal, retri
buția medie netă lunară pe economie urmează să 
ajungă în 1980 la 2 201 lei;

0 PRIMA ETAPA DE MAJORARE A RETRIBUȚIEI IN 
ACEST CINCINAL se va încheia la 1 iunie 1978, cu trei 
luni inainte de termenul prevăzut inițial;

0 VENITURILE REALE ale oamenilor muncii vor crește 
în acest cincinal cu 32 la sută, față de 20 la sută cit s-a 
prevăzut;

0 UN AMPLU PROGRAM DE LOCUINȚE. In perioada 
1966—1977 s-au construit peste. 1 000 000 de locuințe noi. 
în cincinalul actual se vor construi peste 1 000 000 de 
apartamente, față de 815 000, cit se prevăzuse inițial în 
pianul cincinal.

0 PENTRU SĂNĂTATEA POPULAȚIEI. Comparativ cu 
anul 1950, in 1976 fondurile alocate de la bugetul statului 
pentru sănătatea cetățenilor au crescut de circa 18 ori.

0 PRIMA ETAPĂ DE APLICARE A SĂPTĂMÎNII DE 
LUCRU REDUSE cuprinde, incepind din acest an, ramu
rile și sectoarele unde lucrează un număr însemnat de 
femei, precum și cele cu condiții grele de muncă, urmînd 
ca, în anul 1979, 1 155 000 persoane să beneficieze de un 
program de lucru de 44 de ore pe săptămînă ;

0 PENTRU SATISFACEREA NEVOILOR SOCIAL-CUL- 
TURALE ale populației in anul 1977 au fost alocate de 
la bugetul de stat fonduri însumînd 58,5 miliarde lei, reve
nind în medie pe locuitor 2 702 lei, față de 2 576 lei în 
1976.

a cei cincizeci 
de ani ăi săi, co
munistul Mi
chael Schneider, 

șeful unei echipe de 
lăcătuși-montori la cu
noscuta întreprindere 
„Independenta" din 
Sibiu, nu se conside
ră „la ora bilanțurilor". 
Și totuși, un bilanț ii 
face o deosebită plă
cere să-l consemne
ze 1 și chiar să-l 
impărtășească : faptul 
că, in cele aproape 
trei decenii de cind 
lucrează la „Indepen
denta". sub îndruma
rea sa au crescut nu 
mai puțin de cinci 
sute de muncitori, pa
sionați ai meseriei lor 
și, totodată, in covirși- 
toarea lor majoritate, 
dovedind o atitudine 
înaintată față de mun
că și de avutul obștesc, 
o ținută morală dem
nă de exigentele Co
dului etic comunist. 
A: 501-lea, pe care 
tovarășii săi il consi
deră tot întruchiparea 
înriuririi sale profe
sionale și morale, este 
insuși fiul său, Werner, 
muncitor electrician in 
secția montaj, unul 
dintre oamenii de bază 
ai colectivului.

Numeroase sînt sa
tisfacțiile pe care 
munca i le-a dăruit 
comunistului Michael 
Schneider, dar nici 
una n-o întrece pe

aceea de a ști că oa
meni crescuți si for
mați de el. mim sint 
comuniștii Ilie Glo-
daru, Wilhelm Ale
man si multi alții,
sint astăzi lăcătuși 
destoinici, stăpîni pe 
tainele meseriei lor.

Precizia, in primul 
rind precizia, iată 
principalul „stilp de 
susținere" al intregii 
iscusințe a lui Mi
chael Schneider despre 
munca lui și a altora. 
„Căci, ne spune el, 
fără precizie, fără 
exactitate nu se poa
te concepe, in zile
le noastre, nici o 
întreprindere cu ade
vărat modernă. ■ așa 
cum cer partidul, 
Secretarul său general 
să fie întreaga noas
tră industrie".

Intr-adevăr, in clima
tul exactității, punc
tualității — coordona
te indispensabile ale 
spiritului de răspunde
re muncitoresc — i-a. 
modelat omul acesta 
in aparență firav, dar 
degajind o puternică 
forță lăuntrică, pe toți 
cei ce au trecut prm 
echipa sa. Și cind 
folosește acești ter
meni, care țin, în 
primul rind, de disci
plina muncii și a pro
ducției, el nu se gin- 
dește numai la com
portarea in uzină, cl

și la atitudinea oame
nilor dincolo de por
țile ei. Ori de bite ori 
a luat cunoștință des
pre preo faptă a unui 
tînăr din echipa sa 
care nu se încadra 
principiilor și norme
lor Codului etic comu
nist — la care, potri
vit spuselor sale, „fie
care membru de 
partid, fiecare utecist 
trebuie să tină ca la 
ochii din cap, dacă 
vrea să fie exemplu 
pentru cei din jur" — 
Michael Schneider a 
știut să intervină, îm
preună cu ceilalți 
merăbri ai biroului or
ganizației de bază, din 
care face parte de 
cițiva ani, cu promp
titudine, tact și, atunci 
cind a fost nevoie, cu 
severitatea cuvenită 
spre a-l face pe res
pectivul să simtă 
„toată greutatea opi
niei publice muncito
rești, ajutindu-l să 
revină pe făgașul dez
voltării firești. Căci, 
tot potrivit spuselor 
sale, „un om e așa 
cum îl reflectă oglin
da vie a celor pe care 
i-a ajutat să devină 
oameni". Iar cea în 
care se reflectă per
sonalitatea de om și 
de comunist a lui Mi- 
cheal Schneider e o 
oglindă cu cinci sute 
de fețe. Sau, poate, și 
mai multe.

Recoltele invizibile...
■x

(Urmare din pag. I)
deplin valorificat, ca organisme
le democratice colective de con
ducere să funcționeze din plin și cu 
eficiență, organelor și organizațiilor 
de partid revenindu-le în această 
privință o înaltă răspundere.

Semnificative pentru modul pro
fund democratic în care partidul în
țelege să-și exercite rolul de forță 
politică conducătoare sint totodată 
preocupările pentru atragerea mai 
intensă la activitatea politică a orga
nizațiilor de partid, a organizațiilor 
de masă și obștești, inclusiv Ia acti
vitatea de conducere din diferite do
menii, a oamenilor muncii care nu 
sint membri de partid. Alegerea a 
mii și mii de oameni nemembri de 
partid ca deputați ai consiliilor popu
lare, ca membri ai consiliilor oame
nilor muncii, ai altor organisme de
mocratice este de natură să asigure 
o dezbatere largă cu toate categorii
le de cetățeni a diferitelor probleme, 
să întărească și mai mult unitatea 
oamenilor muncii fără deosebire de 
naționalitate, a întregului popor în 
jurul partidului. 

VIGOARE, TINEREȚE, PROS
PEȚIME. Experiența construcției 
socialiste în țara noastră evidențiază 
adevărul că exercitarea în condiții op
time a rolului conducător al partidului 
depinde intr-o măsură decisivă de în
tărirea internă a partidului, de per
fecționarea activității sale politico- 
organizatorice. Intre factorii care

asigură forța și coeziunea partidului, 
la loc de frunte se situează, desigur, 
compoziția lui, creșterea nume
rică și calitativă a rîndurilor sale. 
După cum s-a apreciat la Plenara 
C.C. al P.C.R. din martie a.c., parti
dul nostru are o compoziție socială 
corespunzătoare. Din cei peste 
2 740 000 membri de partid. 51,4 
la sută sint muncitori, 18,6 la

Forța și conștiința națiunii
sută țărani și peste 22 la sută 
intelectuali și funcționari ; structura 
națională a partidului corespunde 
compoziției naționale a populației, 
ceea ce reflectă politica națională a 
partidului de egalitate deplină in 
drepturi a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, uni
tatea de voință si de acțiune a între
gului ponor pentru înfăptuirea politi
cii partidului. Orientările recentei 
plenare a C.C. al P.C.R. spre îmbu
nătățirea în continuare a compoziției 
sociale, spre creșterea ponderii mun
citorilor. spre primirea în rîndurile 
partidului a unui număr mai mare 
de femei — corespunzător ponderii 
acestora în ansamblul populației și 
contribuției lor la desfășurarea ac
tivității economico-sociale — precum 
și a unui număr mai mare de tineri 

sînt menite să asigure exercitarea 
în tot mai bune condiții a rolului 
său conducător, creșterea capacității 
de mobilizare a organizațiilor de 
partid.

Afirmarea tot mai puternică a ro
lului de forță politică conducătoare 
a partidului solicită, in același 
timp, ridicarea nivelului de pregă
tire politico-ideologică a comuniști

lor. perfecționarea pregătirii, și a 
competentei lor profesionale, forma
rea tuturor ca militanti politici, 
exemplu de comportare morală îna
intată. mereu in primele rînduri ale 
luptei pentru înfăptuirea politicii 
partidului, a sarcinilor construcției 
socialiste.

Perfectionarea activității partidu
lui presupune si îmbunătățirea stilu
lui și metodelor de muncă ale or
ganelor și organizațiilor de partid. 
Repartizarea corespunzătoare a for
țelor si concentrarea spre sarcinile 
hotărîtoare. o mai bună organizare 
a controlului, mutarea centrului de 
greutate al activității pe teren, la lo
tul de muncă — în scopul cunoaște
rii nemijlocite a problemelor, al so
luționării lor la fața locului — întă
rirea legăturii cu masele, luarea în 

considerare cu maximă atenție a 
propunerilor venite din rîndul oa
menilor — iată cîteva din cerințele 
majore ce se pun în această pri
vință. In același timp este necesar să 
se depășească rămășițele acelor 
optici învechite privind o „speciali
zare" între activiștii care se ocupă cu 
propaganda și cei cu munca organi
zatorică. După cum sublinia secreta

rul general al partidului, toți activiș
tii din domeniul organizatoric trebuie 
să fie propagandiști si toți activiștii 
din domeniul propagandei să se 
ocupe si de probleme organizatorice.

ÎN NUMELE INTERESELOR 
FUNDAMENTALE ALE ÎNTRE
GII UMANITĂȚI.Partidul comu- 
nist Român este inspiratorul și 
făuritorul politicii externe a 
României — politică profund 
principială, care răspunde in cel 
mai înalt grad intereselor vitale 
ale poporului român, cauzei socia
lismului și păcii. Militînd cu neabă
tută consecventă pentru întărirea 
prieteniei si colaborării frățești cu 
toate țările socialiste, cu toate parti

dele comuniste si muncitorești, pen
tru dezvoltarea legăturilor de soli
daritate cu forțele progresiste, pentru 
intensificarea relațiilor țării noastre 
cu toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, P.C.R. se manifes
tă ca un factor activ al luptei pentru 
progres, pace și colaborare interna
țională. înalta principialitate și dina
mismul politicii externe promovate 
de partid, inițiativele șr propunerile 
judicioase au făcut să crească la un 
nivel fără precedent prestigiul Româ
niei socialiste în lume, exprimat în 
înaltele aprecieri făcute pe toate 
meridianele la adresa politicii exter
ne românești, a principalului ei autor 
și exponent, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, cunoscut și stimat pretu
tindeni ca personalitate politică mar
cantă a lumii contemporane, mili
tant de frunte al mișcării comuniste 
și muncitorești, înflăcărat promotor 
al cauzei păcii și colaborării între 
popoare.

La a 57-a aniversare, partidul 
nostru este tînăr și viguros ca și 
anotimpul în care s-a născut. Tine
rețea și vigoarea sa își trag seva 
din legăturile indestructibile cu ma
sele populare, din caracterul științi
fic al concepției ce-1 călăuzește, ma
terialismul dialectic si istoric, din 
însăși voința de neclintit a poporului- 
român de a-și făuri o viață mai 
bună, liberă, demnă și îmbelșugată. 
Sint toate acestea garanții sigure că 
sub conducerea partidului comuniș
tilor. națiunea noastră socialistă va 
cunoaște zorii de aur ai societății 
comuniste.

Cind vine vorba 
despre Matei Fi
ra, secretarul cot 
mitetului de par

tid din Întreprin
derea de aluminiu 
din Slatina, însăși 
ideea de recoltă, cu 
pronunțatul ei iz agri
col, pare nefirească : 
ce legătură poate 
avea cu ogorul acest 
om legat prin mii de 
fibre de industrie in 
accepția ei cea mai 
riguroasă, mai mo
dernă ?

— Și, totuși, oricit 
vi s-ar părea de ciu
dat, acum un sfert 
de veac am luat 
parte, in calitate de 
mecanizator ce bătu
sem nu știu cite re
corduri și eram dat ca 
exemplu pe toată Ol
tenia, la primul con
gres pe țară al frun
tașilor recoltelor bo
gate. De-atunci a 
curs multă apă pe 
Oltul nostru, iar eu 
am urcat treptele ca
lificării profesionale, 
am îndrăgit industria, 
am fost trimis de 
partid in diferite între
prinderi, iar pină la 
urmă, cind a apărut pe 

, meleagurile noastre a- 
ceastă nouă ramură in
dustrială, s-a hotărit că 
aici e locul meu — fi, 

intr-adevăr, aici mi-am 
găsit locul.

Intîia oară l-am in- 
tîlnit pe . tovarășul 
Fira, acum vreo cinci- 
șase ani, la Întreprin
derea de prelucrare a 
aluminiului din Sla
tina. Fusese trimis 
acolo de comitetul ju
dețean de partid pen
tru a intări activitatea 
politică a organizației 
de partid și a ajuta 
la scoaterea colectivu
lui din impasul in care 
se afla. Și-a suflecat 
bărbătește minecile și 
s-a pus pe treabă. Nu 
singur, firește — de
parte de el vanitatea 
de a-și atribui exclu
siv merite ce aparțin 
tuturor — dar princi
palul e că a știut să 
găsească drumul, că
rarea cea mai potri
vită spre a ajunge la 
mintea și sufletul fie
cărui om. Situația eco
nomică a întreprinde
rii a fost substanțial 
redresată, iar in rin- 
durile colectivului s-a 
format un climat de 
responsabilitate inaltă, 
lucid asumată.

Nici n-a apucat Ma
tei Fira să se „culce 
pe laurii" acestui in
contestabil succes, că a 
fost chemat la județ să 
i se încredințeze un alt

colectiv care cam bă- 
tea pasul pe loc ; în
treprinderea de alu
miniu. Asta se in- 
timpla prin 1974. E 
de-ajuns să arătăm 
că in 1976 Întreprin
derea de aluminiu 
Slatina a cucerit stea
gul de fruntașă in în
trecerea socialistă pe 
țară, fiind distinsă cu 
Ordinul Muncii clasa 
I, pentru a înțelege 
cotitura realizată. Nu, 
nici de data aceasta 
n-a fost singur — are 
grijă să-ți atragă 
atenția — ci a fost 
ajutat cu hotărîre și 
pasiune comunistă de 
cutare și cutare... Căci, 
așa cum ne-a spus, 
„autentica recoltă pe 
care o culege un 
secretar de partid, e, 
ascultați-mă pe mine, 
această mare de 
spice ale noului care 
răsar din grăunțele 
aruncate nici tu nu 
știi cind, dar care 
prind rădăcini și dau 
roade in oameni". 
Adică luminoasa, ne
țărmurita recoltă in
vizibilă de care e plin 
hambarul acestui ne
ostenit semănător de 
nou in conștiințe.

Maria BABOIAN 
V. B1RLADEANU

>
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„Suveranitatea și progresul'a
Literatura noastră 

politică și de drept in
ternațional s-a îmbo
gățit de curind cu o 
nouă si interesantă lu
crare. Este vorba de 
culegerea de studii 
„Suveranitatea si pro
gresul".*) apărută în 
Editura politică, sub 
coordonarea dr. NICO
LAE ECOBESCU, au
tor a diverse lucrări 
consacrate aspectelor 
actuale ale relațiilor 
internaționale.

Este o realitate că 
principiile suveranită
ții și independentei 
naționale se afirmă tot 
mai puternic în viața 
internațională, genera
lizarea lor impunîn- 
du-se ca o cerință 
fundamentală a dez
voltării contemporane. 
Pornind tocmai de la 
această realitate, coor
donatorul lucrării pre
zintă în studiul intro
ductiv conceptul ro
mânesc, promovat cu 
neabătută consecvență 
de partidul și statul 
nostru, de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, cu 
privire la suveranita
te și independență 
națională, ca principii 
cardinale ale relațiilor 
internaționale contem
porane. punînd în lu
mină interconexiunea 
strînsă intre respecta
rea lor. progresul fie
cărei națiuni șl pacea 
întregii lumi.

Concepută într-o 
structură unitară, lu
crarea abordează. în
tr-o primă parte, evo
luția ideii de suvera
nitate și independentă 
ca o linie de forță in 
dezvoltarea societății 
umane. Un loc im
portant în studiile in
cluse în volum îl ocu
pă analiza conceptului 
românesc de indepen
dentă. Se cuvine rele
vată în acest sens

atenția deosebită acor
dată de autori ideii de 
continuitate a princi- 

. piilor suveranității și 
independentei. ca o 
permanență a gindirii 
șl acțiunii politice ro
manești. Sînt trecute 
în revistă aspecte le
gate de lupta dusă 
de-a lungul secolelor 
pentru independentă, 
flacăra mereu vie. ce 
luminează întreaga is
torie a poporului ro
mân.

O preocupare aparte 
o constituie 
contribuției 
a României 
la afirmarea 
lor suveranității și in
dependenței naționale 
prin multiplele ac
țiuni de politică ex
ternă pe pian bilate
ral. regional sau mon
dial. „întreaga această 
activitate — se arată 
in lucrare — este 
strins legată de nu
mele și acțiunile se
cretarului 
Partidului 
llomân..
Republicii 
România. 
Nicolae 
care a avut si are un 
rol esențial in elabo
rarea. elucidarea înțe
lesului și promovarea 
acestor principii, ca. 
de altfel, in elaborarea 
și infăptuirea intregii 
politici externe a 
partidului și statului 
nostru".

Studiul consacrat ro
lului statului național 
suveran in condițiile 
epocii contemporane 
reprezintă. practic, 
punctul de trecere că
tre cea de-a doua 
parte a lucrării, care 
își propune — și reu
șește cu succes — 
să deslușească sen
surile și implicațiile 
suveranității in diferi
tele sale ipostaze. Sint 
analizate.' astfel, drep-

reliefarea 
prețioase 
socialiste 
princlpii-

general al 
Comunist 

președintele 
Socialiste 
tovarășul 

Ceaușescu,

ISTORICAEDITURA
„CARTEA ROMÂNEASCĂ"
— Mircea

voi. II.
— Letiția Papu: „Moartea tî- 

nărului
— Augustin

pentru o baladă".
— Niculae Frânculescu: „Stra

da Miorilor".

Ciobanu: „Istorii", Olimpiu MATICHESCU Elena ZAHARIA

cu poporul român“„Solidariveteran".
Pop: „Subiect „Populația româneascătul popoarelor de a 

dispune de ele însele, 
ca o materializare di
rectă. esențială a con
ceptului suveranității 
și independenței na
ționale, raportul exis
tent între principiul 
suveranității și dez
voltarea economică in
dependentă a statelor, 
multiplele corelații in
tre întărirea suvera
nității și apărarea 
națională, rolul 
torului cultural 
lupta pentru 
independentă 
și economică, 
general, al culturii, ea 
instrument principal 
al progresului și dez
voltării fiecărei na
țiuni. într-o serie de 
studii sint evidențiate 
aspecte legate de con
ținutul independenței 
naționale in condițiile 
interdependenței din 
lumea contemporană, 
de afirmarea solidari
tății internaționale de 
rolul important care re
vine organizațiilor in
ternaționale în infăp- 
tuirea deplină a suve
ranității statelor. în 
același timp, este dez
văluit caracterul nociv 
al concepțiilor nihilis
te referitoare Ia suve
ranitatea și indepen
dența națională, con
cepții în spatele că
rora nu se ascund 
decît forme noi ale 
politicii imperialiste 
de dominație și asu
prire.

Meritul lucrării. în 
legătură cu care rîn- 
durile de fată nu și-au 
propus și nici nu pu
teau să releve decit 
cite va jaloane. este ' 
acela de a prezenta și 
explicita in profun
zime multiplele com
ponente ale suverani
tății naționale, princi
piu de importanță 
cardinală al relațiilor 
interstatale. Tocmai de 
aceea volumul „Suve
ranitatea și progresul" 
se înscrie ca o remar
cabilă apariție edito
rială.

fac
ili 

deplina 
politică 
și. in

— Dorin Tudoran : „O zi în na
tură".

— Ana Mureșanu : „In adorația 
părinților".

— M. N. Florian : „Grijile".
— Ion Roșu : „Pasărea nopții".
— Valeriu Bârgău: „Floarea 

soarelui".
— N. Constantinescu ; „Amur

gul Levantinilor".
— Al. Tânase : „Lucian Blaga 

filozoful poet, poetul filozof".
— Ion Vitner: „Reverii pe ma

lurile Senei".

— Norman Manea i „Zilele șl
jocul".

— Traian Coșovei: 
cu lună".

„La țărmul

— Tudor George i 
panegiric".

„Imaculatul

— Veronica Porumbacu : „Ver
suri".

— Nicolae Ioana: 
cuiul".

„Forma fo-

EDITURA
„ION CREANGĂ"

Dragoș Vrânceanu : „Alexan
dra cea mică și expedițiile 
ei".
Gheorghe Tomozei: „Mira- 
donis".
Gica luteș: „Dabada și nu- 
banu la grădiniță și acasă". 
Angela Dumitrescu-Begu: 
„Dur-Pandur, pasăre măias
tră".
Majtenyl Eric:
X 2 R." (în limba
Averoff-Tosslzza : 
bucuriei".
* * * ; „Gruia Iul
Ion Roman:
bine, scrieți mai bine româ
nește" (col. „Biblioteca șco
larului").
Anamaria Smlgolschl: „Ne 
confecționăm singuri fucă-

„Poznașul 
maghiară).

„Pădurea

Novac". 
„Vorbiți mai

Citind — sint doi 
ani de atunci — mo
nografia „Opinia pu
blică internațională 
despre dictatul de la 
Viena" (Editura „Da
cia"), impresia era că 
autorul ei. Olimpiu 
Matichescu. descope
rise un filon proaspăt 
intr-un perimetru te
matic intens explorat, 
cum este acela al so
lidarității internațio
nale. Căci, spre deo
sebire de alți istorici, 
preocupați să releve 
sprijinul acordat de 
poporul român luptei 
celorlalte popoare an
gajate. asemeni lui, 
în efortul de emanci
pare socială și națio
nală, Olimpiu Mati
chescu își concentrase 
investigația asupra 
reversului : ajutorul
primit de poporul ro
mân. în momente de 
cumpănă și restriște, 
din partea forțelor 
progresiste internațio
nale.

Odată cu ultimul e- 
laborat al acestui fe
cund istoric — mono
grafia „Solidari cu 
poporul român" (Edi
tura politică) — im
presia de atunci s-a 
transformat în certi
tudine : Olimpiu Ma
tichescu se arată de
cis să continue di
recția de investigație 
inaugurată cu doi ani 
in urmă. O direcție 
ce promite a fi dătă
toare de satisfacții.

scrie 
bune

S-ar putea 
multe lucruri 
despre valoarea aces
tei noi monografii. 
Mă gîndesc. înainte 
de toate, la abunden
tul material faptic 
pus aici pentru prima 
oară în circuitul ști
ințific. Cu tenacitate

și migală, autorul a 
extras din arhive și 
biblioteci, a triat și a 
fixat, in aceeași mon
tură. toate datele sem
nificative pentru în
tinderea manifestări
lor de solidaritate in
ternațională cu miș
carea muncitorească, 
democratică și anti
fascistă di.n România 
in cele două decenii 
interbelice. Tabloul 
de ansamblu rezultat 
este, realmente, im
presionant. Împotriva 
faimosului „proces 
din Dealul Spirii", de 
pildă. înscenat de gu
vernanți delegaților 
la primul Congres al 
P.C.R.. s-a ridicat ve
hement opinia publică 
înaintată din Uniunea 
Sovietică, Austria, 
Statele Unite ale 
mericii, Bulgaria, 
hoslovacia. Franța 
Un alt proces de ră
sunet — al fruntașilor 
detașamentelor noas
tre muncitorești, par
ticipanți la luptele din 
ianuarie-februarie 1933 
— a stîrnit proteste pe 
toate meridianele, 
pină în China, Cuba, 
India, Algeria. Uru
guay și alte țări înde
părtate, Asemenea ma
nifestări de solidari
tate. mai ample si 
mai frecvente încă, 
au fost prilejuite de 
luptele viguroase pe 
care poporul român 
le-a desfășurat, sub 
conducerea comuniști
lor. împotriva primej
diei fasciste si revi
zioniste. pentru apă
rarea rînduielilor de
mocratice, a indepen
dentei sl integrității 
hotarelor.

Valoroase sînt și 
considerațiile autoru
lui asupra resorturilor

A- 
Ce- 
etc.

idcile democrației 
progresului social. 

Si a intransigentei 
care a manifes- 

intoldeauna in

fi 
de 

stă-

intime care au generat 
curentul de solidari
tate internațională cu 
poporul nostru în pe
rioada anilor 1919 — 
1939. Acesta a avut, 
într-adevăr, la bază 
■— citez din „Cuvint 
înainte" — „stima și 
prețuirea de care se 
bucură poporul ro
mân din partea po
poarelor lumii — ur
mare firească a atașa
mentului său profund 
la 
și 
ca
pe
tal-o 
apărarea patriei, a in
dependentei si suve
ranității naționale".

Monografia ar 
cîstigat un plus 
substanță dacă
ruia mai mult asupra 
acestor idei. I-ar fi a- 
jutat, astfel, pe citi
tori să pătrundă mai 
adine — dincolo de 
aspectele concret-is- 
torice — înțelesul con
ceptului de solidarita
te internațională, așa 
cum timpul însuși l-a 
fixat în conștiința po
porului nostru și cum 
este el formulat — ca 
extras teoretic — în 
documentele Partidu
lui Comunist Român.

Prin tot ceea ce o- 
feră, în planul faptic 
și interpretativ, mo
nografia „Solidari cu 
poporul român" con- 

■ stituie o contribuție 
originală remarcabilă 
la cercetarea unei 
teme majore și per
manente a istoriogra
fiei românești con
temporane.

Colonel dr. 
Al. Gh. SAVU

Radu BOGDAN

Nicolae Ecobescu, A- 
Virgil Cândea, Ștefan

Societatea românească

Dan ZAMFIRESCU

la 1877“

„Independență și

EDITURA „FACLA
Lucian Blaga : „încercări fi
lozofice".

— Rainer Maria Rilke : „Scri
sori către un tinăr poet".

— Selena Ana-Crișan : „Drum
peste vina". ....

— Franz Liebhard : „Dialoguri 
nocturne. Temeswarer A- 
bendgesprăch".

— Vasile Dan : „Priveliștile".
— Mandies Gyorgy: „Joc terț".
— Lucian Alexiu : „Ideografii 

lirice contemporane".

•) Autorii studiilor : 
lexandru Boiintineanu, __
Ștefănescu, Ștefan Pascu, Mircea Mușat, George 
Macovescu, Victor Duculescu, Ion Diaconii. Ma
rian Chirilă, general-colonel Ion Coman,-Mircea 
Malifa, Ion Mitran, Ilie Șetbănescu, Constantin 
Florea și loan Voicu.

Volumul lui Dan 
Zamfirescu. „Indepen
dentă si cultură", apă
rut la Editura militară, 
este alcătuit din arti
cole publicate de-a 
lungul anilor în presă.

Asemenea multor is
torici ai culturii. Dan 
Zamfirescu nutrește o 
adevărată pasiune pen
tru descoperirea a noi 
elemente care să ates
te vechimea culturii 
noastre. A făcut-o. cu 
succes, cu citiva ani 
mai înainte, intr-o cu
prinzătoare monografie 
dedicată „învățături
lor" lui Neagoe Basa- 
rab. Era un fel nou de 
recuperare a „timpului 
pierdut", prin care is
toria noastră nu-si a- 
daugă doar simple pa
gini culturale, ci însăși 
noblețea pe care tl-o 
asigură convingerea e- 
xistenței acelei capaci
tăți de sincronizare cu 
marile culturi. Opera
ția începută atunci, cu 
un „caz" particular, 
este extinsă în lucra
rea de fată spre zone 
si mai vechi, cum este 
cea a lui Vlad Tepes, 
sau mai tirzie. în in
teresante evocări dedi
cate lui Radu de la A- 
fumati. Petru Rares. 
Despot-Vodă si mai cu

seamă Mihai Viteazul. 
Nu are importantă 
cantitatea de informa
ție pe care ne-o oferă 
autorul : ea derivă din 
cercetări recente si le 
face o bună populari
zare. Ceea ce se stră
duiește să obțină auto
rul este o nouă imagi
ne. un chip mult mai 
amplu si mai complex 
al personalității noas
tre ca popor în epoca 
medievală. ,prin care 
să se înlăture „sindro
mul" de inferioritate 
aplicat de o istoriogra
fie străină, ignorantă 
sau răuvoitoare ori a- 
cei autori autohtoni — 
este adevărat putini — 
exogeni sau pesimiști. 
Pentru toată această e- 
pocă. autorul demon
strează convingător că 
lupta pentru neatirna- 
re a fost izvorul, pri
mordial al dezvoltării 
noastre ca popor. în
suși temeiul vieții 
noastre spirituale.

Cartea lui Dan Zam
firescu este — prin 
spiritul său — in pri
mul rînd o invitație la 
dezbatere. Alături de 
opiniile judicioase, de
duse dintr-o temeinică 
cunoaștere a istoriei 
culturii noastre și a is
toriei în general, sînt

avansate ipoteze, crea
te tablouri in mișcare, 
chiar dacă unele din 
ele mai puțin credibile 
sau chiar hazardate. 
Toate acestea, reflec
tate în carte, ni se par 
în firea autorului care 
nu este numai o minte 
de cărturâr erudit, 
si un participant 
suflet la ritmurile 
toriei noastre. Sub 
mura rece a teoreticia
nului nu descoperim 
pe magistrul doct, gata 
oricînd să ne ofere o 
lecție, ci pasiunea, nu 
o dată romantică, helia- 
descă a celui ce si-a 
făcut din Înălțarea u- 
nui nou chip al isto
riei patriei nu sirrțplă 
profesie, ci scop al e- 
xistentei. Toate aces
tea dau. împreună 
exaltările juvenile 
visele frumoase, cu 
bțicnirile polemice 
înălțările sau osindi- 
rile uneori nedrepte, 
profilul unui gînditor 
lucid. înfiorat neconte
nit de măreția si oro-. 
tunzlmea fenomenului 
asupra căruia se a- 
pleacă pentru a-1 face 
mai apropiat simțirii 
noastre.

cu 
si 

iz- 
si

Subintitulată „Me
morii ale unor luptă
tori", lucrarea „Socie
tatea românească 
1877" (antologie, 
diu introductiv, 
și comentarii de 
leriu Râpeanu). 
rută la Editura 
tară este, după știința 
noastră, cea dinții se
lecție mai amplă din 
memorialistica războ
iului de neatârnare. 
Autorul antologiei a 
cuprins intre coperțile 
acesteia 17 fragmente 
memorialistice și co
respondențe, asigurînd 
astfel un evantai larg 
de unghiuri 
dere 
lului, 
mai 
pra 
nești 
cum 
țiul.
derăm că acelorași in
tenții — de a însuma 
mai multe „unghiuri 
sufletești deosebite" 
de receptare a bătă
liilor, de a lumina 
„imaginea de ansam
blu asupra războiului... 
prin reacția individua
lă" — le-ar fi slujit 

pe lingă 
Moise 
pagini 
volun- 
si bu-

la 
stu- 
note 
Va- 

apâ- 
mili-

de ve- 
războ- 

credem, 
asu- 

româ-

asupra 
dar. 
puțin 

societății
a timpului, așa 
ambiționează ti- 
De altfel, consi-

— le-ar fi 
inserarea — 
scrisorile lui 
Gtoza — a unor 
de amintiri ale 
tarilor ardeleni 
covineni participanți 
la război (și ne gindim 
intre alții la Damas- 
chin Radu Popa. Par- 
tenie Sireteanu) cate

ar fi conturat mai 
pregnant imaginea en
tuziasmului născut, in 
teritorile românești a- 
flate sub dominație 
străină, de războiul 
nea turnării.

S-au adunat astfel 
circa 240 pagini de me
morii și corespondente 
care ne conduc pe un 
itinerar aproape com
plet al campaniei de 
la sud de Dunăre și 
pe întreaga sa durată. 
Tonul e în general so
bru, poartă in el cel 
mai adesea ceva din 
concizia și exactitatea 
rapoartelor militare, 
dar nu lipsesc accen
tele patetice (Al. Can- 
diano-Popescu. Ion 
Perticari. Constantin 
CăpleScu), emoția 
martorului ocular, fio
rii aducerilor aminte. 
Tocmai de aceea, pe 
lingă calitățile de ex
cepționale documente 
istorice, memoriile 
publicate au valoarea 
unor autentice docu
mente umane, în care 

■ se văd. ca într-o o- 
glindă, trăirile, gîndu- 
rile, calitățile celor ce 
au luat parte la răz
boiul independentei.

Cel mai ades în prim 
planul fragmentelor 
memorialistice selecta
te se află lupta, ata
cul. dorobanții, călăra
șii și roșiorii în plin 
avînt; dar 
resc filele 
deschid nu 
restre prinEmil VASILESCU

în chip fi- 
cărtii ne 
puține fe- 
care pri-

V

în Transilvania în
vn-viir

secolele

cu- 
cu- 
mai 
cind

S-a încetățenit în 
ultima vreme ideea că 
drumeția și cu deose
bire călătoria repre
zintă un act de cultu
ră. Și pe bună drepta
te. Cel care călătoreș
te înregistrează reali
tăți, compară, inter
pretează, iși îmbogă
țește fondul de 
noștințe, intr-un 
vint, cunoaște 
mult. Iar atunci
itinerarul traversează 
acele mari depozitare 
ale civilizației lumii 
mai vechi sau mai noi, 
recolta pentru sensibi
litate și intelectualita
te este dintre cele mai 
bogate. Este cazul ul
timei cărți a Violetei 
Zamfirescu. semnifica
tiv intitulată „O lume 
pentru toti" apărută 
in editura .Sport-Tu- 
rlsm".

Firește, la o privire 
superficială s-ar pu
tea obiecta că despre 
țările vizitate, să luăm 
numai Italia, ca exem
plu. s-au scris mii de 
cărți in toate țările 
pămintului. Inclusiv la 
noi. Să nu uităm in°ă 
că fiecare din aceste

cărți transcrie o nouă 
viziune asupra acele
iași complexe reali
tăți, întocmai cum o 
operă de artă poate fi 
văzută de diverși cri
tici in ipostaze diferi
te. Aici este vorba de 
un act critic de o deo-

Aproape flecare din 
capitolele cărții co
incide cu descrierea u- 
nui oraș. Ponta recep
ționează intr-o apa
rentă neorinduială. 
dar cu o remarcabilă 
capacitate de a sesiza 
esențialul, cam tot ce

modelează ambientul, 
Violeta Zamfirescu 
caută de multe ori ex
plicația caracteristici
lor universurilor crea
te prin care se perin
dă in această spiritua
litate colectivă in 
comportamentul oa-

în cugetul românului 
călător pe meleaguri 
străine a realităților’ 
de acasă. De altfel car
tea se deschide și se 
închide cu un elogiu 
pămintului românesc. 
Pe tot parcursul căr
ții asocierile și com-

Violeta ZAMFIRESCU

„O lume pentru toți

sebită complexitate, 
întrucit contemplato
rul marilor aglomerări 
artistice care sint țări
le europene este con
fruntat cu o diversita
te de stiluri, de fon
duri mitologice sau is
torice integrate artei 
care reclamă o mare 
sensibilitate și com
prehensiune celor ce 
caută să se apropie de 
ele.

îl definește ca entita
te istorico-etno-cultu- 
rală. Desigur. în acest 
univers dominante ră- 
min artele plastice ca
re se oferă cel mai 
direct vizitatorului, 
mai puțin literatura și 
muzica. Conform ade
vărului că un anumit 
cadru geografic si isto
ric generează o anu
mită psihologie colec
tivă. dar și invers, psi
hologia colectivă iși

.menilor, in obice
iuri, chiar în unele 
din particularități ale 
orașului care poartă 
amprenta acestei psi
hologii colective.

Să semnalăm o tră
sătură care o apropie 
pe Violeta Zamfires- 
cu de unul din strălu- 
ciții ei predecesori in 
această specie de lite
ratură — Dinicu Go- 
lescu. Este vorba de 
constanta persistență

parațiile cu ceea ce a 
lăsat în urmă 
intermitent la 
față. La Viena 
ii este atrasă 
legiul Sancta Barbara, 
prin care, alături de 
Colegiul Pazmanian, 
s-au perindat in seco
lele trecute atitea ge
nerații de cărturari 
români, după cum 
Roma, palatul 
Propaganda Fide 1 
asociază mental

răzbat 
supra- 
atenția 
de Co-

la 
de 
se 
cu

vim nemijlocit viața 
de campanie cu greu
tățile și lipsurile ei 
prin care pătrundem 
in universul gindurilor 
celor din tranșee, tre
buind să înfrunte 
plumbii inamici, dar și 
vremea dușmănoasă — ' 
cu ploile, gerurile și 
zăpezile abundente — 
din toamna și iarna 
anilor 1877—1878. Din 
scrisori și din memo
rii se încheagă imagi
nea tăriei morale, a 
energiei și calităților 
sufletești deosebite din 
care erau plămădit? 
ostașii noștri. Iar a- 
tunci cind și ultima 
filăNa cărții a fost în
toarsă, impresia ce 
stăpinește cel mai pu
ternic cititorul este a- 
ceea a mindriei bine
meritate a memorialiș
tilor de a fi trecut cu 
succes un greu exa
men. de a fi ieșit bi
ruitori dintr-o aspră 
încleștare, tocmai 
fiindcă la capătul ei 
avea să fie pecetluită 
prin efort și jertfă 
proprie neatîrnarea 
patriei scumpe.

Iată pentru ce cre
dem că această selec
ție iși adaugă atribu
tului de document is
toric de primă mări
me și pe acela de lec
ție de fierbinte patrio
tism și e firesc astfel 
să 
fie

în șirul izvoarelor 
istorice, documentele 
arheologice ocupă un 
loc însemnat, întrucit 
înlesnesc cunoașterea 
directă a vieții mate
riale a înaintașilor ; 
valoarea lor sporește 
în chip deosebit pen
tru acele zone și mo
mente ale trecutului 
din care sursele scrise 
sint rare și sărace în 
informații. Pentru is
toria românească a 
primului mileniu al 
erei noastre, cînd, în 
condițiile cunoscute, 
viața populației daco
române și 
nești nu a 
incidental 
de lumină 
grafiei epocii, imensul 
material arheologic 
păstrat în vasta „ar
hivă" care este pă- 
mîntul patriei consti
tuie un inestimabil 
tezaur de date și știri, 
datorită căruia, pe 
măsură ce cercetările 
progresează, imaginea 
noastră despre viața 
strămoșilor, despre 
neîntrerupta continui
tate românească pe a- 
ceste meleaguri se îm
bogățește necontenit și 
prinde contururi tot 
mai limpezi.

în cadrul arheolo
giei perioadei de for
mare a poporului ro
mân, săpăturile 
complexul de așezări 
și cimitire de la Bra
tei (județul Sibiu) pre
zintă o importanță 
deosebită, întrucit ele 
au permis a se 
dia aprofundat 
pecte ale culturii 
teriale 
pe o 
delungată, 
cîteva sute 
din secohiî 
4ea pînă in -secolul 
al VlII-lea. Rezultate 
parțiale ale acestor 
cercetări au fost publi
cate cu cîțiva ani în 
urmă într-un prim vo
lum de către Ligia 
Bârzu. Recent a văzut 
lumina tiparului, in

apoi româ- 
intrat decît 
sub conul 
al îstorio-

făurite 
perioadă 

timp 
de 
al

LITERARA

din

stu- 
as- 

ma- 
aici 
în- 
_de 
ani 
IV-

Valentina MARIN CURTICEANU

așteptăm ca ea să 
continuată.

Silviu ACHIM

școlile în care s-a a- 
dăpat la cultura euro
peană Gheorghe Șin- 
cai. Tot la Viena des
cifrează urmele trece
rii lui Eminescu, Ma- 
iorescu, Slavici, Iorga, 
Ciprian Porumbescu, 
Arghezi sau Blaga, La 
fel de interesante ne 
apar paralelele de 
substanță culturală pro- 
priu-zisă cum sint 
cele dintre unele fres
ce italiene și forme 
vechi de cultură româ
nească, cum sînt dansul 
călușarilor, literatura 
populară sau operele 
umanismului româ
nesc.

Iată prin urmare o 
carte în care descrie
rea peisajului și a pa
trimoniilor artistice, 
reflecția filozofică, is
torică sau estetică, e- 
lementele de tramă 
epică si mai ales des
fășurările lirice fac 
casă bună constituin- 
du-se într-o operă 
care oferă un aliaj li
terar de o remarcabilă 
autenticitate.
Radu BAGDASAR

Editura Academiei, un 
al doilea volum consa
crat săpăturilor de la 
Bratei, volum elaborat 
de Elena Zaharia.

Deschis de o prefață 
și o introducere, in 
care este rezumat isto
ricul cercetărilor de 
aici și este precizată 
importanta lor pentru 
cunoașterea societății 
autohtone a vremii, 
volumul prezintă pe 
larg descoperirile din 
cimitirul nr. 2 datind 
din secolele VII—VIII.

Descrierea inventa
relor găsite în cele 244 
morminte — și in spe
cial ceramica, în ma
rea ei majoritate de 
certă tradiție daco-ro- 
mană — precum și 
orientarea mormintelor 
de inhumație și crucea 
Stampilă găsită pe o 
urnă conduc autoarea 
la concluzia că cimiti
rul a aparținut unei 
singure populații — 
populația românească 
creștină de după peri
oada de asimilare a 
slavilor. Studiul an
tropologic publicat în 
anexă și care constată 
în cimitirul de inhu- 
mație prezența tipului 
mediteranoid caracte
ristic pentru populația 
autohtonă a țării noas
tre, . întărește 
concluzie.

Un capitol 
este consacrat 
minării locului 
rului nr. 2 de
tei în arheologia și is
toria perioadei de for
mare a poporului ro
mân. Evoluția culturii 
materiale în această 
etapă, arată autoarea, 
vădește transformări 
care au marcat es
tomparea treptată a e- 
lementelor slave ’ si 
dezvoltarea celor ro
manice. Este epocă’ in 
care chiar dacă forma
rea poporului român 
încă nu era încheiată 
in. toate regiunile „si
tuația etnică, lingvis
tică și culturală creată 
de pătrunderea slavf-

ca
Pe 

Ipo- 
con-

această

întreg 
deter- 
cimiti- 

la Bra-

lor se limpezește In 
favoarea elementului 
băștinaș Prin asimila
rea slavilor și consoli
darea românilor 
popor romanic", 
temelia cujturii 
tești-Cîndești se
stituie o nouă cultură 
materială — numită 
Dridu — caracterizată 
prin aspectul său uni
tar în toată 
răspîndire.

Procedeul 
interpretare 
arheologice 
autoare 
pregnant 
parte a lucrării, unde, 
dezvoltă larg însemnă
tatea obștilor româ
nești, ca formațiuni 
social-economice cu 
caracter deopotrivă 
militar și politic, care 
își au rădăcinile în 
sinul populației daco
române după domina
ția romană.

Lucrarea monografi
că a Eugeniei Zaharia 
deschide, 
căi în. 
datelor 
deoarece 
furnizat de un obiectiv 
arheologic, coroborat 
cu datele furnizate de 
alte științe sociale, 
servește ca bază de 
interpretare și de în
țelegere a unor feno
mene Istorice de or
din economic-social- 
politic, despre care nu 
au rămas însemnări 
scrise.

Materialul publicat 
se referă numai la o 
parte din marele com
plex arheologic desco
perit la Bratei și cre
dem că studiile asupra 
celorlalte obiective vor 
aduce.noi contribuții la 
ipțelegereț acestei pe
rioade. mâi puțin cu
noscute din istoria 
României.

aria sa de

nou de 
a datelor 
folosit de 

apare mat 
în ultima

credem, noi 
valorificarea 
arheologice, 

materialul

SZEKELY zoltăn 
director al Muzeului 
de istorie al județului 
Covosno

t

„Permanență și modernitate
Ionițâ G. ANDRON:

Carte de debut. 
Permanentă si moder
nitate revelă incon
testabile aptitudini de 
cercetător, slujite de 
un real simt al artis
ticului. de o accentua
tă vocație a analizei, 
de o ascuțime a spiri
tului in virtutea că
reia lectura scoate la 
iveală constituienti ne
observabili de către 
oricine ai unui text, 
de o gîndire lucidă și. 
nu in ultimul rind. de 
iscusința de a o for
mula. Un stadiu re
prezentativ este cel 
privitor la Alexandru 
Sahia. Valorificat în 
bună parte prin scrie
rile sale mai puțin sau 
(unele) chiar deloc co
mentate. autorul Ploii 
din iunie apare ca un 
prozator 
modernă, cu manifes
te propensiuni spre 
expresionism. Narațiu
nile sale rămase mul
tă vreme în periodice 
sînt înfățișate ca fiind 
ale unui scriitor care 
îngroașă, deformează 
detaliile, care nu ra
reori încornorează tra
gicul în grotesc. Citi
te din această per
spectivă, și nuvelele 
sale unanim cunoscu
te se dovedesc

de factură

IN LIMBA

a fi

articulate mai com
plex decît se crede. 
Procedeele naratorului 
„nu aparțin in exclu
sivitate
(ca ■ „stil" 
realismul.
nant 
mente 
incit 
vorbi (...) de un rea
lism
Studiul 
convingător că Sahia 
merită să fie nu nu
mai predat in scoală, 
dar si citit, fiind un 
autor mai interesant 
decît rezultă din 
scrierile sale propuse, 
intr-un timp, cu insis
tentă excesivă, aten
ției publice. în dauna 
altora, superioare ar
tistic. Substantial, deși 
mai vechi, e studiul 
despre Mihail Drago- 
mireseu. studiu in care 
teoreticianul capodo
perei e prezentat, cu 
exemplificări edifica
toare. drept „adevăra
tul precursor al cerce
tării literare moder
ne". S-ar putea adău
ga : și nu doar la noi. 
Un studiu mai scurt 
conține prețioase date 
despre Radu Ionescu. 
precursor în critica li
terară nu numai al lui 
Maiorescu. dar chiar

realismului “ 
literar) ; 

predomi- 
• include ele- 

expresioniste. 
„s-ar butea

EDITURA
MAGHIARA

Palocsay Zsig-
FELNOTTEK

Kabăn Jâzsef,
mond : FELNOTTEK ME- 
SESKONYVE (Povestiri pentru 
adulți).

Nguyen Dinh Thi: CSATATER 
A FELHOK KOZOTT (Război 
printre nori) roman. Traduce
re din vietnamezâ de Mesză- 
ros Klăra. Colecția „Lekturo".

Eugen Barbu : A GODOR (Groa
pa) roman. Traducere de Bă- 
lint Tibor.

IN LIMBA GERMANA
Thusnelda Henning Hermann:

DER HOLZERNE PFLUG (Plu
gul de lemn) roman.

Otto Alscher: TIER-UND JAGD-

expresionist", 
demonstrează

și al lui M. Dragomi- 
rescu. Tudor 
G. C-ălinescu 
unele idei — 
tare. ..o voce 
la mijlocul 
trecut". De 
factură e studiul des
pre Sextil Puscariu. ca 
istoric, critic literar si 
scriitor. El relevă, in
tre altele, meritul e- 
minentului lingvist de 
a fi intuit, cind era 
nebănuită încă va
loarea lui Lucian Bla
ga. Observații pătrun
zătoare. sublinieri in
teresante. semnalări 
utile sint si in cele
lalte • articole (despre 
3. Călinescu, estetician, 
II. Papadat-Bengescu. 
F. Aderca. D. D. Pă- 
trășcanu. V. Voicu- 
lescu. Era nouă), na
tural. nu toate indis
cutabile. Nu e. desi
gur. vorba, de contri
buții științifice capita
le. de puncte de ve
dere cu totul noi. de 
documente inedite. Ne 
găsim mai curind în 
fata unor exerciții, dar 
acestea sint ale untli 
cercetător literar, de 
la care sint de aștep
tat lucrări tot mai va
loroase.

KRITERION

Vianu si 
— prin 

Si. că a- 
modernă 
secolului 

aceeași

Dumitru MICU

GESCHICHTEN (Povestiri 
despre animale).

Fr. Schiller: WALLENSTEIN. 
Colecția „Kriterion Schulaus- 
gaben".

Nicolae Iorga: SCHRIFTEN 
UND BRIEFE (Scrieri, cores
pondență). Colecția „Kriterion 
Bucherei".

Wolf Aichelburg: PONTUS EU- 
XINIIS. Poezii.

Adolf Meschendorfer: GEDICH-
TE. ERZÂHLUNGEN. DRAMA. 
AUFSAfZE. (Scrieri alese).

IN LIMBA IDIȘ
• • • : Scrieri bucureștene Cu

legere in limba Idiș. 208 pag. 
br. 9,75 lei.

Oașului“
Prestigioasa editură „Dacia", 

din Cluj-Napoca, publică albu
mul de fotografii „Țara Oașu
lui", rodul unei activități de 
peste 40 de ani căreia Ioniță G. 
Andron i s-a dedicat cu înțele
gere și pasiune. O suită emo
ționantă, expresivă, elocventă de 
imagini despre Țara Oașului — 
acest fabulos septentrion româ
nesc — cu amintirea dacilor li
beri, cu oamenii săi harnici și 
destoinici, cu neobișnuită tărie 
de caracter, care și-a păstrat 
nealterată creația materială și 
spirituală, 
astăzi iși

folciorul care abia 
dezvăluie adevărata 

frumusețe. Cu oșenii săi, care 
au rămas ei înșiși un relief in 
peisajul tradițional, admirabil 
exprimat de autorul prefeței 
albumului. Pop Simion : „în 
Tara Oașului rădăcinile geto-da- 
cice ale ființei naționale nu tre
buie căutate în adincime, pogo- 
rînd in straturile moarte ale 
arheologiei, pentru motivul că 
sfintele vestigii ale descenden. 
ței noastre se află la suprafață, 
ia îndemina oricui, prezente in 
structurile oșenești, in rostire și 
port, in virtute, in stilul de via
ță cotidian, in modul cum con
cepe oșeanul de azi ideea de 
timp, de istorie. în aprigul spi
rit -justițiar bazat pe omenie și 
muncă pașnică".

„Țara Oașului" a lui Ioniță G 
Andron este, mai degrabă, un 
letopiseț al acestor locuri, așe
zări ce se exprimă prin veridi
citatea fotografiilor. Sint imor
talizați oameni și obiceiuri, tra
diții (din care un loc aparte '1 
ocupă „Simbra oilor"), îndelet
niciri. imagini ale păstorituiui, 
anotimpurile în curgerea lor fi
rească. Ceea ce impresionează 
în arta lui Ioniță G. Andron sint 
tipologiile umane, oamenii 
„port-drapel" meniți să asigure 
echilibrul și veșnicia țării lor. 
Dintre aceștia, „Sfetnicii lui De- 
cebal", „Marele Preot, sfătuito
rul regelui dac", „Bătrânii sate
lor", „Dacii se țin atirnați de 
stînci", „Tinerețe" și altele, sint 
de mult cunoscute atit din ex
poziția de la sala „Dalles", cit 
și din multele r produceri pu
blicate în diverse cărți și re
viste.

Albumul „Țara Oașului", apă
rut în condiții 
beneficiind de 
tradusă, ca și 
grafiilor. în 
franceză, germană, reușește să 
prezinte o imagine convingătoare 
a acestei părți a țării românești.

Griqore SCARLAT

grafice deosebite, 
o caldă prefață, 
explicațiile foto- 
limbiie engleză,
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Primire la Consiliul de Stat Cronica zilei
Tovarășul Emil Bobu, vicepreședin

te al Consiliului de Stat, a primit, 
simbătă dimineața, delegația Procu
raturii Republicii Populare Ungare, 
condusă de Szijarto Karoly, procu
rorul general al R.P.U.. care se află 
într-o vizită în țara noastră.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, 
abordate aspecte ale 
prietenie și colaborare 
nia și Ungaria, dintre 
lor două țări vecine, 
contribuția pe care vizitele recipro
ce de delegații o pot aduce la dez
voltarea și întărirea lor.

La întrevedere a participat Gheor- 
ghe Bobocea, procurorul general al 
Republicii Socialiste România.

A fost de față Gyorgy Kalmâr, în-

au fost 
relațiilor de 
dintțe Româ- 
popoarele ce- 

relevîndu-se

alsărcinatul cu afaceri ad-interfcn 
R.P. Ungare la București.

★
Cu prilejul vizitei delegației Procu

raturii R.P. Ungare, GyOrgy Kalmâr, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al acestei 
țări la București, a oferit, simbătă 
după-amiază, un cocteil.

Au luat parte Gheorghe Bobocea, 
procurorul general al Republicii So
cialiste România, Sever Georgescu, 
prim-adjunct al procurorului general, 
Nicolae Popovici. adjunct al minis
trului justiției, Vasile Grădisteanu, 
vicepreședinte al Tribunalului Su
prem. alte persoane oficiale.

în aceeași zi, tovarășul Gheorghe 
Bobocea a oferit în onoarea oaspeți
lor maghiari un dineu.

(Agerpres)

In perioada 29 aprilie—6 mai. o de
legație a Comitetului de prietenie 
Yokohama—Constanța, condusă 
Matsuo Ariyama. președintele co
mitetului. a făcut o vizită în tara 
noastră. la invitația Consiliului 
popular municipal Constanta.

în timpul șederii în tara noastră, 
delegația a avut Întrevederi la 
I.R.R.C.S., a vizitat obiective econo
mice și social -culturale din județele 
Constanta și Tulcea si din munici
piul București. De asemenea, a fost 
primită de tovarășul Ion Tudor, pre
ședintele Consiliului popular județean 
Constanța.

de

*
în cadrul planului de colaborare 

culturală româno-poloneză, în pe-

rioada 8—14 mai vor avea loc tn 
R.P. Polonă „Zilele artei distractive 
românești". Cu acest prilej, va Între
prinde un turneu Teatrul de stat de 
operetă din București, care va pre
zent^ o serie de spectacole cu ope
retele „Lăsați-mă să cînt" de Ghe- 
rase Dendrino si „Văduva veselă" de 
Lehar, Ja Varșovia și Lodz. în ace
lași timp, o formație de estradă a 
Teatrului muzical din Galați va sus
ține spectacole la Varșovia, Plock și 
Konin. Ca replică la aceste manifes
tări, între 14 și 20 mal vor fi orga
nizate în tara noastră „Zilele artei 
distractive poloneze".

(Agerpres)
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Campionatele europene de lupte libere

la clubul sportiv Dinamo-București
Club de prim rang in sportul ro

mânesc. Dinamo București va 
împlini zilele acestea trei de
cenii de la înființare. în acest 
răstimp, activitatea sa a cu
noscut o permanentă și spectacu
loasă dezvoltare, concretizată în 
foarte numeroasele prezențe ale 
sportivilor clubului în loturile re
prezentative, în aportul dinamoviș- 
tilor la cucerirea — spre gloria spor
tului românesc — a sute de meda
lii : la Jocurile olimpice (47, din 
care 11 de aur), la campionate 
mondiale (147, 45 de aur), la cam
pionate europene (201, din care 49 
de aur) și la campionate balcanice 
(397). Din rîndul medaliaților cu aur 
la J.O. fac parte dinamoviștii 
Leon Rotman, Simion Ismailciuc, 
Alexe Dumitru, Ivan Patzaichin, 
Serghei Covaliov (Ia canoe), Mi- 
haeia Peneș (la atletism). Nicolae 
Linca (la box), Ion Dumitrescu, Ște
fan Petrescu (la tir), Nicolae Mar- 
tinescu (la lupte greco-romane), Va
sile Dîba (la. caiac). lat in rîndul 
laureaților mondiali la loc de frun
te stă caiacistul Aurel Vernescu, 
multiplu campion mondial, azi an
trenor la copiii lui Dinamo. Un 
excelent palmares deține clubul 
Dinamo si în competițiile cu carac
ter național : pină la sfîrșltul anu
lui trecut, dinamoviștii cuceriseră 
3 883 de titluri de campioni si îm-

bunătățiseră 2 044 de recorduri na
ționale.

La reputația bine cunoscută a 
clubului, in general la descoperirea, 
formarea și afirmarea marilor cam
pioni ai sportului românesc, o con
tribuție substanțială și-au adus de-a 
lungul anilor antrenori renumiți ca 
Radu Huțan, Oprea Vlase. Ion Cer
nea și Dumitru Cuc, Dan Niculescu, 
Constantin Dumitrescu, Doina Ivă- 
nescu. Emilia Liță și Mircea Bă- 
dulescu, Stavru Todorof, Nicolae 
Voicu, Ion Țuțuianu etc. — unii ei 
înșiși foști sportivi în cadrul clu
bului.

Clubul Dinamo București este re
prezentat astăzi de 1 600 sportivi 
care activează in cele 21 de secții 
afiliate la federațiile de specialita
te. Cercul „Tinărul dinamovist" — 
o adevărată pepinieră a clubului — 
cuprinde peste 900 de copii și ju
niori. . ’

La împlinirea celor trei decenii 
de existentă a clubului lor. dina- 
moviștii — sportivi, antrenori, su
porteri — se vor prezenta, așadar, 
mîndri pentru un strălucit bilanț, 
dar și cu dorința de a contribui si 
mai mult, pe măsura posibilităților 
și condițiilor ce le are acest mare 
club la îmbogățirea palmaresului, 
la creșterea prestigiului clubului, 
al sportului românesc.

La Sofia au continuat campionate
le europene de lupte libere. La cate
goria 48 kg, campionul român Gh. 
Itașovan ]-a ftivins prin descalificare 
pe grecul Sideropoulos. La cat. 74 kg, 
M. Pîrcălabu a cîștigat prin descali
ficare în fata olandezului Pavert. Alte 
rezultate înregistrate de luptătorii ro
mâni : cat. 90 kg : Neupert (R.D.G.) 
b. tuș pe Ivanov ; 100 kg : Tediașvili 
(U.R.S.S.) b.p. pe V. Pușcașu ; pțste 
100 kg : Bala (Ungaria) b. descalifi
care pe Ladislau Simon.

în turul trei Ia categoria 100 kg, 
sportivul român Vasile Pușcașu l-a 
învins prin tuș pe Stratz (R.F.G.), 
iar la categoria 74 kg, Marin Pîrcă
labu a obținut victoria la puncte în 
meciul cu iugoslavul Ristov. în li
mitele categoriei 57 kg, luptătorul 
român Aurel Neagu a fost declarat 
învingător în fața francezului Bru- 
tto, în timp ce la categoria 52 kg 
Ion Arapu a pierdut la puncte întîl- 
nirea cu Reich din R.D. Germană.

înființarea Institutului 
de biologie 

și patologie celulară 
în București a fost 

tutui de biologie si 
iară. în cadrul noului 
donat Ministerului Educației si învă- 
țămîntului, se vor efectua cercetări 
privind biopatologia celulară si mo
leculară a țesuturilor funcționale, 
mecanismele celulare și moleculare 
de biosinteză, transport și metabo
lism hormonal și farmacologia con
tactelor intercelulare în condiții nor
male și patologice. Totodată, institu
tul va asigura specializarea si per
fecționarea cadrelor în domeniul res
pectiv. prin cursuri postuniversitare, 
stagii la specializare, doctorat, avînd 
în centrul preocupărilor procesul de 
învățămînt la disciplinele privind 
biologia și patologia celulară in care 
se pregătesc studenții facultăților de 
biologie, medicină și farmacie.

în realizarea activității sale, insti
tutul va colabora cu academii de 
științe, institute de cercetări, de in- 
vățămînt superior și alte instituții in
teresate în cercetarea științifică și 
aplicarea rezultatelor din domeniul 
biologiei și patologiei Celulare. De 
asemenea, el va colabora, pe bază de 
convenții, cu instituții de speciali
tate din străiriătate, cu organisme 
internaționale de profil, precum și . 
cu personalități științifice de pres
tigiu. (Agerpres)

tv
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Cupa „Dinamo“ la ciclism
Competiția ciclistă ..Cupa Dinamo" 

s-a încheiat ieri in Capitală 
toria rutierului dinamovist 
Vasile. urmat în clasamentul 
de coechipierul său Mifcea .... . 
cărau. Pe echipe, locul intăi a revenit 
primei formații a clubului Dinamo.

cu vic- 
Teodor 
general 
Romas-

Ultima etapă Sinaia—București 
km) a fost cîștigată de Andrei 
tal din formația Cibo Brașov, 
nonietrat cu timpul de 2h48’39” (me
die orară 41,600 km). La interval de 
trei secunde au .sosit Constantin 
Bonciu si Ilie Valentin.

(117 
An- 
cro

Campionatele mondiale de box
Pe ringul instalat în sala „Pionir" 

din Belgrad a început ieri cea de-a 
doua ediție a Campionatelor mon
diale de box pentru amatori, între
cere care reunește citeva sute de 
pugiliști din cele cinci continente 
ale globului. Gala inaugurală a pro
gramat meciuri la categoria cocoș 
încheiate cu următoarele rezultate : 
Adolfo Horta (Cuba) întrece la punc
te cu o decizie de 4—1 pe Teodor 
Dinu (România); Feliks Pak (U.R.S.S.)

LA CONSTANȚA-.... --- ------ ■ —------------
România B —

Astăzi dimineață, cu începere de la 
ora 11, pe stadionul „1 Mai" din 
Constanța va avea loc întîlnirea in
ternațională de rugbi dintre echipele 
secunde ale României și Angliei. Jo
cul este așteptat cu deosebit interes

înființat Insti- 
pato logic celu- 
instituk subor- 

Ji Si învă- 
' ’ i cercetări

R. D. GERMANA i

Luminile de la NARVA
...Străbătînd vechiul 

cartier muncitoresc 
Friedrichhain din Ber
lin, 
ză 
pe 
reia

mașina stopea- 
în fața clădirii 
frontispiciul că- 
scrie : „NARVA 

— lumina zilei". E o 
clădire înaltă, din că
rămizi 
care 
patina 
exact 
cărora 
țuit. Ridicată cu mulți 
ani înainte de război, 
ea a adăpostit pe a- 
tunci una din fabrici
le trustului OSRAM, 
care a avut un noi în
semnat in alimentarea 
cu material electroteh- 

de

roșii, peste 
s-a așternut 

vremii, mai 
a vremurilor 
le-a supravie-

CRITICA
(Urmare din pag. I)

pe 
din

a va- 
trava-

ciștigă prin KO tehnic în rundul trei 
la Kossi Dieudonne (Republica Afri
ca Centrală) ; Kim Chung Șui (Co
reea de Sud) întrece prin KO în 
repriza a doua pe Satoshi Koguchi 
(Japonia). La categoria semiușoară 
francezul Daniel Londas si-a adju
decat victoria la puncte în fata lui 
Mărgărit Atanasov (Bulgaria), iar 
iugoslavul Ace Rusevskj l-a învins 
prin KO în rundul doi pe finlande
zul Youko Moilanena.

ia,30 
13,00 
13,05 
16,50

Anglia B, la rugbi
de amatorii jocului CU balonul oval. 
Din echipa noastră vor face parte, 
printre alții, o serie de tineri talen- 
tați, ca de pildă Marin, FÎ. Constan
tin, Podaru, Mușat și Ioniță.

AZI, TN DIVIZIA
Campionatul diviziei A la fotbal 

continuă astăzi cu desfășurarea eta
pei a 28-a. în Capitală sint progra
mate două partide : Dinamo — F.C. 
Bihor (stadionul Dinamo) și Sportul 
Studențesc — F.C. Olimpia (stadio
nul Republicii). Jocurile încep la 
ora 17.

Celelalte întîlniri ale etapei: AS.A. 
Tg. Mureș — Jiul Petroșani ; F.C.

„A“ LA FOTBAL

LITERARĂ i i'

Corvinul Hunedoara — Universitatea 
Craiova ; C.S. Tirgoviște — F.C. Pe
trolul ; Politehnica Iași — F.C.M. 
Reșița ; U.T. Arad — F.C. Constanța; 
F.C. Argeș — S.C. Bacău : Politeh
nica Timișoara — Steaua (repriza a 
doua va fi televizată).

în cadrul emisiunii „Sport și mu
zică", posturile noastre de radio vor 
transmite rezultatele altor competiții 
și aspecte de la toate jocurile eta
pei. Transmisia va începe la ora 16.30, 
pe programul I.

suflețit de conștiința 
faptului că realizările 
în muncă se răsfrîng 
în îmbunătățirea ni
velului de trai — le
gătură dialectică pusă 
în permanentă în re
lief de politica P.S.U.G. 
Oamenii muncii de la 
NARVA ne-au vorbit 
de efectele concrete 
pe care le au pentru 
ei și familiile lor a- 
plicarea programului 
de creștere a bunăstă
rii populației, elabo
rat de Congresul al 
IX-lea al P.S.U.G., 
care prevede sporirea 
Veniturilor la anumite 
categorii de muncitori, 
amplificarea construc
ției de locuințe, redu
ceri ale programului 
de lucru pentru femei 
și ne-au relatat des
pre dezvoltarea gru
pului social al uzinei, 
cafe include cantină, 
policlinică, creșă etc.

In contextul preocu
părilor pentru dezvol
tarea relațiilor econo
mice ale R.D.G., nl 
s-a vorbit cu vădită 
satisfacție, pretutin
deni, în cursul călăto
riei, despre dezvolta
rea legăturilor de coo
perare 
dintre
R.D.G., puternic 
pulsionate de intilniri- 
le și convorbirile din
tre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich 
Honecker. Interlocuto
rii remarcau. între 
altele, că înaltul nivel 

. tehnic al livrărilor re
ciproce de instalații 
mașini contribuie 
progresul economic 
ambelor țări, socialii 
te, la adîncirea prie
teniei dintre cele două 
popoare, spre binele 
lor, al cauzei genera
le a socialismului și 
păcii.

...Au 
ani de 
de sub 
pîirile 
prinzînd speranțe au 
devenit între timp 
proiectoarele incan
descente ale socialis
mului. La anul va fi 
marcată in mod so
lemn împlinirea a trei 
decenii de la memora
bilul eveniment al 
creării primului stat. 
german al muncito
rilor și țăranilor — 
Republica Democra
tă Germană. în cin-

de partid — pornim 
de la ceea ce congre
sele al VIII-lea și al 
IX-lea ale P.S.U.G. au 
definit ca -sarcină 
principală- a actualei 
etape de construcție â 
socialismului dezvol
tat: creșterea pe mai 
departe a nivelului de 
trai material și spiri
tual al poporului pe 
baza unui ritm ridicat 
de dezvoltare a pro
ducției socialiste, pe 
baza creșterii eficien
ței, a progresului ști- 
ințifico-tehnic și a 
sporirii productivității 
muncii."

„In acest scop — a- 
daugă președintele 
sindicatului, tovarășul 
Quass — la noi ca și 
in întreaga țară în
trecerea se desfășoară 
sub deviza : din fie
care gram de materie 
primă, din fiecare oră 
de lucru și din fieca-

nic a mașinii 
război hitleriste.

8 mai 1945 — Ziua 
eliberării poporului 
german de sub domi
nația fascistă — găsea 
clădirea grav avaria
tă de bombardamente. 
Dar muncitorii uzinei 
au îndepărtat molozul, 
au curățat mașinile, 
le-au pus în funcțiu
ne și au produs, în 
1946, primele becuri e- 
lectrice. Ele au licărit 
atunci 
lor la 
coasei 
mului, 
inimi 
credere într-un viitor 
de libertate, muncă 
rodnică și bunăstare
— așa cum ii prefi
gura partidul comu
niștilor.

...Astăzi doar ’ zidu
rile de cărămizi roșii 
mai amintesc de tre
cut ; înăuntrul lor își 
are sediul VEB— 
NARVA (întreprinde
rea de stat NARVA)
— un combinat mo
dern, purtînd ampren
ta transformărilor în
noitoare intervenite 
după nașterea Repu
blicii Democrate Ger
mane, in anii con
strucției socialiste. 
Combinatul — în ter
menii noștri o centra-, 
lă — care are in com
punerea sa 19 fabrici 
(5 la Berlin), cu un 
total de peste 11 000 
personal muncitor — 
toate specializate în 
producția de material 
de iluminat, are o im
portantă pondere în 
industria electrotehni
că și electronică — ra
mură de vîrf, dinami
că, prestigioasă a e- 
conomiei R.D.G.

în convorbirea care 
se încheagă la Uzina de 
material electric, în- 
treprindere-„mamă“ a 
combinatului. gazde
le ne-au împărtășit 
idei, experiențe, preo
cupări ale colectivu
lui. „în realizarea sar
cinilor de plan — ne 
spune tovarășul Kirs
chner, locțiitorul se
cretarului organizației

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

ca ivirea zori- 
capătul întune- 
nopti a fascis- 
aprinzînd în 

speranțe și In-

investită, 
de eficien-

care a re-
multilaterală 

România

re marcă 
maximum 
ță“.

Cuvîntul 
venit cel mai frecvent
în spusele interlocuto
rilor a fost „Intensi- 
vierung" (intensifi
care), noțiune care ex
primă în mod sintetic 
calea menită să 
în continuare la 
terea volumului, 
cienței, calității 
ducției în 
economie națională.

Dar ce înseamnă 
lupta pentru intensifi
care — concret, la fața 
locului, în uzina vizi
tată ? Ca răspuns 
ne-au fost citate e- 
xemple din domenii 
diferite începînd cu 
ceea ce se consideră 
a fi factorul nr. 1 al 
intensificării : intro
ducerea sistematică a 
celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, 
obținerea unor reali
zări de vîrf pe plan 
internațional. „Anewt 
un plan special pentru 
știință și tehnică —
ni se spune. în el sint 
cuprinse măsuri de
natură să asigure Că 
60 la sută din sporul 
de productivitate va ia, X11 V1JX_
fi obținut prin valpri- _.Btea acestei glorioa-, 
-aniversări, între

cerea a și început. 
Ea anunță de pe acum 
că pe drumul care a 
fost străbătut în peri
oada postbelică —
drum deloc ușor, de
urcuș pieptiș, dar de 
rezultate remarcabile 
— vor fi obținute noi 
realizări de prestigiu.

PROGRAMUL 1
8,00 Sportul pentru toți • Gimnastica 

la domiciliu
8.15 Tot înainte ! Sub flamura împli

nirii
9,05 Șoimii, patriei
9.15 Film serial pentru copil : Comoa

ra din insulă
9.45 Pentru căminul dumneavoastră 

10,00 Viața satului
11,45 File de istorie, pagini de creație 

muzicală.
De strajă patriei
Telex 
Album duminical. 
Film serial : Linia maritimă One- 
dln — Episodul 37.

17,40 Micul ecran pentru cei mici.
18,00 Fotbal : Politehnica Timișoara — 

Steaua (repriza a Il-a). Transmi
siune directă de la Timișoara 

‘"Transmisiune directă de la Monte 
Carlo. Sosirea din cursa automo
bilistică „Marele premiu Monaco" 
Telejurnal
Partid al lzbtnzilor noastre. Do
cumentar TV
Roadele politicii partidului de dez
voltare economico-socială a țării, 
„împreună trăim, muncim, visăm". 

20,00 Antena vă aparține. Spectacol pre
zentat de județul Vaslui.

21,OS Film artistic : „Armata umbrelor". 
Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor franceze.

23.05 Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ susținut de or
chestra filarmonică „George Enes
cu". Dirijor : Mircea Basarab. So
listă : Liliana Ciulei

11.45 Teieșcoalft.
LUNI 8 MAI 
PROGRAMUL 1

15,35 Telex
16,00 Emisiune în limba maghiară 
19,00 Cîntarea României.
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 In direct : Tîrgul internațional de 

primăvară — TIBCO ’78 șl Salonul 
internațional al chimiei

20,00 Steăgul roșu, steag de luptă. 57 
de ani de la crearea Partidului 
Comunist Român.

20,25 Te cînt, partid al vrerii unanime. 
Emisiune Uterar-muzicală

21,05 Emisiune de știință
21.20 Roman-foileton : „Familia Palli- 

ser". Episodul 11 
Cadran mondial
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Melodii populare 
tn alb șl negru : „Zbor mîndru" 
Roadele politicii partidului de dez
voltare economico-socială a țării. 
Ciclul de filme românești de tele
viziune. Războiul independenței. 
O producție a Studioului de Film 
TV, realizată în, Centrul de pro
ducție cinematografică București. 
Episodul I : „Deșteptarea Româ
niei". Scenariul : Paul Angliei. 
Regia : Gheorghe Vitanidis.
1001 de seri

18,50

19,40

ducă 
creș- 

efi- 
pro- 

întreaga
și 
la 
al

Is"

trecut 33 de 
la eliberarea 
fascism ; „pîl- 
becurilor" a-

ficarea cuceririlor teh
nico- științifice. $i ca 
una din consecințe : 
secția becurilor de fo
losință curentă, cea 
mai importantă, a fost 
integral automatizată, 
prin forțe proprii."

Tn eforturile pe care 
colectivul le depune 
pentru noi realizări, 
el este permanent in-

ÎN CÎTEVA RÎNDURIexemple ilustre. Cit de 
mult a reușit să facă Georg 
Brandes pentru scriitorii 
nordici și în vremurile 
noastre Roger Caillois, pen
tru cei sud-americani sau 
Etiemble pentru autorii 
vechi arabi și extrem- 
orientali ! Diletantismul și 
birocrația sint pe acest ță
ri m delicat mai mortale 
c.a oriunde și, din păcate, 
le mai simțim efectele pe 
pielea proprie.

Odată tradusă o căite, 
criticul are putința să aju
te efectiv la pătrunderea 
ei în conștiința publică a 
altei culturi. Trăim intr-o 
epocă de adevărat diluviu 
editorial. Plouă necontenit 
cu cărți ; se tipăresc zilnic 
mii și mii de titluri. Acolo 
unde critica nu intervine, 
viața cărților ajunge re- 

inecată 
sub potopul aparițiilor 
concomitente. Cînd e vor
ba, mai ales, de opere 
venite din literaturi nu 
prea bine cunoscute, im
portanța susținerii lor prin 
exegeza . promptă crește 
considerabil. Cit ar fi cîș
tigat Bacovia dacă 
spunem — la 
lui în 
„Poetes d’aujourd’hui1 
fi fost 
critici francezi mareanți.

Și răspunderea stăruin
ței asupra uneia sau alteia 
din mulțimea cărților tra
duse in limbile de mare 
circulație crește considera
bil dintr-o atare perspec
tivă. Pentru o autentică 
apropiere mutuală între 
popoare e nevoie să fie 
biruită o mentalitate ve,- 
tustă, dar persistentă. Da
torită ei, sfera culturii uni
versale nu trece niciodată 
de raza interesului limitat 
al cîtorva centre intelectua
le din Europa. Dar astăzi 
participă la făurirea 
riei omenirii foarte 
popoare 
mediul 
abia se 
iese pe 
tuaiă a 
geografice e total ignorată.

istoriei contemporane 
admiratorii lui Kafka, 
atitea țări ale globului.

O importanță mare, ca 
să aibă loc o asemenea 
minune, îl are bineînțeles 
și actul traducerii. Fără 
tălmăciri izbutite în alte 

. graiuri (adesea adevărate 
opere de creație) circula
ția internațională 
lorilor si implicit
liul lor binefăcător e sim
țitor limitată. Pentru po
poarele cu o limbă puțin 
răspîndită, condiția devine 
pur și simplu vitală.

Cum să ajungă cunoscuți 
altfel mari poeți și roman
cieri care există și nu Sint 
mai prejos decît contempo
ranii lor francezi, englezi, 
spanioli sau germani, cind 
scriu in finlandeză, cehă, pede să înceteze, 
română, norvegiană, grea
că sau vietnameză ?

Rolul criticii literare nu 
rămîne’, totuși, mai mic. în 
primul rînd, din imensa 
zestre poetică a popoarelor, 
abia o mică parte izbutește 
să fie tălmăcită și astfel 
să circule efectiv. Critica 
presupune (măcar în teo
rie) erudiție. Comentato
rul cărților e în principiu 
un cititor 
noscător 
limbi și literaturi, 
bil să 
„capodopere 
și să îndrepte privirea pu
blicului către ele. Mult 
înaintea traducerii Iui in 
franceză, critici informați 
au adus mereu vorba de 
Krleza, trezind gustul 
lecturii scrierilor sale. CeVa 
asemănător ș-a intîmplat, 
în ultima vreme, cu portu
ghezul Pessoa. E o mare is
cusință, aș spune chiar o 
adevărată artă, să știi să 
faci aceasta cu succes, ale- 
gind bine autorul, rapor- 
tindu-ți observațiile la un 
fond aperceptiv în stare să 
le primească, stîrnind cu
riozitate, adică actualizind 
opera împinsă către inte
resul contemporan al altor 
literaturi. Avem cîteva

avizat, bun cu- 
al mai multor 

capa- 
vorbească despre 

necunoscute"

să 
publicarea 

reputata colecție 
j ■" 1“ ar 

comentat de cîțiva

isto- 
multe 

despre care, în 
criticilor parizieni, 
știe unde ele tră- 

glob. Creația spiri- 
unor mari spații

O inegalitate analoagă de 
tratament are loc și față de 
culturile popoarelor mici 
sau mijlocii. Ele cunosc 
bine pe principalii autori 
ruși, englezi, francezi, spa
nioli sau germani, traduși 
de mult în ediții populare. 
Reciprocitatea însă e de
parte de a funcționa. Un 
critic din România sau Iu
goslavia s-ar simți rușinat 
dacă ar trebui să declare 
că nu l-a citit, să presupu
nem. pe Faulkner. Colegii 
lor americani mărturisesc, 
in schimb, cu seninătate că 
ignoră nume ca Arghezi ori 
Ivo Andric. Rămășițele 
unei atitudini de superio
ritate se păstrează, chiar 
sub forme inconștiente. 
Cine altora decît criticilor 
le revine datoria morală să 
schimbe această situație, să 
lărgească orizontul culturii 
universale la adevăratele 
lor dimensiuni contem
porane, introducînd în el 
continente întregi neglijate: 
Africa, Asia, America de 
Sud ? E vremea, in sfirsit. 
să apară Columbi și în 
geografia literaturii.

încă un alt aspect al pro
blemei mi se pare demn de 
luat în considerație : cu
noașterea e neapărat nece
sară, dar nu și suficientă. 
Mă îndoiesc că informația, 
chiar bogată, despre litera
tura altui popor. aduce 
automat st prietenia pentru 
el. Franța și Germania își 
cunoșteau destul de bine 
marii scriitori in preajma 
anului 1914 și faptul nu 
le-a împiedicat să se înca- 
iere. Și Japonia avea 
destule informații culturale 
asupra Statelor Unite, cîhd 
a declanșat atacul 
Pearl Hearbour.

Ca să realizeze 
apropierea intre 
cunoștințele reciproce 
buie să fie integrate 
concepții înaintate 
relațiilor
Altfel zis, e nevoie de pro
movarea ideilor care afir
mă drepturile egale la via
tă ale popoarelor, respectul 
integrității; teritoriale și

de ia
efectiv 

poțjoare, 
tre- 

unei 
asupra 

internaționale.

suveranității lor. oslndirca 
ațîțărilor rasiale și șovine, 
gustului supremației mon
diale. megalomaniei națio
naliste sau mesianismului 
etnic, cum zicea Blaga, 
cultului forței brutale si 
disprețului arătat ființei 
umane. Privind astfel lu
crurile. rolul criticii crește 
imens in însemnătate. Nu 
e suficient să alegem căr
țile cu un pronunțat carac
ter umanist și să dăm in
formațiile necesare asupra 
lor. Sîntem datori a, ajuta 
ca ele să fie înțelese așa 
cum se cuvine.

Epoca noastră cunoaște o 
, înflorire fără precedent a 
criticii interpretative. Fap
tul vine direct în sprijinul 
acțiunii care ne preocupă. 
Exegeza modernă țintește 
să reactualizeze marile 
opere, prin abordarea lor 
dintr-un unghi nou. racor
dat sensibilității și achizi
țiilor științifice contem
porane. E un bun prilej ca 
tocmai valorile umaniste, 
in inepuizabila lor plurali
tate, acolo unde există 
opere cu adevărat valoroa
se/ să fie luminate din 
plin. Totodată. procedind 
la o analiză cu . implicații 
adinei în ansamblul exis
tenței omenești. critica 
poate să descurajeze cu re
zultate notabile doctrinele 
elaborate spre învrăjbirea 
popoarelor.

O operă literară devine 
un real bun al altei culturi 
cînd dofrindește legături or
ganice cu ea, e asimilată 
de conștiința acesteia, su
feră o convertire nu doar 
lexicală, ci si spirituală. 
Singură o critică inteligen
tă. curajoasă. în stare să-și 
păstreze optica proprie, ori
ginală. refuzind preluarea 
fără diScernămînt a ideilor 
cu Pricit prestigiu ar sosi 
încărcate, hotărîtă să mili
teze neobosită pentru idea
lurile umane generoase și 
să combată tot ce le stă 
împotrivă, poate înfăptui o 
asemenea muncă inesti
mabilă.

• Aseară,_ la Praga, într-unul din 
derbiurile campionatului mondial de 
hochei pe gheață, echipa Ceho
slovaciei a cîștigat cu scorul de 6—4 
(1—2, 3—1, 2—1) intîlnirea cu selec
ționata U.R.S.S.

• în finala „Cupei Angliei" la 
fotbal, disputată simbătă pe stadio
nul Wembley din Londra, in pre-

. zența a 100 000 de spectatori, echipa 
Tpswich Town a învins cu scorul de 
1—0 (0—0) formația londoneză Ar
senal. Unicul gol al partidei 
înscris de Roger Osborne în 
tul 77.
• Echipa „AZ-67" Alkmaar 

tigat în acest ân „Cupa Olandei" la 
fotbal. în finala disputată la Am
sterdam fotbaliștii acestei echipe au 
învins cu 1—0 (0—0) cunoscută echipă 
Ajax Amsterdam.

a fost 
minu-

IAȘI: „Festivalul
Cea de-a 5-a ediție a „Fes

tivalului muzicii românești" a 
inceput la Iași într-un ca
dru festiv la Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri". Corul și or
chestra simfonică ale Filarmo
nicii „Moldova" din lași au sus
ținut un concert în pro
gramul căruia au figurat lucră
rile „Arcade peste timp — ora
toriu pentru mezzosoprană, reci
tator, cor și orchestră" de An-, 
ton Zeman, solistă Mariana Cio- 
romiia, laureată a Festivalului 
național „Cîntarea României" și 
a concursurilor , internaționale 
de la Barcelona și Atena, reci
tator — actorul Virgil Raiciu, 
de la Teatrul Național ieșean, 
dirijorul corului Ion Pavalache ; 
„Triplu concert pentru vioară, 
violoncel. pian și orchestră" 
de Paul Constantinescu (pri
mă audiție). soliști Daniel 
Podlovschi. Ștefan Zărnescu, 
Victoria Ștefănescu ; „Simfo
nia a Ii-a" (primă audiție) de 
V. Gheorghiu. în pauză s-a ver
nisat, la galeriile teatrului, o 
expoziție de carte muzicală, par
tituri si discuri.

Simbătă. „Festivalul muzicii ro-
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Șezătoare la Tauț.
Film serial pentru copii : „Cuore" 
Cehoslovacia ’78. Film documen
tar
Telex
Incursiune !n cotidian. „Ștafeta 
generațiilor"
Seară de operetă. „Răspîntia" de 
Florin Comișel.

vremea
Șl 
CU

izolat de grindină. Vînt 
Intensificări temporare 

din sectorul vestic, Tem-

muzicii românești”
mânești" a continuat cu deschi
derea la muzeul teatrului, a unei 
expoziții de documente din isto
ria muzicii românești, cu coloc
viul „Actualitatea tradiției și 
tradiția actualității în muzica 
românească", ținut la Casa de 
cultură a tineretului și studenți
lor, cu participarea compozito
rilor și muzicologilor din Bucu

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 mai. In țară : vreme în curs de 
răcire. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, mai ales cu carac
ter de aversă, însoțite de descărcări

electrice 
moderat 
predominînd 
peraturile minime, vor fi cuprinse în
tre 5 și 15 grade, iar cele maxime în
tre 15 și 25 grade. In București : vreme 
în curs de răcire. Cerul va fl temporar 
noros. Ploaie sub formă de aversă. Vînt 
moderat cu intensificări la începutul 
intervalului.

rești, Cluj-Napoca și Iași, cu un 
recital de lieduri și sonate de 
George Enescu, susținut în sala 
Teatrului Național, cu un con
cert prezentat în comuna Rugi- 
noasa de corala „Trubadurii 
prieteniei" a Conservatorului din 
Iași. Astăzi. Opera română din 
Iași prezintă spectacolele „Toate 
pînzele sus!" si „Răscoala": alti 
participant! vor susține concer
te camerale (Manole Corcaci).

ARAD: A noua ediție a prestigioasei 
manifestări „Primăvara arădeană”

Ediția a noua a „Primăverii 
arădene" a debutat ieri printr-un 
spectacol festiv, intitulat „Trepte 
de aur în primăvara țării", orga
nizat la Teatrul de stat din Arad 
și la care și-au dat concursul 
orchestra de cameră „București" 
a Filarmonicii „George Enescu", 
actori și balerini din București, 
Craiova, Cluj-Napoca și Arad, 
corurile „Antifonia" din ~ j 
Napoca, „Emil Monția" și cel al 
Filarmonicii de Stat din 
Din programul festivalului men
ționăm sesiunile de comunicări 
științifice : ..Aradul pe treptele 
istoriei", „Gontribuția scriitori-

Cluj-
Arad.

lor transilvăneni la afirmarea 
conștiinței unității naționale", 
„Școala românească din părțile 
Aradului în perioada 1867— 
1918, contribuția ei la opera de 
făurire a unității noastre națio
nale" si manifestările dedi
cate anului aniversar „Arad ’78", 
respectiv împlinirii a 60 de ani 
de la făurirea statului național 
român unitar, a 950 de ani de 
atestațe documentară a muni
cipiului Arad și a 2000 de ani 
de la întemeierea cetății dacice 
Ziridava. De asemenea, în pro
gramul festivalului figurează 
tradiționalele zile dedicate crea-

artelor plastice, 
popular 

de prezența 
unor prestigioase instituții cul
turale profesioniste din diferite 
centre culturale ale țării, cum 
sint teatrele de stat și naționale 
din' Sibiu, Cluj-Napoca. Timi
șoara, Oradea. La Arad, ca de 
altfel și în numeroase localități 
ale județului — la Lipova, Ineu, 
Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, 
Gurăhonț, Sîntana, Zerind, Și- 
fia, Săvîrșin, Vărădia de Mureș 
ș.a. — vor avea loc, de aseme
nea, sesiuni științifice, simpo
zioane, conferințe, expoziții, 
spectacole de teatru și folclori
ce. Un loc aparte însă în pro
gramul festivalului îl ocupă 
prezența mișcării artistice și 
culturale a naționalităților con
locuitoare din această parte de 
țară, prezență marcată, bunăoa
ră, prin simpozioanele „Creația 
literară de limbă germană în 
contextul realizărilor socialiste", 
„Aportul literaturii de limbă 
maghiară în procesul formării 
conștiinței socialiste", medalio
nul literar „Adam MUller Gut- 
tenbrun si Aradul" și alte ase
menea manifestări. (Constantin 
Simion).

ției literare, 
folclorului și portului 
arădean, alături

• SINGUR LA POL.
La începutul acestei săptămîni, 
exploratorul japonez Naomi 
Uemura, despre a cărui călăto
rie prin regiunile arctice, cu 
sănii trase de clini, am mai re
latat în cadrul acestei rubrici, a 
atins Polul Nord, fiind primul 
explorator solitar ce realizează 
această performanță. Pornit la 
5 martie din insula Ellesmere, 
din nordul Canadei, a parcurs 
pînă la Pol 1 000 km — drum nu 
lipsit de peripeții. Calea de în
toarcere ii va purta, peste ghe
țurile polare, prin Groenlanda, 
exploratorul nipon aspirind să 
fie primul care a traversat 
uriașa insulă, de unul singur, de 
la un capăt la altul. Uemura are 
asupra sa un radioemițător ale 
cărui semnale sint recepționate 
de un satelit meteorologic ame
rican ce survolează Polul Nord 
la fiecare 108 minute.

• SECURITATE RU
TIERĂ. Autoritățile municipale 
din Gottingen (R.F.G.) au pro
cedat la un experiment inedit, 
în dorința realizării unei secu
rități sporite pentru pasagerii 
autobuzelor : scaunele autobuze
lor care deservesc acest oraș 
vor fi de acum înainte prevă
zute cu centuri de siguranță. în 
cazul autoturismelor, folosirea 
centurilor de siguranță a dus la 
scăderea simțitoare a numărului 
victimelor accidentelor de circu
lație. Partizanii experimentului 
amintit doresc să demonstreze 
că ceea ce s-a dovedit avantajos 
în cazul autoturismelor este cu 
atît mai valabil pentru auto
buze, dat fiind marele număr 
de pasageri al acestui tip de 
autovehicule.

• VIDEODISCURI.Re* 
cent au fost prezentate în Fran

ța aparate ce permit reproduce
rea unui film cu ajutorul discu
rilor, „capul de citire" fiind un 
fascicul laser. Durata videodis- 
cului este de o oră (cite o jumă
tate de oră pe flecare parte), 
timp in care reproduce 90 000 de 
imagini, ceea ce înseamnă 25 
imagini pe secundă. Superiorita
tea, pe plan tehnic a videodis- 
cului în raport cu videocasetele 
constă în aceea că permite ac
cesul cvasiinstantaneu la oricare 
dintre imagini, poate fi oprit la 
oricare dintre ele, o poate re
lua, accelera, încetini fără de
gradarea imaginii. Mai mult, 
după cum asigură producătorii, 
discul, practic, nu se uzează, 
este mult mai puțin costisitor 
decit videocaseta.

• DEPISTAREA CAU
ZELOR ALERGIILOR. De* 
seori, alergiile — această formă

prelucrării electronice a unor 
probe de singe.

de reacție hipersensibilă a orga
nismului la anumite substanțe 
din mediul înconjurător, cu cele 
mai variate și neașteptate for
me de manifestare — nu pot fi 
combătute decît cunoscîndu-se 
factorul care le-a. declanșat. De,- 
pistarea factorilor alergogeni nu 
este însă întotdeauna o operație 
simplă și rapidă. După cum s-a 
anunțat în cadrul unui simpo
zion de specialitate ținut la 
KOln în R.F.G., medici suedezi 
au pus la punct un nou test ce 
are in vedere, simultan, 55 de 
forme diferite de alergie. Sub
stanța la care organismul uman 
reacționează alergic este eviden
țiată, datorită noului procedeu, 
în foarte scurt timp, cu ajuto
rul unor trasori radioactivi și

• NOUL JEAN GA- 
BIN, așa este considerat tînă- 
rul actor de film Jacques Du- 
tronc, care interpretează pe 
ecran figura unor oameni simpli, 
adesea urmăriți de un destin 
tragic. Fapt fără precedent, pe 
ecranele pariziene rulează, în 
prezent, două pelicule în care 
rolul principal este interpretat 
de Dutronc — ilustrare a pre
țuirii de care se bucură în rîn
dul deopotrivă al* realizatorilor 
și publicului. Cu o modestie ca
racteristică, „noul Gabin" a de
clarat : „Adevărata vedetă nu 
sînt eu, ci subiectele filmelor în

care apar. Aceasta este partea 
pozitivă a activității cinemato
grafice — munca de echipă pen
tru a da viată unui scenariu, 
cu condiția, firește, să fie vorba 
de un scenariu de calitate".

• ISTORIA MEDICI- 
NEI ILUSTRATĂ DE MA
EȘTRI Al PICTURII. ”Ars 
medica" este numele unei expo
ziții itinerante, alcătuită din 134 
pînze aparținînd muzeului din 
Philadelphia care va fi prezen
tată în mai multe capitale euro
pene. Cum arată’și numele, co
mună acestor tablouri, pictate 
de-a lungul a cinci secole, este 
preocuparea pentru anatomia 
omului. La această istorie ilus
trată a artei tămăduirii și-au 
adus contribuția, începînd cu 
maeștrii goticului, o serie de

mari artiști, ca de pildă Goya, 
Dtirer, Rembrandt, Blake, Hol
bein, Klee, Toulouse-Lautrec, 
Ensor etc.

• PENTRU PROTEC
ȚIA FLOREI. Cercetătorii In
stitutului de chimie din Buda
pesta au obținut o substanță 
care are proprietatea de a „frî- 
na“ apetitul animalelor sălbati
ce ierbivore sau omnivore. Ne- 
vibes, cum se numește medica
mentul, are scopul de a apăra 
plantele și pomii, în special cele 
pe cale de dispariție, de atacu
rile vietăților înfometate. Expe
riențele efectuate în lunile de 
iarnă și primăvară în regiuni cu 
mult vînat au dat rezultatele 
scontate, animalele nemaire- 
curgînd la plantele și arborii 
rari pentru a-și astîmpăra foa
mea.

• CÎINELE DINGO. 
„Imigrat" in Australia in urmă 
cu 3 000 de ani. cîinele sălbatic 
Dingo era considerat dușmanul 
păstorilor care, pentru a-și feri 
turmele de atacurile sale, au 
construit, în urmă cu 80 de ani, 
un gard de o lungime de 9 650 
km și 1,80 m înălțime. Astăzi, 
gardul în paragină, nu-și mai 
are rostul, întrucit numărul cli
nilor Dingo a scăzut mult. Pe 
da altă rferte, nici nu se mai 
bucură de o faimă atit de proas
tă de devorator al oilor, deși ți
nerea pe lîngă casă a unui cîine 
Dingo continuă să fie interzisă. 
Un prim pas spre reabilitarea 
„cîinelui care nu latră" îl con
stituie ajutorul substanțial pe 
care acesta l-a dat în combate
rea iepurelui de cîmp — adevă
rat flagel pentru pășuni — care 
a devenit acum hrana sa pre
ferată.
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DE PRESA flGEBPRES
Agenția 

preș este 
Republicii 
declare :

Opinia publică din România a luat 
cunoștință cu profundă indignare de 
agresiunea dezlănțuită de unități mi
litare ale regimului rasist din Africa 
de Sud asupra teritoriului Republicii 
Populare Angola, stat independent și 
suveran, ceea ce constituie o nouă 
expresie a politicii de sfidare și în
călcare brutală a normelor si princi
piilor de drept internațional, a hotă- 
ririlor adoptate de Organizația Na
țiunilor Unite cu privire la Africa 
australă și o continuare insolentă a 
acțiunilor provocatoare împotriva 
unor state africane independente.

Totodată, opinia publică din Româ
nia înfierează cu toată forța această 
acțiune agresivă a unităților militare 
ale regimului rasist din Africa de 
Sud. sprijinite de puternice forțe de 
aviație care au atacat numeroase lo
calități, provocînd nenumărate victi
me în rindul populației pașnice — 
femei, bătrini și copii din Namibia 
— alungată de la căminele sale de 
represiunea aparatului polițienesc al 
regimului de la Pretoria.

Agresiunea rasiștilor sud-africani, 
de natură să agraveze și mai mult 
situația din. Africa australă, să adîn- 
cească starea de încordare si con
flict din această parte a lumii, este 
îndreptată împotriva luptei juste 
dusă de poporul namibian. la che
marea Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
pentru abolirea definitivă a anacro
nicei dominații străine, pentru înfăp
tuirea dreptului său imprescriptibil ia 
o viată liberă și independentă.

română de presă — Ager- 
imputernicită de Guvernul 

Socialiste România să
Condamnat în mod legitim de toa

te popoarele lumii pentru politica 
odioasă de discriminare rasială și a- 
partheid pe care o promovează în 
Africa de Sud, regimul de la Preto
ria se cramponează, totodată, de per
petuarea dominației sale in Nami
bia și se dedă la acțiuni criminale 
împotriva Angolei independente, toc
mai în momentul in care întreaga 
comunitate internațională depune e- 
forturi susținute, inclusiv în cadrul 
O.N.U., pentru ca poporul namibian 
să devină liber și independent, stă- 
pinul propriilor destine.

Guvernul si poporul român con
damnă cu toată fermitatea actele a- 
gresive. iresponsabile, ale rasiștilor 
sud-africani îndreptate împotriva Re
publicii Populare Angola, cer cu ho- 
tărîre ca autoritățile de la Pretoria 
să pună capăt imediat oricăror acte 
de intervenție , armată contra state
lor africane, să respecte independen- 

, ta si suveranitatea acestora, să înce
teze ocuparea ilegală a Namibiei, 
astfel Incit poporul namibian să-și 
poată exercita nestingherit dreptul 
inalienabil la viată liberă și demnă 
pe pămîntul patriei side, potrivit as
pirațiilor legitime si în 
cu voința exprimată de 
munitate internațională.

Totodată, guvernul __ ,___
român își exprimă întreaga solidari
tate cu poporul Angolei prietene în 
lupta justă împotriva provocărilor 
și agresiunii regimului de la Preto
ria și își reafirmă hotărîreâ de a 
sprijini în continuare poporul Na
mibiei și organizația sa legitimă — 
S.W.A.P.O., pînă la victoria deplină 
împotriva dominației străine, pentru 
eliberarea națională si independență.

conformitate 
întreaga co-

și poporul

„O violare
a suveranității 

teritoriale a Angolei"

flagrantă 
și integrității

Rezoluție adoptată în Consiliul de Securitate în legătură 
cu agresiunea trupelor regimului de la Pretoria
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a adop

tat, simbătă seara, in unanimitate, un proiect de rezoluție prezentat de 
grupul statelor nealiniate, în care este ferm condamnată agresiunea dez
lănțuită de unități militare ale regimului rasist din Africa de Sud asu
pra teritoriului Republicii Populare Angola, stat independent și suveran.pra teritoriului Republicii Populare

„Această invazie, se spune în re
zoluție. reprezintă o violare fla
grantă a suveranității și integrității 
teritoriale a Angolei". în același 
timp, rezoluția „condamnă utilizarea 
de către Africa de Sud a teritoriului 
internațional al Namibiei pentru a 
lansa incursiuni armate împotriva 
Republicii Populare Angola" și „cere 
retragerea imediată și necondițio
nată a tuturor forțelor sud-africane 
din Angola".

Documentul Consiliului de Secu
ritate subliniază necesitatea ca Afri
ca de Sud „să respecte cu scrupulo- 
zitate independenta, suveranitatea si 
integritatea teritorială a Republicii 
Populare Angola".

Totodată. Consiliul de Securitate 
„își reafirmă sprijinul față de lupta 
dreaptă și legitimă pe care o duce 
poporul namibian pentru a obține 
libertatea și independenta si pentru

★
Luînd cuvîntul în prima ședință a 

Consiliului de Securitate, reprezen
tantul angolez, Elisio de Figueiredo, 
a arătat că scopul agresiunii trupe
lor sud-africane îl constituie n.u 
numai lichidarea Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), ci și destabilizarea 
situației din Angola. Reprezentan
tul angolez a reafirmat hotărîreâ 
țării sale de a acorda 
un sprijin deplin, pînă 
independentei Namibiei.

în cuvîntul șău, 
S.W.A.P.O., Sam Nujoma. 
tat că agresiunea sud-africană 
potriva, taberelor de refugiați 
zona Cassinga -vizează 
rea a mii de narnibieni nevoiți să-și 
părăsească teritoriul ca urmare a te
rorii rasiste din Namibia. Sam

a-șl apăra integritatea teritorială a 
tării". în acest context. Consiliul de 
Securitate a dat o înaltă apreciere 
„sprijinului pe care R.P. Angola con
tinuă să-l acorde poporului nami- 
bian, în lupta lui dreaptă si legi
timă".

Rezoluția menționează că Africa 
de Sud trebuie „să pună capăt fără 
întârziere ocupării ilegale a Nami
biei. conformindu-se rezoluțiilor per
tinente ale Consiliului de Securita
te, în special rezoluției numărul 385 
din 1976“. „Consiliul de Securitate — 
se arată în rezoluție — a hotărit să 
se întrunească din nou în cazul în 
care vor fi comise alte acte de vio
lare a suveranității si integrității 
teritoriale a Republicii Populare An
gola de către regimul rasist sud- 
african, pentru a avea în vedere a- 
doptarea unor măsuri mai eficace, 
potrivit prevederilor Cartel O.N.U.".*

★
Nujoma a declarat că S.W.A.P.O. îsl 
va intensifica lupta armată pînă la 
încetarea ocupației Namibiei de că
tre trupele rasiste de la Pretoria.

S.W.A.P.O. 
la obținerea
președintele 

a ară- 
îm- 
din 

masacra-

Semnarea unei declarații comune 
sovieto - vest-germane

cu prilejul vizitei Iui L I. Brejnev în R.F.Q
BONW 6 (Agerpres). — în decla

rația comună semnată la Bonn de 
Leonid Brejnev, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și Helmuth Schmidt, cancelar fede
ral al R.F.G., cele două părți, apre
ciind că destinderea încordării este 
necesară, posibilă și utilă, subliniază 
necesitatea dezvoltării colaborării 
pașnice între state, indiferent de 
sistemele lor politice, economice și 
sociale.

Cele două părți, continuă declara
ția, se pronunță pentru ca toate 
principiile și prevederile consfințite 
în Actul final al Conferinței de la 
Helsinki să capete eficiență deplină 
în relațiile dintre toate statele par
ticipante, în interesul colaborării sta
telor și spre binele omenirii. Ele 
consideră, totodată, că sînt necesare 
măsuri concrete pentru încetarea 
cursei înarmărilor, aceasta consti
tuind o problemă de urgență și im
portanță primordială. Soluționarea 
ei — in scopul dezarmării -generale

și totale sub control internațional 
eficient — corespunde intereselor 
politice șl economice ale tuturor 
statelor și popoarelor din lume, in
diferent de mărimea lor, și în pri
mul rînd1 intereselor securității lor, 
apreciază documentul.

Cele două părți își propun drept 
sarcină să promoveze colaborarea lor 
economică, industrială și tehnică. în 
acest sens — conchide declarația — 
la 6 mai 1978 între U.R.S.S. și R.F.G. 
a fost semnat un acord privind dez
voltarea și adîncirea colaborării pe 
termen lung în domeniul economic 
și industrial.

în cadrul vizitei sale oficiale în 
R.F.G., Leonid Brejnev s-a întâlnit 
succesiv cu Herbert Mies, președin
tele Partidului Comunist German, 
Willy Brandt, președintele Partidului 
Social-Democrat, Helmut Kohl, pre
ședintele Uniunii Creștin-Democrate, 
și Franz Josef Strauss, președintele 
Uniunii Creștin-Sociale.

România se pronunță ferm în sprijinul drepturilor 
inalienabile ale popoarelor palestinian și namibian 
Cuvîntul reprezentantului român în Comitetul Permanent al

O.N.U.D.I
VIENA 6 (Agerpres). — Comitetul 

permanent al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială, 
ale cărui lucrări se desfășoară la Vie- 
na. și-a concentrat dezbaterile asupra 
problemelor privind asistența tehni
că a O.N.U.D.I. pentru popoarele pa
lestinian și namibian.

Luînd cuvîntul. reprezentantul ro
mân a arătat că atitudinea țării 
noastre față de problemele aflate în 
centrul atenției Comitetului perma
nent O.N.U.D.I. derivă din și se în
temeiază pe poziția de principiu a 
României față de drepturile inalie
nabile ale popoarelor- palestinian și 
namibian. Vorbitorul a subliniat că 
poporul român este deplin solidar cu 
aspirațiile poporului palestinian de 
a-și organiza viața de sine stătător, 
că România a sprijinit și sprijină 
consecvent cauza justă a poporului 
palestinian. Delegația română a sa
lutat inițiativa oportună a directoru
lui executiv al O.N.U.D.I. ■ de a in
tra în contact cu O.E.P. — ca sin
gur reprezentant legitim al poporu
lui palestinian — pentru acordarea de 
asistență tehnică poporului palesti
nian si convenirea primelor măsuri | 
concrete în acest scop. Susținind ferm 
cererile de asistentă tehnică, prezen
tate de O.E.P., delegatul român s-a 
pronunțat pentru continuarea și 
plificarea eforturilor O.N.U.D.I. 
nite să contribuie la acoperirea 
voilor de asistentă tehnică ale 
porului palestinian, 
vorbitorul s-a referit

rii noastre pentru contactele O.N.U.D.I. 
cu reprezentanții S.W.A.P.O., la mă
surile și acțiunile întreprinse în ve
derea acordării de asistentă poporu
lui namibian, angajat în luptă pen
tru dobîndirea independenței.

Pe baza celor convenite între pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma 
— a subliniat vorbitorul — Româ
nia acordă S.W.A.P.O. un sprijin mul
tilateral de ordin politic, diplomatic, 
moral și material, hotărită fiind să 
dezvolte cu viitoarea Namibie liberă 
relații de prietenie șl colaborare. 
România se pronunță în favoarea sa
tisfacerii cererilor de asistență teh
nică ale S.W.A.P.O. De asemenea, 
tara noastră consideră necesar să se 
manifeste toată receptivitatea față 
de nevoile poporului namibian pri
vind formarea de cadre naționale, ob
ținerea de experți și echipamente ne
cesare în procesul dezvoltării sale e- 
conomice și sociale.

CEHOSLOVACIEI DE SUB

OCUPAȚIA FASCISTĂ

Adunare festiva 
la Praga

PRAG A 6 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc o adunare festivă consa
crată împlinirii a 33 de ani de 
la eliberarea țării de sub ocupația 
fascistă, victorie la care si-au adus 
contribuția — alături de armata so
vietică. formațiunile militare ceho
slovace. partizanii cehi si slovaci — 
Si ostașii armatei române.

Au participat Gustav Husak. secre
tar general al O.C. al P.C.C.. pre
ședintele republicii, alti conducători 
de partid si de stat.

l-a primit pe șeful delegației
economice romane

LUSAKA 6 (Agerpres). ‘— Pre
ședintele Zambiei. Kenneth David 
Kaunda, l-a primit pe Ion Ceaușescu, 
adjunct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, care se află la 
Lusaka in fruntea unei delegații eco
nomice.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, președintelui 
Zambiei i-a fost transmis un mesaj 
de salut și urări cordiale de sănă
tate. iar poporului zambian urări de 
prosperitate și succes continuu pe 

. calea dezvoltării sale independente.
Mulțumind pentru mesaj, Kenneth 

David Kaunda a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai alese urări de sănătate și 
fericire, iar 
noi succese 
bunăstării.

în cursul 
lui zambian 
raporturilor . . _ .
rare fructuoasă existente între Româ
nia și Zambia.

poporului prieten român 
pe calea progresului și

convorbirii, șeful statu- 
a dat o înaltă apreciere 
prietenești' și de coope-

PHENIAN

Convorbirile dintre tovărășii
Hua Kuo-fen

PHENIAN 6 (Agerpres). — La Phe
nian au continuat convorbirile dintre 
Kim Ir Sen. secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene, și Hua 
Kuo-fen. președintele C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze. Părțile s-au infor
mat reciproc despre construcția so
cialistă din țările lor și au discu
tat dezvoltarea pe mai departe a 
prieteniei militante și unității revo
luționare dintre cele două partide, 
țări și popoare, precum și alte pro
bleme de interes comun — informea
ză agențiile A.C.T.C. și China Nouă.

La un banchet oferit în onoarea 
oaspetelui, Kim Ir Sen și-a expri
mat convingerea că actualele convor
biri vor prilejui reafirmarea priete
niei și solidarității tradiționale care 
există între partidele, guvernele și 
popoarele celor două țări. După ce 
a arătat că poporul chinez sprijină 
și încurajează activ lupta poporului

Suveranii Spaniei l-au primit 
pe ambasadorul României

MADRID 6 (Agerpres). — Regele 
Spaniei, Juan Carlos I, și regina So
fia au primit, la Madrid, pe amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Spania, Alexandru Petrescu, 
cu ocazia încheierii misiunii sale in 
această țară.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, ambasadorul ro
mân a transmis suveranilor Spaniei 
un mesaj de salut, urări de sănătate, 
de prosperitate pentru 
niol.

Mulțumind, suveranii 
transmis la rîndul lor 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, iar poporului 
român urări de prosperitate.

poporul spa-

Spaniei au 
președintelui

Reuniunea guvernului italian
6 (Agerpres). — 1 
al Italiei, Giulio 

a prezidat vineri o 
uniune a guvernului. Cu acest 
lej, au fost adoptate o serie de

ROMA 
ministru 
dreotti,

Primul 
An-
re- 

pri- 
mă-

suri vizînd frînarea creșterii salarii
lor. reforma sistemului de asistentă 
socială si a sistemului judiciar mili
tar — informează agenția A.N.S.A.

am-
me- 
ne- 
po-

în continuare. 
Ia sprijinul ță-

Miting de protest 
contra înarmărilor 

nucleare

agențiile de presă transmit

Agresiunea rasiștilor sud-africani 
a fost aspru condamnată in comu
nicate oficiale publicate de un șii 
de țări africane. între care Zambia 
și Ghana, în declarații ale Organi
zației Unității Africane și Consiliu
lui O.N.U. pentru Namibia.

Ministrul apărării al Angolei, Iko 
Carreira, a precizat că, in cursul 
agresiunii asupra localității Cassinga 
au fost ucise 600 de persoane civile, 
precum și 16 militari angolezi. Alte 
420 de persoane au fost rănite. El 
a precizat că a fost atacată și o altă 
zonă angoleză.

O acțiune de protest împotri
va producerii de armament nu
clear a fost inițiată recent in 
Statele Unite ale Americii. 
Aproximativ 5 000 de persoane 
au participat la un miting orga
nizat în apropierea uzinei de la 
Rocky Flats a corporației 
„Rockwell International", spe
cializată în producerea de com- 
ponenți de plutoniu pentru 
arme atomice. Acțiunea a fost 
inițiată de un gr.up de demon
stranți care a hotărit să rămînă 

• în fața uzinei pînă la 23 mai, 
data deschiderii la New York a 
sesiunii speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrate 
dezarmării. Politia a intervenit 
însă la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni. evacuînd cu forța grupul 
de demonstranți.

Convorbiri sovieto—ce
hoslovace. Președintele guver
nului federal cehoslovac. Lubomir 
Strougal. a făcut vineri o scurtă vi
zită la Moscova. în timpul căreia s-a 
întâlnit cu președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. A. N. Kosîghin. 
în timpul convorbirii desfășurate cu 
acest prilej s-a relevat dorința ambe
lor părți de a adinei 
colaborarea bilaterală.

Comunicatul
publicității la Berlin 
convorbirile dintre ■

si perfecționa

In cadrul manifestărilor de
dicate celei de-a 60-a aniversări 
a formării statului național uni
tar român, la Berlin a avut loc 
o seară culturală românească, in 
cadrul căreia au fost prezentate 
momente semnificative din isto
ria civilizației poporului român, 
poezii și lieduri pe versuri de 
Mihai Emine seu.

CUVlNTUL FERM AL POPORULUI ROMAN, AL OPINIEI PUBLICE INTERNATIONALE
Să se pună capăt acțiunilor criminale

) ale rasiștilor sud-africani!
Cu sentimente de profundă revoltă 

și indignare, oamenii muncii din țara 
noastră, alături de cercurile cele mai 
largi ale opiniei publice mondiale, au 
luat cunoștință de noua agresiune 
și fărădelegile săvîrșite de auto
ritățile regimului rasist de la 
Pretoria. Așa după cum s-a re
latat, formațiuni ale aviației mi
litare și unități aeropurtate sud- 
africane au atacat în mod mișelesc 
orașul Cassinga, situat în adîncul te
ritoriului Angolei, la 250 km de gra
nița cu Namibia, bombardind cu săl
băticie o tabără de refugiați nami- 
bieni, nevoiți să-și părăsească țara 
din cauza represiunilor autorităților 
de ocupație. Bombardamentele s-au 
soldat cu numeroase victime în rîn
dul populației fără apărare, femei, 
copii, bătrini, precum și cu mari pa
gube materiale. în ciuda înfierării 
unanime a acestui act criminal, ra
siștii și-au continuat acțiunile agre
sive pe teritoriul Angolei, bombar
dind o serie de importante obiective 
civile, inclusiv barajul de pe fluviul 
Cunene. de mare importantă econo
mică in eforturile poporului angolez 
pentru depășirea subdezvoltării.

Asemenea acte de agresiune sălba
tică dovedesc, încă o dată, caracterul 
deosebit de periculos al regimului de 
la Pretoria, al politicii profund reac
ționare pe care o promovează acesta. 
După cum este cunoscut, ca urmare 
a transformării rasismului celui mai 
odios în politică de stat, întreaga 
Africă de Sud a devenit un uriaș 
lagăr de concentrare. în care popu
lația * ' 
pusă 
Zeci 
în temnițe fără a fi supuse judecă
ții. execuțiile sumare, izolarea unor 
populații întregi in ghetouri și ban
tustane, discriminările crunte în ce 
privește condițiile de muncă și șco
larizare, masacre de tipul celor de 
la Soweto, soldate cu sute de victi
me — iată tot atitea aspecte care 
conturează imaginea hidoasă a apart
heidului.

africană majoritară este su- 
celei mai crîncene opresiuni, 
de mii de persoane aflate

Totodată, această politică de crin- 
cene represiuni interne își găsește 
expresie, pe plan international în
tr-o politică războinică, în provocă
rile si uneltirile de tot felul, in 
atacurile si invaziile repetate, la care 
autoritățile sud-africane se dedau în 
mod sistematic împotriva statelor 
africane vecine. în încercarea dispe
rată de a se opune mersului inexo
rabil al istoriei, rasiștii se crampo
nează de pozițiile lor anacronice, 
ultrareactionare. nesocotesc în mod 
samavolnic independenta si suvera
nitatea acestor state. Regimul sud- 
afriCan constituie, astfel, nu numai 
un factor de împilare a populației 
africane majoritare din R.S.A. dar 
Si un bastion al agresiunii împotriva 
popoarelor africane libere, un pri
mejdios focar de tensiune și conflic
te, care pot degenera oricînd într-o 
conflagrație de proporții, cu impli
cații din cele mai serioase asupra 
ansamblului vieții internaționale.

Ca adevărat! briganzi.'rasiștii sud- 
africani au atacat un stat su
veran și independent. Republica 
Populară Angola, membru al O.N.U., 
au încălcat integritatea sa terito
rială, în disprețul oricăror nor
me și principii ale dreptului și le
galității internaționale. Acțiuni cri
minale de felul celor întreprinse in 
aceste zile împotriva Angolei de
mască cu deosebită forță regimul de la 
Pretoria ca un dușman înverșunat al 
păcii si libertății popoarelor, punînd 
in evidentă, cu cea mai mare tărie, 
necesitatea întreprinderii unor ac
țiuni ferme pe plan international 
pentru extirparea, o dată pentru tot
deauna, a acestui abces de pe conti
nentul african.

Este profund semnificativ, de alt
fel, că aceste acte samavolnice au loc 
în condițiile cînd pe plan internatio
nal se întreprind eforturi pentru o 
rezolvare pe cale politică a proble
mei namibiene. Chiar cu o zi înaintea 
declanșării acestei agresiuni pe scară 
largă, s-au încheiat dezbaterile se-

Adunării Generale 
adoptat o serie de 
în această direcție.

siunii speciale a 
a O.N.U., care a 
hotărîri concrete . .
Or, iată cum au înțeles autoritățile 
de la Pretoria să răspundă cerințelor 
unanime ale opiniei publice interna
ționale : trimițîndu-și trupele să ata
ce un. stat vecin, să ucidă oameni ne- 
vinovați, să bombardeze și să incen
dieze așezări pașnice. Asemenea acte 
odioase de agresiune arată cinismul 
la care au ajuns rasiștii sud-africani, 
disprețul față de orice norme de ra
porturi interstatale, constituie o bat
jocorire la adresa conștiinței ome
nirii, o sfidare la adresa opiniei pu
blice mondiale, a tuturor popoarelor 
lumii.

România socialistă, poporul român, 
care au susținut din primul moment 
lupta dreaptă a popoarelor din Afri
ca pentru libertate și neatîrnare, 
condamnă și înfierează cu cea mai 
mare energie noile acte agresive ale 
rasiștilor sud-africani, cere în mod 
ferm să se pună capăt fără întârzie
re oricăror uneltiri si atacuri împo
triva Angolei. să fie respectate inde
pendența, suveranitatea și integrita
tea teritorială a acestui stat african. 
Tara noastră consideră, în același 
timp, că este o cerință de prim or
din a momentului de fată ca întrea
ga comunitate internațională să ac
ționeze energic, să treacă la adopta
rea de măsuri ferme, hotărîte și con
secvente de natură să zădărnicească 
repetarea oricăror asemenea acțiuni 
criminale.

Totodată, poporul român, care și-a 
manifestat în permanentă solidarita
tea militantă cu cauza dreaptă a pa- 
triotilor narnibieni, își reafirmă spri
jinul deplin față de lupta lor justă, 
pentru dreptul sacru de a-și hotărî 
de sine stătător destinele, de a se 
dezvolta liber și independent, expri- 
mindu-și încrederea în izbînda fina
lă a luptei pentru eradicarea defini
tivă a colonialismului, apartheidului 
șl rasismului, pentru triumful cauzei, 
libertății pe pămîntul Africii.

comun dat
. cu privire la 
o delegație a 

P.S.U.G., condusă de Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G.. 
și o delegație a Partidului Social-De
mocrat din Finlanda, condusă de se
cretarul general al partidului. Ulf 
Sundqvist. evidențiază dorința părți
lor de a dezvolta cooperarea dintre 
ele și subliniază faptul că conlucra
rea comuniștilor cu social-democra- 
tii. indiferent de deosebirile de ordin 
ideologic, prezintă o mare însemnăta
te pentru întărirea păcii si a secu-, 
rltătii.

Congresul de constituire 
a Uniunii agricultorilor din 
întreaga Etiopie,ale cărui lu_ 
crări s-au încheiat vineri la Ăddis 
Abeba, a adoptat statutul organiza
ției. Este pentru prima oară în istoria 
Etiopiei cînd se constituie o organi
zație națională a celei mai numeroase 
clase sociale a tării.

Dezvoltarea relațiilor co
merciale turco-bulgare. Pri- 
mul ministru âl Turciei, BiilentEce- 
vit. si-a încheiat vizita prietenească 
de lucru în R. P. Bulgaria. în pre
zența lui Todor Jivkov. preșe<ntele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
și Biilent Ecevit, a fost semnat un 
document privind direcțiile dezvoltă
rii continue a relațiilor comerciale 
dintre cele două state.

La Academia de arte fru
moase din Istanbul a avut loc o 
manifestare culturală dedicată 
României, in cadrul căreia criti
cul de artă Nurullah Berk și 
profesorul Adnan 
părtășit impresii 
călătorii efectuate

Coker au îm- 
din recentele 
în România.

O.P.E.C. Mi-
petrolului din cele 13 țări 

ale O.P.E.C. s-au reunit, 
la Taef (Arabia Saudită) 

principalele as- 
elaborarea unei

Reuniune a
niștrii 
membre 
sîmbătă,
pentru a examina 
pecte legate de 
strategii comune a organizației, ca 
urmare a schimbărilor survenite pe 
piețele valutare occidentale, ale că
ror efecte negative se repercutează 
nemijlocit asupra economiei statelor 
producătoare de petrOil.

Noi incidente la Beirut.
Un comunicat al Forței arabe de des
curajare — F.A.D. din Liban infor
mează că, în noaptea de vineri spre, 
sîmbătă, au avut loc în zona de 
sud-est a orașului Beirut schimburi 
de focuri. Postul de radio libanez re
levă că trei persoane au fost ucise, 
aproximativ 20 rănite, iar mai multe 
clădiri au fost incendiate.

Accident naval. Petrolierul 
grec „Eleni V". care transporta o în
cărcătură de 12 000 tone țiței, s-a 
ciocnit sîmbătă cu un cargou francez 
în largul coastei de est a Marii Bri
tanii. Nava s-a rupt în două, iar par
tea din spate s-a scufundat imediat.

Practicile corporațiilor transnaționale frinează 
exporturile țărilor în curs de dezvoltare

Tentativă de lovitură de 
stat în Seychelles. Guvernul 
Republicii Seychelles si-a asumat pu
teri excepționale, iar politia a arestat 
21 de persoane bănuite a fi impli
cate într-o tentativă de lovitură de 
•tat — informează agenția Reuter. 
Autoritățile au anunțat că vor retine 
fără judecată orice persoană care ar 
acționa de o manieră ce ar putea 
„prejudicia securitatea publică". Po
trivit unui comunicat al Ministerului 
de Interne, complotiștii urmăreau 
răsturnarea guvernului st înlăturarea 
președintelui France Albert Rene cu 
ajutorul unor trupe de mercenari.

AFGANISTAN

KABUL 6 (Agerpres). — în pri
ma sa conferință de presă, noul 
președinte al Afganistanului. Nur 
Mohammad Taraki. a declarat că 
preluarea puterii de către militari 
în cursul săptămînii trecute a fost 
organizată de Partidul Popular De
mocratic. din care face parte. Ta
raki a arătat că răsturnarea vechiu
lui regim nu a fost o lovitură de 
stat, ci începutul unui proces revo
luționar.

si Kim Ir Sen■
coreean pentru edificarea socialismu
lui și reunificarea independentă și 
pașnică a patriei sale, vorbitorul a 
relevat că partea coreeană va de
pune și in viitor toate eforturile po
sibile pentru prietenia și solidarita
tea celor două popoare.

La rîndul său, Hua Kuo-fen a a- 
rătat că problema reunificăril Coreei 
trebuie să fie soluționată de poporul 
coreean 
vreunei 
sprijinul ferm 
președintelui Kim 
reunificarea independentă și pașnică 
a Coreei, vorbitorul a arătat că toa
te manevrele privind crearea a „două 
Coree" și perpetuarea divizării Coreei 
sint sortite eșecului, ele contravenind 
voinței întregului popor coreean și 
imperativelor dezvoltării istorice. 
Hua Kuo-fen a relevat apoi că po
porul chinez va depune toate efor
turile pentru consolidarea și dezvol
tarea prieteniei chino-coreene.

însuși, 
forțe

interferența 
Exprimînd

fără 
străine, 
pentru propunerile 

Ir Sen privind

Conferința 
interparlamentară 

In problemele securității 
și cooperării in Europa 

VIENA 6 (Agerpres). — La Viena 
continuă lucrările pe comisii în ca
drul celej de-a III-a Conferințe in- 
terparlațnen-tare în problemele secu
rității și cooperării in Europa.

fn Comisia pentru cooperarea în 
domeniile economiei, științei și teh
nicii și mediului ambiant, deputatul 
român Alexandru Ionescu a arătat 
că in cadrul eforturilor îndreptate in 
direcția transpunerii în viață a pre
vederilor Actului final al Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa trebuie să se hibă in vedere 
existența pe continentul nostru, ală
turi de țări dezvoltate din punct de 
vedere economic, a. unor state in 
curs de dezvoltare, ale căror inte
rese si cerințe specifice se impun a 
fi luate în considerare. ' In proiectul 
de rezoluție în acest domeniu pre
zentat de delegația română se re
levă contribuția pe care parlamen
tele sînt chemate să o aducă la 
eliminarea barierelor, obstacolelor si 
discriminărilor în schimburile econo
mice intereuropene, asigurarea acce
sului tuturor țărilor din regiune la 
cuceririle stiintei si tehnicii. în 
scopul renunțării la abordarea pro
blemelor cooperării economice 
tehnico-stiintifice europene de 
pozițiile unor grupări închise.

în Comisia pentru cooperarea 
domeniile umanitare, delegatul 
mân. Eduard Ejsenburger. a arătat că 
România acordă o deosebită atenție 
extinderii continue a relațiilor și 
schimburilor in domeniile culturii, 
educației, științei Și informațiilor, fa
cilitării cunoașterii reciproce între 
națiuni, promovării și pe această 
cale a înțelegerii și cooperării din
tre toate statele continentului. De
legația română a propus sprijinirea 
de către parlamente a organizării 
unor colocvii, simpozioane șl alte în
tâlniri ale oamenilor de cultură, artă 
și știință, care să ducă la adîncirea 
cunoașterii reciproce a patrimoniu
lui spiritual al fiecărei țări.
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Șeful statului afgan' a declarat că 
noul guvern are un program de care 
vor beneficia clasa muncitoare și 
alte categorii oprimate ale poporu
lui afgan. Prioritățile principale în 
domeniul politicii interne constau 
in înfăptuirea reformei agrare, re
ducerea preturilor la produsele ali
mentare de bază, crearea de ser
vicii in vederea atragerii forței de 
muncă aflate in prezent în țări 
străine, precum și dezvoltarea 
inertului.

Serenada frigului

i
Există termeni a căror asociere pare lipsită de sens; de pildă, 

. uda apa. sau a incendia focul. Aparent, sau la prima impresie, 
pare improprie și expresia „înghețarea blocurilor politico-militare"; 
căci ce ar putea fi mai înghețat decit blocuri provenite din vremea 
gerului și lumea frigului ? ! >

Totuși, „înghețarea" are aci un conținut logic șl un sens pozitiv, 
pe linia dezideratului dezangajării militare: pînă cînd soarele va topi 
aceste iceberguri ale vieții politice, blocurile existente să nu se mai 
extindă, să nu mai primească noi state membre.

Să-și țină închise porțile.
...Porți închise ? Nu I „Open gate" — adică „Poarta deschisă". 

Acesta este numele de cod al marilor manevre militare desfășurate 
recent în zona Gibraltarului. Tema declarată: capacitatea forțelor 
N.A.T.O. de a menține deschisă strîmtoarea. Participarea : mii și mii 
de soldați, nave de luptă și avioane. Acolo unde Mediterana și Atlan
ticul se unesc în amestecul albastru de ape și cer, trăznesc țevile 
de tun și uruie reactoarele.

Dar oare de menținerea deschisă a strimtorii este vorba ? Gl- 
braltarul este o poartă largă, de mulți kilometri. Sprijinindu-se în ca
naturile stîncoase ale coloanelor lui Hercule, ușa apelor este des
chisă și, de regulă, nimeni nu forțează uși deschise. Și nimeni nu 
vrea să o zăvorască — singurele planuri de invazie cunoscute sînt 
ale turiștilor care încep să-și pregătească valizele pentru însorita 
Costa Brava din Spania.

Din Spania — unde se desfășoară de cîtva timp dezbateri și 
controverse în problema aderării — sau neaderării — la N.A.T.O.

...Romantica țară asociază, ca simboluri, teoreadorii înveșmîn- 
tațl în fireturi de argint, ritmurile de grindină ale castanietelor, jăra
tecul dansurilor flamenco.

Și trubaduri pasionați cîntînd din ghitare serenade ademenitoare 
senoritelor din balcoanele în arhitectură maură.

Serenada se poate cînta nu numai sub balcoane, cl șl sub o 
stîncă. întrebarea este însă cît de ademenitoare poate fi o serenadă 
din tropăitul cizmelor de soldați ? Cît de seducătoare poate fi și ce 
fel de flori poate inspira romanța trăznetelor de tun și mugetului de 
reactoare, cu răpăit străin de al castanietelor ?

Să sperăm că palida senorită, în convalescență după lunga 
noapte letargică de patru decenii, își va pune șalul pe umeri la sere
nada frigului .

Și va închide ușa balconului.
Blocurile ghețarilor să nu mai crească — pînă cînd le vor topi, 

în sfîrșit, razele soarelui unei adevărate primăveri.

ca atît statele 
cît și țările in 
adopte măsuri 
prețurilor, fu-

N. COREU

GENEVA 6 (Agerpres). — Confe
rința Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) a dat 
publicității un raport care accentu
ează faptul că, prin controlul pe 
care îl dețin asupra centrelor de 
marketing și canalelor de distribu
ție, corporațiile transnaționale limi
tează exporturile țărilor în curs de 
dezvoltare, afectând într-o măsură 
serioasă eforturile de dezvoltare a a-

releva un raport al U.N.C.T.A.D.
cestora. Pentru combaterea actualei 
stări de fapt, raportul U.N.C.T.A.D. 
subliniază necesitatea 
dezvoltate occidentale, 
curs de dezvoltare să 
de control al politicii
ziunilor, acordurilor și celorlalte a- 
ranjamente de împărțire a piețelor la 
care recurg marile firme transna
ționale.

Demonstrație a tinerilor la Essen (R.F.G.), împotriva șomajului. Pe una din 
pancartele purtate de demonstranți se poate citi: „Dreptul la muncă este 

dreptul numărul unu al omului"
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