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Expresie a înaltei prețuiri acordate creației spirituale

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a inaugurat ieri „Expoziția de carte 
și mijloace de informare și educare 

a oamenilor muncii"

Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
ziarului britanic „The Sunday Telegraph44

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inaugurat sîmbâtă dimineața 
„Expoziția de carte și mijloace 
de informare și educare a oa
menilor muncii", organizata în 
sala Dalles din Capitala.

La inaugurarea acestei im- 
Jiortante manifestări a spiritua- 
ității românești au participat 

tovarășii Manea Mânescu, losif 
Banc, Virgil Cazacu, Ion Dincâ, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Dumitru Po
pescu, Leonte Râutu, losif Ugiar, 
Ștefan Voitec, Ion Ursu.

Erau prezenți conducători ai 
uniunilor de creație, editurilor, 
ziarelor și publicațiilor, radio- 
televiziunii, scriitori, compozi
tori, artiști plastici, reprezen
tanți ai vieții noastre teatrale 
și muzicale, ai unor instituții 
centrale de cultura și educație.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului au fost 
.întîmpinati cu deosebită căldură de 
numeroși bucureșteni aflati la intra
rea în sala Dalles. Ei au exprimat 
adînca stimă și înalta prețuire pe 
care întreaga noastră națiune le 
poartă secretarului general al parti
dului pentru activitatea sa neobosită 
închinată înfloririi continue, materia
le si spirituale, a patriei noastre so
cialiste. bunăstării și fericirii între
gului nostru popor.

în sala de expoziție, reprezentanți 
ai celor care iși desfășoară activitatea 
pe frontul larg al culturii noastre so
cialiste l-au salutat pe secretarul 
general al partidului cu sentimente 
de profundă mulțumire pentru con
dițiile minunate create de societatea 
noastră manifestării plenare a actu
lui de cultură și artă, de afirmare 
neîngrădită a capacității de creație a 
oamenilor de artă și literatură din 
patria noastră, indiferent de naționa
litate.

Dînd glas acestor gînduri și sen
timente. tovarășul Dumitru Ghișe. 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, urează secre
tarului general al partidului un căl
duros bun venit, invitîndu-1 să inau
gureze expoziția.

Expoziția constituie o ilustrare vie 
a dezvoltării puternice a literaturii 
și artei românești, a capacității de

creație spirituală a poporului ro
mân. a oamenilor de artă si cul
tură — români, maghiari, germani 
si de alte naționalități. Prin temati
ca lucrărilor prezentate, expoziția o- 
glindește modul cum se înfăptuiesc 
indicațiile cuprinse în hotărîrile a- 
doptate de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971, ale Congresului 
al Xl-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, ale Congresului edu
cației politice șl ăl culturii socialiste, 
în cuvîntările programatice ale secre
tarului general al partidului cu pri-* 
vire la crearea de opere de mare va
loare socială si artistică, care să con
tribuie la educarea maselor munci
toare în spiritul eticii și echității so- 
cialiste-, al patriotismului revoluțio
nar. la formarea omului nou. construc
tor de nădejde al societății socialiste.

Expoziția pune, totodată, in eviden
tă grija partidului și statului nostru 

pentru extinderea continuă a rela
țiilor si schimburilor internaționale 
ale României în domeniile culturii, 
educației, științei și informațiilor, a-

O bogată și rodnică activitate editorială

Vizitarea expoziției începe la stan
durile de carte cuprinzînd aproxima
tiv 4 500 de titluri selectate dintre 
aparițiile editoriale din primii doi 
ani ai actualului cincinal. Mărturie 
plină de semnificații a dezvoltării 
culturii noastre socialiste, a bogăției 
noastre spirituale, expoziția adună 
laolaltă lucrări ale oamenilor de li
tere. știință și artă, români și din 
rindul naționalităților conlocuitoare, 
care prin scrisul lor au dat și dau 
expresie climatului de efervescență 

dîncirii cunoașterii reciproce .și apro
pierii crescinde între popoare prin 
intermediul artei și culturii, presei, 
radioului) și televiziunii.

creatoare ce caracterizează viața 
noastră socială, ideilor care călăuzesc 
politica partidului și statului nostru. 
Faptul că în perioada 1976—1977 edi
turile de stat ne-au oferit 7 50o titluri 
într-un tiraj de peste 160 de milioa
ne de exemplare, volume publicate 
in limba română și în limbile națio
nalităților conlocuitoare, ilustrează 
interesul major pentru cuvintul scris, 
cartea găsindu-și în România contem
porană cu adevărat menirea si dru
mul spre cei pentru care a fost reali
zată : constructorii socialismului și 
comunismului.

Un loc central în cadrul secțiunii 
de carte a expoziției revine litera
turii social-politice. mijloc eficient 
în procesul de instruire si educare a 
maselor, în dezvoltarea conștiinței 
lor socialiste. Secretarul general al 
partidului este informat de volumul 
mare al tipăriturilor social-politice
— 718 titluri în aproape 15 000 000 
exemplare, la care se adaugă consul
tații si teze în sprijinul învătămintu- 
lui politico-ideologic. în două milioa
ne si jumătate de exemplare. lucrări 
ce fac dovada interesului viu pentru 
însușirea aprofundată a politicii 
partidului și participarea maselor la 
dezbaterea fenomenelor politice si 
sociale ale contemporaneității.

Standuri speciale prezintă operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
scrierile dedicate personalității sale, 
publicate în tară și peste hdtare, în 
semn de înaltă apreciere și conside
rație față de contribuția remarcabilă 
adusă la dezvoltarea și înflorirea 
României socialiste, la cauza păcii, 
la promovarea, unor noi principii si 
norme de relații în viata internațio
nală. a colaborării și prieteniei între 
popoare. Cele 57 de volume, cuprin- 
zind biografii și selecții din vasta 
operă a tovarășului Nicolae Ceaușescu
— ce au apărut pină acum in 25 de 
țări — reprezintă o dovadă elocventă 
a marelui interes pe toate meridia
nele globului fată de viata, activi
tatea ți gindirea președintelui Româ
niei. a înaltei aprecieri de care se 
bucură in lume contribuția sa deo
sebită la rezolvarea, in interesul po
poarelor. a problemelor majore ale 
contemporaneității.

La loc de frunte se află în expozi
ție lucrarea secretarului general al 
partidului ..România pe drumul 
construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate" volumele XIII și
(Continuare in pag. a III-a)

Ața cum s-a mal anunțat, in ziua de 9 mal 1978, tovarâșul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe publi
cistul George Brook Shepherd, redactor-șef ad|unct al ziarului britanic „The 
Sunday Telegraph", cârula l-a acordat următorul Interviu:

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, care este balanța dintre 
industria și agricultura țării 
dumneavoastră? Am văzut pe 
stema țării dumneavoastră sonda 
și spicele de griu. Ele sint. re
prezentate egale ca mărime. 
M-ar interesa cit de mult se va 
reduce sectorul agricol in favoa
rea celui industrial și ce pro
bleme vor apărea ca rezultat al 
acestei politici?

RĂSPUNS: Trecînd la construcția 
societății socialiste, România și-a 
propus să asigure dezvoltarea ar
monioasă a forțelor de producție, 
crearea unei baze materiale puter
nice în vederea ridicării gradului ge
neral de civilizație a țării, crește
rii nivelului de trai, material și 
spiritual, al poporului. Noi conside
răm că atît industria, cit si agricul
tura constituie ramuri de bază ale 
economiei românești — și ca atare 
trebuie să se dezvolte în mod cores
punzător. Nu se poate însă asigura 
un nivel înalt de dezvoltare a for
țelor de producție, a economiei în 
general, fără progresul rapid al in
dustriei, pe baza celor mai noi cu
ceriri ale tehnicii și științei con
temporane. Iată de ce noi am acor
dat și acordăm o atenție deosebită 
dezvoltării industriei. Ca urmare, 
producția industrială a crescut de 
peste 38 de ori față de anul cu cea 
mai înaltă producție înainte de 
război. în ce privește sonda de pe 
stemă, am dori să fie mai mare, dar, 
din păcate, rezervele noastre de 
petrol sînt mici.

Agriculturii îi acordăm, de aseme
nea, o atenție deosebită. Ca urmare, 
producția agricolă a crescut de 
aproape trei ori, față de anii cei 
mai buni dinainte de război. Facem 
eforturi mari pentru extinderea iri
gațiilor, pentru îmbunătățiri funcia
re. De exemplu, dacă in 1960 
aveam irigate doar circa 200 mii hec
tare, în 1980 vom ajunge la 3 milioa
ne de hectare. Am mecanizat, prac
tic, principalele sectoare ale agri
culturii, iar pînă în 1980 vom asigura 
mecanizarea aproape integrală in 
toate sectoarele agricole. Am dezvol
tat puternic producția de îngră
șăminte chimice și alte substanțe 
necesare agriculturii. în mod ab
solut, deci, sectorul agricol s-a dez
voltat și va continua să se dezvolte 
— acordindu-i toată atenția pentru 
asigurarea creșterii continue a pro
ducției agricole. Dar, desigur, odată 
cu dezvoltarea industriei, ponderea 
agriculturii în venitul național și în 
producția generală a țării se va di
minua.

ÎNTREBARE: Aveți probleme 
'' ' "sociale care apar ca urmare a 

acestui proces de industriali
zare? O anumită deplasare a 
populației din zonele agricole in 
fabrici, așa cum se intimplă in 
alte țări?

RĂSPUNS: Desigur că industriali
zarea produce schimbări radicale în 
structura socială a țării, determinlnd 
creșterea numărului muncitorilor și 
reducerea ponderii populației care 
lucrează în agricultură. Aceasta 
duce, evident, la un aflux al popu

JUDEȚUL OLT

Prin mai buna folosire 
a capacităților 
de producție

Utilizarea cu randament sporit a 
instalațiilor și mașinilor din dotare, 
îmbunătățirile aduse unor procese de 
fabricație, precum și preocuparea 
prioritară manifestată pentru înde
plinirea sarcinilor de plan sub aspect 
calitativ constituie principalii factori 
care au permis oamenilor muncii din 
industria județului Olt ca, de la 
începutul anului și pină acum, să 
obțină însemnate cantități suplimen
tare de produse. In perioada a- 
mintită, colectivele unităților indus
triale din această parte a țării au 
pus la dispoziția economiei naționa
le, peste prevederi, 260 tone de alu
miniu primar și aliaje, 420 km de 
cabluri electrice de forță armate, 
articole electrotehnice însumînd a- 
proape 43 milioane lei. 195 to
ne de utilaje destinate întreprinde
rilor metalurgice, mobilier în va
loare de 1.8 milioane lei. 97 tone 
de utilaje pentru industria alimen
tară, confecții totalizînd 780 000 lei, 
652 tone zahăr rafinat, 1 220 hecto
litri de produse lactate proaspete, 
330 tone carne și preparate din 
carne. (Agerpres).

ÎN ÎNTREPRINDERILE 
CONSTRUCTOARE DE MAȘINI 

Importante economii 
de energie

Datele centralizate recent la Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini evidențiază eforturile depuse 
de colectivele de muncitori și cadre 
tehnice din întreprinderile acestui 
mare sector pentru economisirea in 
continuare a energiei electrice. Ca 
efect al măsurilor aplicate în fiecare 
imitate, Ia fiecare loc de muncă, 
anul acesta s-a obținut o reducere a 
consumurilor de energie electrică de 
aproape 24 000 MWh. Cele mai bune 
rezultate în acest domeniu au fost 
repurtate de întreprinderea „Semănă 
toarea“-București, care a economisit 
228 MWh, întreprinderea de autoca
mioane Brașov — 191 MWh. .,7 No- 
iembrie“-Craiova — 144 MWh. pre
cum si de uzinele .,Armătura"-Zalău, 
„Metalica“-București, „Tehnofrig"- 
Cluj-Napoca.

în toate unitățile industriei con
strucțiilor de mașini continuă acțiu
nea de reducere a consumurilor 
normate. în acest scop, specialiștii 
au întreprins o serie de studii teh- 
nico-economice, au elaborat noi mă
suri de organizare a producții și de 
raționalizare strictă a consumurilor.

(Agerpres) 

lației de Ia sate spre orașe. în ca
drul politicii^ noastre de dezvoltare 
a forțelor de producție acordăm o 
mare atenție amplasării industriei și 
altor ramuri ale economiei pe întreg 
teritoriul țării, împiedicînd astfel 
concentrarea acestora într-un număr 
redus de centre și asigurînd ridica
rea generală a gradului de civiliza
ție al țării noastre. Anumite pro
bleme se creează totuși, îndeosebi în 
ce privește pregătirea forței de 
muncă și asigurarea locuințelor. 
Căutăm să soluționăm însă și aceste 
probleme prin organizarea corespun
zătoare a dezvoltării învățămîntului 
și prin impulsionarea construcției 
de locuințe.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, anul trecut am dis
cutat cu președintele Sadat a- 
ceeași problemă și dinsul mi-a 
spus că are mari probleme cu 
afluxul populației spre orașul 
Cairo. Dumneavoastră aveți 
probleme asemănătoare pentru 
București?

RĂSPUNS: Chiar probleme de a- 
ceastă natură nu avem. Pe de o 
parte, datorită repartizării raționale 
a forțelor de producție pe Întregul 
teritoriu, noi creăm condiții de 
muncă pentru cetățenii din toate 
zonele țării; pe de altă parte, prin 
modul de organizare a învățămlntu- 
lui, asigurăm tuturor condiții de 
școlarizare. Veniturile oamenilor, 
pentru aceeași muncă, sînt la fel, 
fie că lucrează în București, fie în 
alte orașe, chiar în cele mai înde
părtate comune. Totodată, intrarea 
în București se poate face numai cu 
anumite aprobări.

ÎNTREBARE: Aș dori să-mi 
permiteți să vă întreb care 
este adevărul despre situația 
din Transilvania, despre pozi
ția minorității maghiare? Noi 
citim uneori în presa occiden
tală că ar exista anumite ne
mulțumiri sau unele pretenții 
ale acestei populații de a avea 
libertăți mai mari.

RĂSPUNS: Intr-adevăr, în presa 
occidentală apar și multe neadevă
ruri despre realitățile din România. 
Desigur, nu toate se bucură de 
credit, dar, din păcate, iși mai găsesc 
loc in paginile unor ziare știri caro 
conțin afirmații inexacte, unele din
tre ele — de ce să nu o spun — 
tendențioase.

Realitatea este că toți cetățenii 
României, fără deosebire de naționa
litate, se bucură de toate drepturile 
prevăzute în Constituție, în legile 
țări. Pentru ca aceste drepturi să fie 
reale, repartizind forțele de prodiic- 
ție pe întregul teritoriu al țării, asi
guram condiții de muncă pentru toți 
cetățenii României. Am în vedere 
atît județele unde trăiesc și oameni 
ai muncii de naționalitate maghiară, 
germană sau sîrbă, cit și celelalte 
județe care în trecut erau rămase în 
urmă din punct de vedere economic, 
în ultimii zece ani îndeosebi am dez
voltat puternic în aceste zone in
dustria și alte sectoare de activitate.

Este adevărat, un ziar occidental a 
scris că industrializarea ar dăuna na
ționalităților, deoarece le-ar schimba
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în centrul 
preocupărilor — 

dezvoltarea accelerată 
a economiei

Săptămîna pe care o încheiem s-a 
remarcat, în contextul eforturilor 
spornice ale oamenilor muncii, prin 
susținuta activitate desfășurată de 
conducerea partidului pentru rea
lizarea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea și ale Con
ferinței Naționale, a măsurilor a- 
doptate de plenara C.C. al P.C.R. 
din luna martie în scopul valorifică
rii mai intense a. rezervelor interne 
din economie, dezvoltării mai ra
pide a forțelor de producție pe în
treg cuprinsul patriei.

In acest cadru s-a înscris Ședința 
de lucru de la C.C. al P.C.R., care 
a analizat modul de înfăptuire a 
sarcinilor planului ne acest an și pre
gătirea planului anului viitor, pre
cum si condițiile necesare pentru 
aplicarea noului sistem economic de 
autogestiune a întreprinderilor, de 
autoconducere muncitorească.

Relevînd importantele realizări ob
ținute de întregul popor în îndepli
nirea sarcinilor de plan pe primele 
luni ale anului, secretarul general al 
partidului a subliniat, ca direcții 
prioritare de acțiune, îmbunătățirea 
aprovizionării tehnico-materiale; ur
gentarea acțiunii de tipizare a 
materialelor și subansamblelor in
dustriale; utilizarea mai intensă 
a tuturor capacităților productive; 
extinderea acțiunii de autodotare 
cu mașini și utilaje; întărirea 
disciplinei tehnologice, precum și 
a ordinii și disciplinei în organi
zarea si desfășurarea tuturor proce
selor de producție ; perfectarea unui 

mediul sătesc, înapoiat și le-ar crea 
un mediu nou, industrial, civilizat, 
care ar duce la pierderea tradițiilor 
vechi. Dacă aceasta este discriminare, 
atunci noi facem aceasta și pentru 
români, și pentru maghiari, și pen
tru germani, pentru că vrem real
mente să lichidăm starea de înapoiere 
și să creăm condiții ca toți oamenii 
muncii, întregul tineret să aibă 
acces la cele mal moderne între
prinderi, în toate domeniile de acti
vitate, in învățămint, știință și cul
tură. în tara noastră, toți tinerii, 
fără nici o discriminare, pot învăța 
în mod gratuit. în urmă cu patru ani 
am introdus obligativitatea învățâ- 
mîntului de zece ani pentru întregul 
tineret. De asemenea, 50 la sută din 
tineret urmează liceul — treapta a 
doua — și. avem în vedere ca pină în 
1990 să asigurăm condiții ca întregul 
tineret să frecventeze liceul. Și în- 
vățămintul superior este deschis tu
turor tinerilor fără nici o deosebire 
de naționalitate, rasă sau de altă na
tură, ' in raport cu necesitățile dez
voltării țării. Tinerii de naționalitate 
maghiară, germană și de alte națio
nalități dispun de școli în limba 
proprie. în același timp, în aceste 
școli — mă refer Ia invățămintul 
general — circa 25 la sută din to
talul orelor sînt afectate pentru în
vățarea limbii române. în școlile 
tehnice și profesionale, disciplinele 
tehnice se predau îndeosebi în limba 
română, însă între 60 și 70 la sută 
din program, în funcție de profil, se 
desfășoară în limba maternă. Tot
odată, în Invățămintul nostru există 
obligativitatea însușirii a încă două 
limbi străine. în Invățămintul supe
rior există facultăți și institute în 
care se predă în limba maghiară, 
precum și anumite cursuri speciale 
în această limbă. In România func
ționează zece teatre în limba maghia
ră, trei în limba germană și unul în 
limba idiș. Avem aproape 3 000 de 
formații artistice și culturale în 
limba maghiară, 650 în limba germa
nă și altele în limba altor naționali
tăți. Apar 32 de ziare și reviste în 
limba maghiară și 8 în limba germa
nă, se tipăresc aproape 2 500 000 de 
cărți in limbile naționalităților conlo
cuitoare. Proporțional cu numărul 
populației, toate acestea nu sint mai 
puține decît cele în limba română, ci 
dimpotrivă.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, vă rog să-mi permiteți 
să-mi exprim părerea că, in le
gătură cu naționalitățile, pro
blema esențială o constituie 
spiritul naționalist al maghia
rilor. Eu am scris două cărți 
în legătură cu imperiul hab- 
sburgic. Se pare că și austriecii 
au fost nemulțumiți, de acest 
spirit naționalist.

RĂSPUNS: Trebuie să spun că în 
rindul întregii populații din Româ
nia există o atmosferă foarte bună. 
Acesta este rezultatul felului în care 
am soluționat noi problemele atît 
pentru naționalități cit și pentru în
tregul popor, al faptului că, real
mente, toți oamenii muncii au posi
bilitatea, în raport cu capacitatea 
fiecăruia, de a-și afirma și pune 
plenar în valoare personalitatea, 
in toate domeniile de activitate. 
Există, este adevărat, unele elemente 
— destul de puține — care au ma
nifestări șovine, naționaliste; dar a- 
semenea manifestări se pot întîlni
(Continuare în pag. a III-a)

strict sistem de evidentă a tuturor 
factorilor care concură la desfășura
rea producției, în special a forței de 
muncă si a materiilor prime și ma
terialelor — atît din punct de vedere 
fizic cit și valoric — care să permită 
aplicarea corectă a indicatorilor pri
vind producția netă și producția 
fizică. <■

Importante probleme ale dezvoltării 
economiei naționale in actualul cin
cinal s-au aflat si pe agenda Ședinței 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., care a analizat si aprobat 
proiectul general de execuție a Cana
lului Dunăre — Marea Neagră, cit și 
principalii indicatori tehnico-econo- 
mici și măsurile de realizare a obiec
tivului de investiții „Sistemul hidro
energetic și de navigație Porțile de 
Fier II".

Avind în vedere exigentele sporite 
care se pun in prezent pe linia afir
mării mai puternice a înaltei eficien
te în toate sectoarele economiei na
ționale. Comitetul Politic Executiv a 
examinat si problema tarifelor și 
prețurilor cu amănuntul Ia transpor
tul de călători, unele servicii și, 
prestări de lucrări către populație, 
unele produse alimentare provenite 
din import. Sint măsuri care pornesc 
de Ia realitatea obiectivă că respec
tivele prețuri și tarife s-au menținut 
nescnimbate de 15—20 de ani, ajun- 
gind astăzi la niveluri derizorii. în 
același timp, această măsură a fost 
impusă de faptul că atît prețurile 
carburanților folosiți in transporturi, 
cit și ale respectivelor produse ali
mentare au sporit pe piața mondială 
de 4—5 ori. Se cuvine, totodată, 
subliniat faptul că majorările de 
prețuri și tarife care au avut Ioc In

Ioan ERHAN 
Radu BOGDAN

(Continuare în pag. a V-a)
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I FAPTUL!

In interesul bunei aprovizionări a populației:
Excursii cu trenul sau autocarul spre litoral

I
I DIVERS I

I
I

Bibliofilă I

PLANUL PRODUCȚIEI LEGUMICOLE
trebuie Îndeplinit integral

I
I
I
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I
I
I
I

In urma studierii colecției de 
cărți vechi donate patrimoniului 
cultural național de către Ma
ria Toma Fărcaș din orașul Fă
găraș, cercetătorii de la muze
ul „Cetății Făgărașului" au des
coperit o lucrare de mare va
loare științifică și documentară. 
Este vorba de un exemplar din 
evangheliarul tipărit in limba 
română la Brașov Sn anii 1560— 
1561 de Coresi și Tudor Diac, 
unul din colaboratorii săi apro- 
piați. Descoperirea acestei lu
crări la Făgăraș este cu atit 
mai valoroasă cu cit ea se nu
mără printre cărțile de căpătii 
care au stat la baza formării 
limbii române literare, cunos- 
cind o largă circulație in toate 
ținuturile locuite de români. 
După cum ne-a informat cer
cetătorul ion Hășfălean, din 
punct de vedere al conservării 
sale, exemplarul identificat la 
Făgăraș ocupă locul al treilea 
printre cele cunoscute pină la 
această oră.
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Ca-ntre 
colege

Unul din eroii rubricii noas
tre, tehnicianul Nelu Manole de 
la Combinatul de fibre sintetice 
Săvinești, despre care notam la 
21 martie că merge în fiecare 
zi cite 15 km pe jos, ne scrie : 
„După apariția faptului divers, 
foarte mulți colegi m-au între
bat de una, de 
numărul celor 
acum mersul pe 
mai sănătos".

In continuare,
misă de el ne prezintă o întîm- 
plare petrecută la Oficiul 
P.T.T.R. Roznov. Aici, o elevă, 
pe nume Aurica Lupoi din Să- 

o 
mare sumă de bani. Lipsa lor 
a fost observată abia după ci- 
teva ore, cind a ajuns acasă. 
Intorcindu-se cu sufletul la gu
ră la Oficiul din Roznov, nu 
mică i-a fost bucuria cind i s-au 
inminat și banii, și actele. 1 le 
găsise o elevă •— ca și ea — dar 
care, din modestie, nu-șl spu
sese numele. Ceea ce nu în
seamnă că nu poate primi pe 
această cale mulțumirile cole
gei sale păgubașe...

alta, ingroșind 
care preferă 

jos, mersul cel

scrisoarea tri-

vinești, iși uitase actele și
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Macină mai 
iute, moară!

Cu vreo zece ani in urmă, in 
Parcul ceferiștilor din Galați a 
fost adusă o moară de vint, ca 
piesă de muzeu. Pe vremea a- 
ceea, moara de vint era in bu
nă stare de... funcționare. Să
nătoasă tun. Pe parcurs, sus- 
numita piesă de muzeu a a- 
juns oa vai de lume, cu seîn- 
durile rupte și instalația de
teriorată. Gălățenii, care ne-au 
sesizat acest fapt, ne roagă să-i 
adresăm respectivei mori în
demnul tradițional de a măcina 
mai iute, iar dacă se poate, să 
reinceapă măcinișul chiar cu cei 
care au adus-o in asemenea 
stare. Idee la care subscriem.

I Năravul
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I
din fire I

I
Plo- 
fost 
pos-
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Alexandru Bungeanu din 
pana, județul Bacău, a 
prins de mai multe ori in 
tura de... braconier. De fiecare 
dată promitea 
dea iama prin 
oare cile zile 
treaba insă că 
— in cazul lui 
lecuire. Zilele 
prea bine că vinatul este oprit, 
și-a luat din nou pușca, s-a dus 
glonț in pădure și a ochit pri
mul mistreț ieșit in cale. Fap
tul ar fi trecut poate neobser
vat, dacă braconierul n-ar fi fă
cut și o altă boacănă. Ca să 
transporte mistrețul, a luat din 
curtea cooperativei agricole o 
căruță cu cai, fără știrea nimă
nui. Alarmați, ‘Sătenii au luat 
urma căruței. Au găsit-o in cli
pa in care A.B. se trudea să 
descarce vinatul.

Epilogul : braconierul a rămas 
fără pușcă și obligat să plăteas
că o despăgubire de 6 000 de lei. 
In plus, a fost trimis și in fața 
instanței, în nădejdea că de da
ta aceasta se va lecui. Era și 
timpul.

că n-o să 
mistreți 
o avea.
năravul

— chiar 
trecute,

mai 
și căpri- 
Se vede 
din fire 

că n-are 
deși știa
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I

I
I
I
I
I
I
I
I

inginer
Acum citeva zile, prin Zalău 

a poposit un individ care s-a re
comandat primei tinere cu care a 
intrat in vorbă : „Sint inginerul 
Ioan Stoica din Brașov și am 
venit in delegație la întreprin
derea de armături industriale. 
Îmi place foarte mult orașul. Și 
fetele de pe aici îmi plac. Iar 
tu ești cea mai frumoasă. Apro
po : Ești căsătorită ? Nici eu nu 
sint. Și tare aș vrea să-mi fac 
un rost. Ce părere ai 1“ Sur
prinsă de întrebare, fata răs
pundea : „Știu eu ce părere să 
am ? Cred că bună, nu ?“ Iată 
insă că ultima idilă a fost 
curmată brusc de un lucrător 
de miliție, in fața căruia „ingi
nerul" s-a recomandat cel 
vărat : Constantin Cristea, 
prin județul Alba, studii 7 
se. In cei 39 de ani ciți
acum a suferit condamnări în- 
sumînd 30 de ani și 8 luni! A- 
devăratul loan Stoica iși de
clarase dispariția buletinului de 
identitate la miliția din Brașov.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

ade- 
de 

cla- 
are
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în scopul bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroaltmenta- 
re. pe baza indicațiilor conducerii 
partidului formulate la Consfătuirea 
de lucru consacrată problemelor agri
culturii desfășurată la începutul lumi 
februarie a.c.. au fost luate mă
suri organizatorice și tehnice în 
vederea realizării producției de le
gume in conformitate cu prevederile 
planului. In mod deosebit s-a 
urmărit ca în fiecare județ să 
se dezvolte o bază proprie de 
producere a legumelor pentru 
a se asigura satisfacerea cerințelor 
proprii de consum, urmind ca numai 
unele sortimente de legume timpurii 
să fie aduse din zonele sudice ale 
tării. De asemenea, pentru cultura 
legumelor au fost rezervate cele mai 
potrivite terenuri, care pot fi iri
gate. Totodată, s-a dezvoltat baza 
necesară producerii răsadurilor, 
s-au asigurat semințe în cantități 
îndestulătoare. Măsurile luate în di
recția sporirii producției legumicole 
au drept rezultat acum o aprovizio
nare mai bună a pieței cu le
gume de sezon.

După cum se știe, în aceste zile, 
în unitățile agricole continuă să se 
acționeze în vederea realizării inte
grale a planului la producția legu
micolă. Se plantează tomate de vară 
si de toamnă, ardei, vinete și alte 
legume care trebuie să asigure o a- 
provizionare eșalonată a pieței pînă 
toamna tîrziu. precum și materii pri
me pentru industria cfe conserve. 
Pînă acum, potrivit datelor furniza
te de centrala de specialitate. în u- 
nitătile agricole de stat și coopera
tiste au fost însămînțate și plantate 
92 000 hectare cu legume, reprezen- 
tind 75 la sută din suprafața pla
nificată. Lucrările sint avansate în 
cooperativele agricole din județele 
Argeș. Neamț, Bihor. Ilfov. Arad, 
Buzău și altele.

Cu toate că timpul este înaintat, 
în unele județe — Caras-Severin. 
Bacău, Galați, Olt, Ialomița — 
planul de plantări și de însămînțări 
in legumicultura nu s-a realizat de- 
cît în proporție de 60—70 la sută. 
Iată de ce specialiștii care lucrează 
în acest domeniu, conducerile unită

ților agricole au datoria să respecte 
graficele de plantare — condiție ho
tărâtoare pentru eșalonarea produc
ției. De asemenea, plantatul trebuie 
să se încheie mai devreme pentru ca 
legumele. în afară de rădăcinoase și 
varză, să ajungă la maturitate și să 
poată fi strinse și conservate pînă la 
sfirsitul lunii septembrie, evitindu-se 
astfel pierderile care ar putea fi pro
vocate de brumele timpurii.

Pentru a se realiza producția de 
legume în conformitate cu planul.

există si trebuie să existe siguranța 
realizării unor recolte mari. La con
sfătuirea de lucru consacrată proble
melor agriculturii s-a criticat practi
ca unora care, atunci cind cade bru
ma sau bate grindina, neglijează re- 
plantarea culturilor legumicole, în
tocmind în schimb cu multă ușu
rință documentații pentru a in
casa despăgubiri de Ia ADAS. 
Or. banii nu pot înlocui legumele 
pierdute. Este necesar ca în orice 
condiții, printr-o muncă bine orga-

• Plantările să se facă pe toate suprafețele 
stabilite, respectîndu-se sorturile prevăzute
• Pentru recolte mari - o densitate cores
punzătoare a plantelor • Sînt necesare măsuri

pentru prevenirea efectelor temperaturii 
scăzute și a băltirii apelor

conducerea partidului a subliniat ne
cesitatea ca în fiecare județ, în fie
care comună să fie cultivate inte
gral toate suprafețele prevăzute. In 
zilele următoare, cu sprijinul orga
nelor de specialitate vor fi inventa
riate terenurile cu legume, astfel in
cit să poată fi luate măsuri operative 
în vederea plantării, In continuare, 
acolo unde se constată minusuri. 
Este o acțiune de mare răspundere 
care trebuie să stea în atenția or
ganizațiilor de partid din unită
țile agricole, a comitetelor comu
nale de partid. Verificarea suprafe
țelor cultivate nu este totul. Trebuie 
să existe garanția că pe terenurile 
respective vor fi realizate producțiile 
prevăzute in plan. De aceea, specia
liștii au datoria să controleze dacă 
s-a asigurat densitatea stabilită de 
plante la hectar, iar cind constată că 
aceasta este mai mică să ia măsuri 
în vederea completării cu răsaduri de 
rezervă.

In legumicultura, unde întreaga su
prafață este amenajată pentru irigat,

nizată. să se obțină o producție cît 
mai mare. De aceea. în această pe
rioadă cu temperaturi scăzute se 
cere ca legumele să fie protejate 
împotriva brumelor tîrziî. Centrala 
de specialitate a recomandat ca, în 
acest scop, să fie pregătite aspersoa- 
rele. iar în momentul cînd se consta
tă că temperatura a scăzut la 2—1 
grade să se facă o stropire ușoară. 
In zonele cu exces de umiditate tre
buie să se acționeze energic pentru 
evacuarea apelor care băltesc.

Din aceste zile, in grădini trebuie 
să se treacă fără întîrziere Ia execu
tarea lucrărilor de întreținere a cul
turilor. La legume, mai mult decit 
la alte olante agricole, este necesar 
să se execute un număr sporit de 
praștie, lucrări prin care să se dis
trugă buruienile si să se păstreze apa 
in sol. Pentru ca lucrările de între
ținere să poată începe fără întîrzie
re se cere" ca în fiecare unitate agri
colă, în fiecare formație de muncă să 
se definitiveze cît mai repede apli
carea acordului global, retribuirea

urmînd să se facă la mia de lei pro
ducție marfă. Aceasta presupune ca 
fiecare cooperator să cunoască su
prafața pe care va lucra, producția 
prevăzută, termenele de livrare și 
alte elemente. La executarea lucrări
lor de întreținere în legumicultura 
se consumă, în mod obișnuit, un mare 
volum de muncă. De. aci și necesita
tea extinderii mecanizării, aceasta 
constituind principala cale prin care 
poate spori mult productivitatea 
muncii. Concentrarea culturilor și 
specializarea fermelor și chiar a uni
tăților agricole, asigurarea unui nu
măr sporit de tractoare legumicole, 
dotate cu utilajele necesare, vor face 
cu putință mecanizarea completă a 
lucrărilor pe 10 000 hectare cu ceapă, 
3 000 hectare rădăcinoase și 8 000 
hectare fasole, De asemenea, pe alte 
suprafețe și la alte culturi va crește 
simțitor gradul de mecanizare al lu
crărilor. Este necesar însă ca în uni
tățile cultivatoare de legume . să fie 
luate măsuri ca toate tractoarele și 
utilajele destinate acestui sector să 
fie folosite din plin. Să nu se admi
tă situații de felul celor întîlnite în 
anii precedenti cind tractoarele legu
micole erau folosite la alte lucrări, 
iar utilajele respective rămîneau 
neutilizate. Extinderea mecanizării in 
legumicultură. generalizarea tehno
logiilor noi. moderne, fundamentate 
pe cuceririle științei și tehnicii, vor 
duce Ia creșterea producției și a pro
ductivității muncii, la creșterea ren
tabilității în acest sector.

Comitetele județene de partid, con
siliile populare, organele de specia
litate au datoria să acționeze cu ho- 
tărire în vederea aplicării indicații
lor conducerii partidului privind spo
rirea producției de legume si crearea, 
în fiecare județ, a unei baze proprii 
de aprovizionare cu aceste produse. 
In acest scop, trebuie să se urmă
rească cultivarea tuturor suprafețe
lor la fiecare sortiment în parte, iar 
prin aplicarea corectă a tehnologii
lor să se obțină producțiile prevă
zute. producții mari, de bună calita
te, care să asigure buna aprovizio
nare a populației cu legume și a in
dustriei de conserve cu materiile 
prime necesare.

Oficiile' județene de turism din 
întreaga țară si I.T.H.R. București 
organizează excursii spre litoral. 
In lunile mai. și iunie se benefi
ciază de importante reduceri de ta
rife. Astfel, prețul unei camere cu 
2 paturi și duș este de 57 lei pe zi 
și, respectiv, 59 lei pe zi, față de 
87,50 lei în lunile iulie si august.

Vizitarea vestigiilor de la Histria — 
în imagine — și Adamclisi, a mo
zaicului din Constanța, delfinariul, 
turul litoralului sint cuprinse in 
programul excursiei.

Informații suplimentare st în
scrieri la toate agențiile si filialele 
oficiilor județene de turism și ale 
I.T.H.R. București.

De cînd nu v-ați 
controlat tensiunea?

Hipertensiunea arterială este o boală răspîndită — circa 10—15 la 
6ută din populația lumii fiind afectată de această maladie. Netratată 
la timp, poate avea drept consecințe tulburări mai grave, cum sint 
infarctul de miocard, insuficiența cardiacă, accidentele vascular- 
cerebrale. insuficienta renală ș.a.
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Odată cu sezonul cald a 
început febra excursiilor, 
a drumețiilor. Am însotit si 
noi, într-o zi de sărbătoa
re. un grup de tineri a că
ror tintă finală erau Bra
șovul si împrejurimile a- 
cestui mare, frumos și 
foarte curat oraș. Ziceau 
tinerii aceia că pentru a 
ajunge mai repede si in 
mod sportiv pe muntele 
Postăvarul n-ai decît să-ti 
arunci rucsacul pe umăr 
și s-o iei pe scurtătură, 
adică pe drumul cel vechi, 
de pietriș, nu pe cel asfal
tat unde, din două în dojuă 
minute, te claxonează o 
mașină. Am ]uat-o pe 
scurtătură. Era soare, dru
mul bun. pădurea frumoa
să si lume multă, de Ia 
copii în cîrcă pînă la bă- 
trîni de 80 de ani. A ră
mas în urmă Brașovul, iar 
noi ne-am oprit într-o po
ieniță „lipită" aproape de 
un hotel-restaurant, bine 
plasat în pădure, la jumă
tatea drumului dintre oraș 
și Postăvarul. Si ce ne-au 
văzut ochii ? Am mai tre
cut și altă dată prin pă
duri. Știm că mai sînt încă 
oameni lipsiți de cel mai 
elementar bun simt care, 
ajunși în pădure, se poartă 
ca-n codru : rup crengile 
copacilor, aruncă ambala
jele în care și-au păstrat 
mîncarea. cutiile goale de 
conserve. sticlele goale, 
borcanele, pachetele de ți
gări. pungile de plastic, 
bidoanele de ulei care 
le-au servit la autoturis
me, ba chiar si cauciucu
rile uzate. Dar. din poiana 
aceea in care ne oprisem 
noi. se vedeau, la doi pași, 
nu citeva hîrtii si borcane 
aruncate la întîmplare, ci 
camioane întregi de resturi 
de tot felul, de la ligheane 
sparte pînă la rogojini. 
Existau acolo, la punctul

acela numit „Zimbrul", ne
numărate urme ale lipsei 
de civilizație, de dragoste 
și respect fată de pădure. 
Fără îndoială, trebuie să 
n-ai cei șapte ani de-acasă 
pentru a îndrăzni să zvîrli 
în pădure ligheane și bur
lane. rogojini si roti de 
cauciuc uzate. Foarte grav 
e si faptul că mare parte 
din vechiturile cu care 
este împînzită pădurea a- 
partin restaurantului „Zim
brul". Chiar în ceasul cind 
am poposit în zona acestui

această parte a muntelui, 
in sus spre Postăvarul, 
ochii iți cad adesea și pe 
crengi tinere rupte si a- 
runcate 'pe jos. pe • puieți 
de arbori cu virful tăiat. 
Ne-am gindit că pădurea 
trebuie să aibă si un pă
durar. un cantonier. L-am 
căutat acasă la el. pe Șo
seaua Poienii nr. 4.

— Ce pot eu să fac ? — 
se olînge pădurarul. In 
pădure vine lume multă. 
Pot eu să stau după fie
care ? Tntr-adevăr. sînt

local, un bărbat în toată 
firea. cu halatul alb, 
descărca in codru o ladă 
întreagă de cioburi.

— De ce ? — îl întrebăm.
— Aaaa. păi să vedeți ce 

e în august. Toată pădurea 
e plină de coji de pepene I

Continuăm să urcăm pe 
munte. Din loc în loc, ima
ginile întîlnite în zona a- 
mintkă se repetă, culmi- 
nînd cu o priveliște unică, 
aflată la capul drumului 
de piatră. în acel punct ai 
senzația, pur si simplu, că 
au fost descărcate gunoa
iele. resturile menajere, 
vechiturile, nu cu lada sau 
cu sacul, ci cu remorca I 
Marginile drumului par a 
fi maidane. La cea mai 
mică adiere de vint începe 
pe colnice si prin poieni 
un fel de dans al ...hîrtii - 
lor. Și cît de frumoasă ar 
putea fi această parte a 
pădurii, parcă anume croi
tă de natură pe gustul 
omului, pentru odihna și 
recrearea lui. Mergînd pe

peste tot aruncate gunoa
ie, resturi... Numai oame
nii fără judecată fac ase
menea lucruri.

Uite așa ne vorbea tova
rășul G. Ion. cantonierul 
cantonului nr. 12. Și în 
timp ce îl ascultam pri
veam în jurul casei Iui 
unde dezordinea si lipsa 
de curățenie erau chiar 
mai mari decit în pădure.

I-am cerut să ne dea 
citeva nume de oameni 
pe care i-a amendat în ul
tima vreme. N-a amendat 
pe nimeni, niciodată. L-am 
întrebat de ce nu aplică 
legea (nr. 9 privind pro
tecția mediului înconjură
tor) măcar pentru perso
nalul hotelului-restaurant 
„Zimbrul", de unde ziua in 
amiaza mare se azvîrle în 
pădure și ce nu-ti trece 
prin minte. Ne-a dat să 
înțelegem că el e om cum
secade. L-am întrebat de 
ce nu afișează paragrafe 
din legea amintită în care 
să se aducă oamenilor la

cunoștință care sînt conse
cințele infracțiunilor. ..Afi
șe avem — a zis el — însă 
din acelea care servesc la 
paza contra incendiilor".

Părea că vorbim limbi 
diferite. Desigur, cantonie
rul are lipsurile lui pen
tru care ”Va da răspuns 
Ocolului silvic local. Dar 
ce ne facem oare cu men
talitatea obtuză a celui 
care intră in pădure cu to
porul si cu gîndul de a se 
debarasa pe unde poate de 
tot ce-i prisosește prin bu
zunare și prin sacoșă ? Ce 
ne facem cu omul, fără 
bun simt, care știind că 
pădurea e avere obștească 
îsi închipuie că fiecare 
poate face ce vrea cu ea ? 
îl vezi pe cite unul care, 
surprins în flagrant delict, 
se supără tot el cînd ii 
atragi atenția : „Da’ ce te 
amesteci.v Ce, e pădurea 
ta" ? El bare să nu înțe
leagă că pădurea fiind a 
tuturor, locul tuturor pen
tru refugiu în zilele calde, 
cu totii avem datoria s-o 
păstrăm curată și frumoa
să, s-o îngrijim ca pe pro
pria noastră casă. Desigur, 
va trebui intensificată 
munca de educație în școli, 
întreprinderi și instituții, 
vor trebui înființate mai 
multe panouri pentru popu
larizat exemplele negative. 
Dar, în același timp, e ne
cesar să se ia măsuri, să 
se aplice cu strictețe legea. 
Există ocoale silvice, can
toane. întreprinderi de 
gospodărie comunală, orga
ne de ordine care au da
toria să facă zilnic acest 
lucru. Pentru că. altfel, ră- 
mînînd mereu în expecta
tivă. ne-ar putea duce gîn
dul că și aceste organe 
consideră pădurea a ni
mănui.

Gh. GRAURE

La odihnă in stațiunea balneoclima
terică Tușnad

OMUL Șf VIAȚA 
RAȚIONALĂ

CRAIOVA

Pentru devansarea termenelor 
de predare a noilor construcții 

de locuințe
Oamenii muncii de la întreprinde

rea de prefabricate din beton Craio
va au obținut in plus, de la începutul 
anului, panouri mari si apartamente 
complete din prefabricate ce asigură 
necesarul pentru construirea unui 
bloc cu 82 de apartamente, precum și 
însemnate cantități de alte produse. 
Constituind un răspuns concret pe 
care îl dau constructorilor pentru re
alizarea sarcinii de a preda anul a- 
cesta spre folosință populației din 
Dolj mai mult de 7 000 apartamente, 
succesul are Ia bază conectarea, cu 
trei luni mai devreme, la circuitul 
productiv al întreprinderii a unei noi 
linii tehnologice de panouri mari, di
mensionată pentru 1 000 de aparta
mente pe an, adoptarea unor măsuri 
complexe tehnice și organizatorice ce 
au vizat folosirea mai bună a capa
cităților de producție existente și a 
forței de muncă.

(Agerpres) I

Despre unele concepții moderne și 
noi. rezultate înregistrate in terapia 
hipertensiunii ne vorbește prof. dr. 
docent ANTON MIHAIL, șeful cli
nicii medicale a Spitalului Colțea :

— Deși hipertensiunea arterială 
este una dintre bolile cele mai vechi 
și mai răspîndite, tratamentul aces
teia prin mijloace eficiente s-a con
turat abia in ultimele decenii, am 
putea spune, chiar sub ochii noș
tri și se perfecționează continuu. 
Din anul 1960 au apărut o serie 
de medicamente active eficace și me- 
dicația modernă cu diuretice, punin- 
du-se bazele farmacologice alo tera
piei hipertensiunii, așa incit, în pre
zent, putem afirma că medicina este 
mai bine ca ori- 
cind pregătită să 
înfrunte această 
boală. De altfel, 
statisticile arată 
că acolo unde s-a 
aplicat un trata
ment corect nu
mărul complicațiilor sau al accidente
lor vasculare provocate de hiper
tensiunea arterială s-a redus în mod 
substanțial.

— Există o mare varietate de me
dicamente antihipertensive...

— Această mare varietate de me
dicamente e§te utilă, deoarece fie
care organism răspunde in mod di
ferit față de același medicament, iar 
medicul, urmărind felul in care re
acționează organismul, recomandă 
pe cel mai adecvat. De aici se des
prinde și concluzia că recomandă
rile sînt individualizate de către me
dicul care a investigat pacientul, 
care i-a urmărit comportamentul și 
reacția la diferite medicamente pre
scrise. De fapt, nu există o boală 
hipertensivă, ci un mozaic de bol
navi hipertensivi, iar medicul este 
cel care, analizînd fiecare caz în 
parte, reușește să descopere care 
sint mecanismele majore care între
țin dereglarea tensională a pacien
tului respectiv. Odată cunoscute 
aceste mecanisme de declanșare a 
hipertensiunii, se poate interveni in 
sensul blocării lor sau suprimării 
acestora, pentru a se ajunge la ten
siuni cu valori cît mai apropiate de 
cele normale.

— Concret, ce trebuie să știe un 
hipertensiv pentru a evita din timp 
orice fel de complicație a bolii ?

— In primul rind. un om trebuie 
se afle dacă este hipertensiv, pentru 
că jumătate din pacienti nu știu, iar 
din cei care au aflat de la medic, 
două treimi nu se tratează corect, 
adică zilnic si pe perioade foarte 
lungi de timp, ani de zile. Cred 
că cel mai important lucru pe care 
trebuie să-l rețină un hipertensiv 
este acela că boala lui nu se tratea
ză ea o gripă, de exemplu, sau ca 
oricare altă boală, numai pe o pe
rioadă de timp. Hipertensivul va con
tinua să ia medicamentele după 
prescripția medicului, adică zilnic și 
permanent, chiar cînd se ating va
lori aproape de cele normale, pentru 
a se evita în mod real orice posibi

litate de accident vascular sau alte 
complicații.

— Multe persoane consideră că o 
tensiune arterială ușor crescută nu 
are nevoie de tratament sistematic.

— Există hipertensiuni bine tole
rate de bolnavi. în sensul că tulbu
rările nu sint de natură, pentru mo
ment, să ii îngrijoreze. Adesea, acești 
hipertensivi nu iau deloc în seamă 
recomandările medicului, iar ideea 
că ar putea, la un moment dat. să 
facă un accident vascular la ochi, la 
creier ori la alt organ vital 11 se 
pare neverosimilă. O altă categorie 
de hipertensivi abandonează. după 
un timp, tratamentul din plictiseală 
sau amăgiți de lipsa unor simntome. 

Asemenea atitu
dini ale bolnavi
lor pot avea însă 
urmări destul de 
grave. Pacientul 
trebuie să fie 
conștient că ac
tualele posibilități

pe care le are medicina, pentru a scă
dea o hipertensiune ori/ pentru a evita 
instalarea ei. reprezintă un marc suc
ces terapeutic de care trebuie să be
neficieze. Prin menținerea tensiunii 
la valori cît mai apropiate de limi
tele ei normale se evită apariția. Ia 
nivelul arteriolelor, a unor modificări 
anatomice ireversibile si. deci, a ac
cidentelor severe la nivelul unor or
gane vitale — inimă, creier, rinichi 
ș.a.. cu consecințe grave, invalidante 
sau chiar mortale.

— Ce măsuri recomandați pentru 
prevenirea hipertensiunii ?

— Dacă este vorba de o persoană 
care provine dintr-o familie cu di
ferite afecțiuni cardiovasculare, ea 
trebuie luată în evidenta unui medio 
si dirijată către un tratament de pre
venire. Sînt citeva lucruri pe care 
este bine să le cunoască atit persoa
nele potential hipertensive. cît șl 
restul populației. La apariția hiper
tensiunii, ori la întreținerea dereglă
rii tensiunii arteriale contribuie o 
serie de factori, cum sînt diferite ele
mente constitutionale ale organis
mului. profilul neuroendocrin. anu
mite mecanisme nervoase, stări de 
încordare prelungită. Statisticile de
monstrează că peste 50 la sută din
tre persoanele obeze sînt hiperten
sive și că, in general, hipertensiu
nea arterială este mai frecventă 
la persoanele supraponderale decît 
la cele cu greutate normală. Scăde
rea greutății pină Ia limite normale 
poate influenta favorabil valorile 
tensiunii arteriale și la persoanele 
suferinde, in special în situațiile în 
care hipertensiunea nu a determinat 
modificări ireversibile, leziuni, la ni
velul vaselor, ori nu a provocat com
plicații renale. Reducerea consumului 
de sare și suprimarea fumatului au. 
de asemenea. un rol important in 
prevenirea hipertensiunii si a dom- 
plicatiilor ei.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

500, 5000 și... 
buna credință

— Regret faptele, nici eu nu știu cum 
mi-a venit ; am crezut că nu se observă...

Intr-adevăr, ajuns în fata instanței. Con
stantin Știrbu din Fetești are și ce recu
noaște și ce regreta. Și există, în legătură 
cu faptele care l-au adus în boxa acuza
ților, și o greșeală. N-a fost însă o gre
șeală a lui, ci a funcționarei de la C.E.C. : 
cînd C. Știrbu a făcut o depunere de 
500 Iei, aceasta a înscris, din eroare. 5 000 
lei. Atit. Ce trebuia să facă un om de 
bună credință într-o asemenea situație ? 
Limpede ca lumina zilei — să remarce 
greșeala și să atragă atenția funcționarei.

Ce a făcut C. Ș. ? A tăcut chitic și în 
decurs de cîteva zile a retras toată suma 
înscrisă în mod eronat pe libret. Ca și cum 
ar fi fost cu adevărat a lui 1

Cu cinstea, lucrurile stau cît se poate
de simplu : dacă există, iese singură la 
iveală ; cind lipsește, n-o pot substitui 
nici un fel de subterfugii.

„Dreptul 
la apărare" 

al ingratitudinii 
filiale

— Eu dau 150 lei.
— Și eu tot 150...
— După puterea mea, eu dau 50...,
— Eu dau 100.
— Eu nu dau nimic I...
...Nu, oricît de mare ar fi asemănarea, 

aceste replici n-au fost rostite undeva, la 
licitația vreunui obiect în căutare de ama
tori. Adevărul cu privire la aceste replici 
este cu totul altul. Dureros. Ele au fost 
pronunțate, într-o sală de tribunal, de către 
piriți... Reclamanta, o bătrînă de 71 de 
ani, din comuna Nuci, județul Ilfov, negli
jată de unii dintre cei opt copii ai săi, 
ceruse ajutorul justiției. Iar ei veniseră în 
fata instanței și, animați de cine știe ce 
vechi adversități (deși mama îi înzestrase 
pe fiecare cu cite ceva Ia căsătorie), con
tinuau să se suspecteze reciproc. Nu cumva 
să dea mai mult unul decît celălalt...

— Declar recurs ! E prea mult 170 de lei. 
Eu am oferit 100 lunar.

— Eu n-am fost prezent la judecata în 
fond. Și greșit am fost obligat la 150 de 
lei... Eu dau 50...

Nu, din păcate, nu era o licitație... Era un 
proces. Unul în care ingratitudinea mai 
avea obraz să se și tocmească. Bănuiți cine 
a declarat recurs ? Dintre toți, cei doi fii 
cu veniturile cele mai mari. Ba iși mai an
gajaseră și avocat, să le reprezinte in
teresele, să-i apere. De cine să-i apere ?

Un bărbat de pe una din băncile de pe 
la mijlocul sălii, asistent la dezbateri, s-a 
ridicat brusc :

— Eu ies la aer. Mi-e rușine să asist la 
așa ceva...

Cînd încă nu e 
prea tîrziu !

„Las-că nu-i mare lucru... Un păhărel, 
acolo, nici nu se cunoaște"... De cite ori 
nu ne-a fost dat să aflăm că la baza 
vreunei întimplări cu consecințe de multe 
ori dureroase, n-a stat tocmai morala 
strîmbă, insinuată prin „las-că merge"... ? 
De cîte ori nu ne-a fost dat să constatăm 
— din păcate, de multe ori cînd era prea 
tîrziu — cum vorbele cele șleampăte, spuse 
ici, spuse colo, șoptite azi, reluate mîine,

au sfîrșit prin a adormi unora simțul răs
punderii, acea veghe interioară, datoare să 
semnaleze imediat, să oprească alunecarea 7

— Hai la o bere !
— Hai !...
Și cei doi — Gheorghe Iordache și Dra- 

goș Munteanu — amici și colegi de serviciu 
Ia întreprinderea „Tractorul" din Brașov, 
s-au dus la o bere. întîlnind aici încă doi 
prieteni, tratația cu bere a devenit mai 
substanțială. Pe urmă, unuia dintre convivi 
i-a venit ideea să-i invite pe ceilalți la el, 
în comuna Sînpetru („știți voi ce vin 
am eu ?“). La Sînpetru, dar cu ce ? Și 
iată-1 pe Gh. Iordache căutîndu-I pe la 
poarta întreprinderii (în schimbul II) pe 
prietenul său I. Ticușan :

— împrumută-mi mașina. Dau numai o 
fugă, într-un ceas sînt îndărăt...

Să nu fi văzut oare I. T. în ce stare 
se afla amicul ? Să nu fi întrezărit el nici 
o clipă riscul încredințării mașinii în ase
menea condiții ? Insă n-a zis nu.

.„Tîrziu, in puterea nopții, „Dacia" îm
prumutată se întorcea la Brașov. Aici însă, 
toate localurile închiseseră......Haidem sus,
la Poiană, mai găsim noi ceva...".

La întoarcere, într-o curbă, Gheorghe 
Iordache a pierdut controlul volanului. 
Dintre cei trei ocupanți ai mașinii, unul 
a fost proiectat violent prin portiera ma
șinii. Așa și-a pierdut viata Gheorghe Da
vid. La analiză, s-a constatat că Gh. Ior
dache avea o alcoolemie de 1,75 la mie.

De cîte ori nu auzim ce s-a mai intîm-

plat într-un Ioc sau altul, din cauza al
coolului ! De cite ori insă nu vedem noi 
înșine, în jurul nostru, semnele prevesti
toare, posibilele urmări... Știm să fim 
atunci exigenți, știm să deschidem ochii și 
nu să-i închidem in fața unor asemenea 
abdicări ?

Din caietul 
grefierului

„Mi-aș începe pledoaria mea cu un pro
verb indian, care spune că adevărul îl 
iubește pe aceia care îl caută și nu pe cei 
care se laudă că il posed... în această si
tuație, adevărul se va îndrăgosti mai intii 
de dumneavoastră, după aceea de mine și 
niciodată de partea adversă...".

(Cu prilejul dezbaterilor intr-un 
proces soluționat de către Judecătoria 
sectorului 3 din Capitală)

„Pe defunct nu l-am mai văzut în ultima 
perioadă de timp la păscutul oilor și va
cilor comunale...".

(Din declarația unui martor în do
sarul nr. 3 854/1977. Judecătoria Ca
ransebeș)

Dinu POPESCU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a inaugurat ieri „Expoziția de tarte și mijloace 

de informare și educare a oamenilor muncii"
(Urmare din pag. D
XIV. in limbile română, maghiară si 
germană, precum si volumele XI— 
XII tn limbi de circulație internațio
nală. apărute în această perioadă.

Rețin, de asemenea, atentia lucră
rile social-politice ce tratează aspecte 
ale procesului de făurire a societății 
socialiste, ale economiei României 
contemporane, dezvoltării democrației 
socialiste, probleme privind statul și 
națiunea, economia mondială etc.

Cartea de istorie fundamentează 
pe baza celor mai noi descoperiri 
ideile de continuitate, de unitate a 
ființei noastre naționale, ilustrează 
lupta de veacuri a poporului român 
pentru neatirnare, procesul de for
mare a statului unitar român, as
pecte economice, sociale, culturale 
ale fenomenului istoric românesc. 
Expoziției de carte i se integrează 
organic si lucrările legate de aniver
sarea unor mari evenimente din is
toria poporului nostru. Astfel au 
apărut 139 de lucrări dedicate centena
rului Independentei de stat a Româ

în toate limbile-și într-una 
singură: limba dragostei de patrie

tn continuare este prezentată 
secretarului general al partidului bo
gata activitate editorială în limbile 
naționalităților conlocuitoare — ma
ghiară. germană, sîrbo-croată, ucrai
neană, idiș. Anii 1976 și 1977 au în
registrat apariția a 1063 titluri, în 
peste 8 milioane exemplare, din toate 
domeniile activității editoriale, re- 
flectind si pe această cale democra
tismul societății noastre, condițiile de 
deplină egalitate în drepturi de care 
se bucură toti cetățenii tării, fără 
deosebire de naționalitate, posibilită
țile largi de afirmare continuă a cul
turii proprii și limbii lor materne. 
Este și aceasta o dovadă a modului 
cum este stimulată în tara noastră 
creația spirituală a naționalităților 
conlocuitoare — proză, poezie, isto
riografie, dramaturgie, artă interpre
tativă, etnografie și folclor — și va
lorificarea moștenirii lor literare.

Noutăți ale cercetării românești în 
știință și tehnică, descoperiri șd In
venții care îmbogățesc considerabil 
patrimoniul științific național și uni
versal, sint sintetizate de cele 1347 
de lucrări de profil care au văzut lu
mina tiparului în 23 milioane de 
exemplare. Dintre acestea, în expo
ziție sînt selectate lucrări care con
tribuie la asimilarea cunoștințelor 
necesare însușirii diverselor meserii, 
la promovarea metodelor înaintate în 
diferite ramuri ale producției mate
riale, dicționare, enciclopedii, lucrări 
de știință popularizată menite să 
contribuie la ridicarea continuă a ni
velului general de cunoaștere al ma
selor de cititori, de formare a aces
tora în lumina ultimelor date oferite 
de știința și tehnica contemporană.

în peisajul editorial al expoziției 
—- care se distinge prin grafica sa 
originală, prin coloritul viu și atră
gător — cartea pentru copii și ti
neret reprezintă o mărturie grăitoare 
a grijii permanente a partidului și 
statului nostru pentru destinele ti
nerei generații. Efortul de a răs
punde exigențelor crescînde în di-

Pîrghii eficiente 
conștiinței

Contribuția presei șl radiotelevizi- 
unii la unirea eforturilor națiunii 
noastre socialiste in opera de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, pentru realizarea mă
rețelor obiective stabilite de cel 
de-al XI-lea Congres și de Confe
rința Națională ale Partidului Co
munist Român, la înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului 

niei, răscoalei din 1907 gi aniver
sării republicii.

Cartea beletristică originală, care 
ocupă prin volumul său — 1317 
titluri !n peste 23 milioane de exem
plare — un loc însemnat în cadrul 
producției noastre editoriale, este 
ilustrată în expoziție prin volume de 
versuri, proză, critică și istorie lite
rară, dramaturgie, cărți semnate de 
îndrăgiți autori contemporani. Volu
mele sînt o imagine grăitoare a 
emulației fără precedent pe care o 
cunoaște în prezent viața literară a 
tării, a numărului mare de autori și 
opere inspirate din trecutul de glorie 
al patriei, dar mai ales din realită
țile României de azi.

Bine ilustrat în expoziție este si 
efortul editorilor de valorificare a 
moștenirii noastre literare, aspect 
integrat politicii culturale a tării 
noastre. Volume continuind serii de 
opere menite să prezinte cititorului 
creația integrală a marilor clasici și 
noi lucrări de critică și istorie lite
rară dedicate lor oferă o imagine a 
preocupărilor în acest domeniu.

rectla Instruirii si educării acesteia 
sint vizibile în sectorul manualelor 
școlare și al cursurilor universitare, 
din care au apărut, în perioada 
1976—1977, 1 898 titluri, lntr-un im
presionant tiraj de peste 55 milioane 
de exemplare.

Un loc distinct in producția edito
rială a ultimilor doi ani îl ocupă car
tea de artă plastică aflată in expo
ziție prin albume de o calitate gra
fică superioară și prin noi lucrări de 
critică ce contribuie la educarea gus
tului estetic al publicului larg, la cu
noașterea adevăratelor valori ale ar
tei naționale și universale.

Ștrinsele relații de colaborare cul
turală existente între România și 
alte țări, materializate în plan edi
torial, în permanente schimburi de 
carte, coeditări și un mare număr de 
traduceri, sînt oglindite de alte cîteva 
standuri ale expoziției. Pot fi 
văzute aici recente cărți româ
nești publicate de edituri din țara 
noastră în limbi de largă circulație, 
cărți destinate exportului, menite să 
contribuie la mai buna cunoaștere 
de către cititorii străini a noutăților 
în domeniul literaturii beletristice, 
științifice, tehnice, pentru copii și 
tineret, de artă. în expoziție sînt 
inserate, de asemenea. lucrări 
străine desfăcute prin rețeaua noas
tră de livrări sau intrate în fondul 
unor biblioteci românești. Este con
cludent faptul că țara noastră între
ține la ora actuală relații pe linia 
exportului de carte cu 869 firme 
străine. Cărțile din producția națio
nală, purtătoare ale mesajului spi
ritualității românești, sint publicate 
în peste 50 de țări ale lumii.

în același timp, cititorilor noștri 
le-au fost oferite în ultimii doi ani 
peste 750 de traduceri din literatura 
universală, intr-un tiraj ce depășeș
te 27 milioane exemplare, cărți care 
contribuie la cunoașterea și apropie
rea între națiuni, la îmbogățirea 
vieții lor spirituale.

ale dezvoltării 
socialiste

_______________ j

și statului nostru este relevată în 
expoziție prin date sugestive, care 
atestă larga audiență a acestor prin
cipale mijloace de informare în ma
să. De la foile ilegale, tipărite și 
răspîndite cu prețul libertății și, de 
multe ori, al vieții de luptători din 
ilegalitate, pînă la presa de masă 
din România socialistă este un drum 

lung ți glorios. Astăzi, pentru cele 
mai diverse categorii de cititori apar 
sute de ziare — cotidiana centrale 
și județene, publicații cu profil spe
cific pentru tineret, studenti și copil, 
publicații politice, sociale si culturale, 
științifice și tehnice — tipărite in
tr-un tiraj anual de milioane și mili
oane de exemplare, toate răspunzînd 
interesului cititorilor, multitudinii de 
probleme pe care le ridică dezvolta
rea continuă a economiei și culturii, 
evoluția vieții internaționale. Dintre 
acestea, publicațiile tn limbile națio
nalităților conlocuitoare numără 52 
de titluri în 770 000 exemplare. Radio
difuziunea, care anual emite circa 
40 000 ore de program, intre care e- 
misiuni pentru străinătate pe diferite 
teme în 13 limbi, are peste 3,1 mili-. 
oane abonați, iar televiziunea aproxi
mativ tot attția.

Expoziția redă prin diverse afișe, 
grafice, imaginea retrospectivă a dez
voltării activității cultural-educative 
în anii 1976—1977. Cifrele marchează 
in toate domeniile de activitate edu- 
cativ-culturală — producția cinema
tografică. teatrală, muzicală etc. — 
o creștere permanentă. Panouri 
sugestive arată că in 1977 au 
fost realizate 23 filma artistice 
de lung metraj, 8 filme pentru 
televiziune, 323 filme documentar-

I Contribuții marcante la patrimoniul 
culturii naționale și universale

Un loc aparte 11 ocupă în cadrul 
expoziției fenomenul cu adevărat 
national al participării la Festivalul 
„Cîntarea României", ale cărui pri
me ediții au demonstrat existența 
pretutindeni, in toate mediile sociale, 
a unul nesecat izvor de cultură, in- 
vederind încă o dată cît de necesară 
și binevenită este valorificarea aten
tă și neîntreruptă a imenselor resur
se creatoare, de o mare varietate și 
originalitate, de care dispune poporul 
nostru. Afișe, grafice, date sugestive 
arată că. odată cu manifestările de 
început ale acestei strălucite iniția
tive a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
au apărut peste tot in tară un nu
măr impresionant de formații și 
cercuri artistice de diferite genuri, 
astfei incit numărul total al parti- 
cipant’lor la cele două ediții ale ma- 
relui festival a fast ' de peste 

5 400 000. Rezultatele acestor ediții 
ale festivalului demonstrează cu pu
tere justețea acestei initiative prin 
participarea largă, activă. împreună 
cu oamenii muncii români, a oame
nilor muncii de naționalitate maghia
ră, germană "și de alte naționalități, 
la manifestările prilejuite de această 
uriașă mișcare cultural-educativă.

Printre manifestările. puse sub em
blema generoasă a festivalului și-au 
găsit un loc din ce în ce mai dis
tinct creația tehnică și științifică 
susceptibilă de o directă și promptă 
implicare în procesul productiv. La 
prima ediție a festivalului, peste un 
milion de oameni ai muncM au parti
cipat, sub diverse forme de activi
tate tehnică, la modernizarea sau 
realizarea a circa 40 000 de produse 
noi și generalizarea a peste 9 000 
tehnologii înaintate de fabricație.

în spiritul nobilelor idei ale poli
ticii noastre externe, expoziția oglin
dește prezenta culturii și artei ro
mânești în străinătate. precum și 
larga pătrundere in țara noastră a 
valorilor culturii universale. în 
1977 au fost exportate 577 filme 
românești de lung și scurt metraj în 
70 de țări. 136 filme au participat la 
54 festivaluri internaționale. Totoda
tă. au fost importate 157 filme de 
lung metraj din diverse țări ale 
lumii. în 1976—1977 au fost e- 
feetuate 42 turnee alo teatrelor dra
matice si de păpuși, cu care prilej 
au fost organizate 180 de spectacole. 
O imagine concludentă o oferă 
schimburile și contactele tn dome
niul presei și radioteleviziunit Se 
difuzează peste hotar© 116 titluri de 
publicații românești cu caracter po

științiflce, utilitare și de protecție a 
muncii și 34 filme de desen animat. 
Pe ecranele cinematografelor au fost 
prezentate, numai in 1977. aproape 
1 500 filme, din care 213 românești. 
Din iulie 1976 pînă în decembrie 1977 
au fost puse în scenă 417 spectacole 
în premieră, din care 201 cu piese 
românești contemporane, 79 premiere 
absolute și 89 în limbile naționalită
ților conlocuitoare. în anii 1976—1977 
au intrat în patrimoniu] național 
peste 2 400 opere de artă — pictură, 
grafică, sculptură. 
Ilustrativă pentru 
menului cultural

artă decorativă, 
amploarea feno- 
din tara noastră

este si construirea în anii 1975—1977 
a 191 cămine culturale nod la sate. în
cadrul așezămintelor culturale acti
vează peste 102 000 formații artistice 
din care aproape 5 500 ale naționali
tăților conlocuitoare ți aproape 29 000 
de cercuri ei cenacluri literare.

Toate acestea atestă importanta ți 
grija pe care partidul ți statul nos
tru le-au acordat și le acordă creș
terii nivelului general de educație și 
cultură al maselor, creării condițiilor
necesare ridicării conștiinței oame
nilor muncii, făuririi omului nou, pe 
măsura epocii glorioase de construc
ție a țodetătil socialiste multilate
ral dezvoltate ți înaintare spre co
munism.

litic. economic, social, cultural-artis
tic, tehnico-știintific în. peste 356 600 
exemplare. în același timp, se difu
zează in România 7 952 titluri de 
ziare si reviste de cele mai diverse 
profiluri din toate coifurile lumii.

Radioteleviziunea română întreține 
relații de colaborare cu 110 organis
me similare de peste hotare. în 1977, 
televiziunea română a trimis pe bază 
de schimburi de reciprocitate în di
ferite țări 122 titluri de filme artis
tice si a difuzat în tară 191 de filme 
artistice și 22 seriale primite din alte 
țări. '

în timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a felicitat pe organizatori 
Si a dat o înaltă apreciere contribu
ției pe care o aduc creatorii de bu
nuri spirituale, precum și întregul 
complex de mijloace de. informare in 
masă din tara noastră la îmbogățirea 
continuă a patrimoniului cultural-ar
tistic al României socialiste, la edu
carea maselor largi populare în spi
ritul patriotismului socialist, la mo
bilizarea lor pentru traducerea in 
viată a marilor obiective cuprinse în 
Programul partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate si înaintare a României spre 
comunism.

Apreciind modul in care literatura 
și arta reflectă vasta operă de creație 
a poporului român, secretarul general 
al partidului a subliniat, totodată, 
necesitatea îmbogățirii conținutului 
și modalităților de expresie, a În
tregii creații cultural-artistice, a ac
tivității consacrate formării și edu
cării oamenilor muncii, tinerei gene
rații. a întregului nostru popor. To
varășul Nicolae Ceaușescu a reco
mandat să se acorde în continuare o 
atenție mai mare participării tării 
noastre, cu opere reprezentative, de 
prestigiu, care să oglindească reali
zările contemporane ale patriei noas
tre. la schimbul international de va
lori spirituale, contribuției României 
la patrimoniul culturii și artei uni
versale. v

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este înconjurat din nou 
cu multă căldură de reprezentanții 
celor care iși desfășoară activitatea 
pe frontul larg al culturii noastre so
cialiste, de ceilalți oameni ai muncii 
veniți in întimpinare, care, prin înde
lungi aplauze, au dat expresie senti
mentelor de profundă dragoste si re
cunoștință, de înaltă stimă față de 
secretarul general al partidului pen
tru activitatea sa neobosită pusă în 
slujba înfloririi patriei noastre so
cialiste.

i;

Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ziarului britanic „The Sunday Telegraph"

(Urmare din pag. I)
nu numai la maghiari, ci și la unii 
români.

ÎNTREBARE: Dumneavoas
tră v-ați afirmat ca un om de 
stat de taiie internațională și, 
ea atare, sinteți preocupat să 
contribuiți la salvgardarea pă
cii mondiale. Se vorbește mult 
in prezent despre amenințările 
la adresa păcii tn Orientul 
Mijlociu, ca și despre unele pe
ricole similare In alte părți. Dar 
care este, după părerea dum
neavoastră, situația Europei? Nu 
există oare un mare pericol pe 
continentul nostru? Cum ii a- 
preciați dumneavoastră?

RĂSPUNS: în ce privește viața in
ternațională, tntr-adevăr, se poate 
spune că ea continuă să fie destul 
de complicată. După părerea mea, în 
ultimul an am asistat chiar la o anu
mită agravare a situației internațio
nale. Această agravare este determi
nată de o anumită intensificare a 
competiției pentru o nouă împărțire 
o zonelor de influență și de domina
ție tn diferite părți ale lumii. Acest 
lucru s-a resimțit într-o anumită 
măsură șl .la Conferința de la Bel
grad consacrată securității și coope
rării tn Europa. în fapt, conferința 
nu s-a. Încheiat cu rezultatele aștep
tate de popoarele europene; s-ar 
putea spune chiar că, față de Hel
sinki, s-a înregistrat o oarecare dare 
înapoi.

în Europa continuă să «e stocheze 
noi mijloace de distrugere, inclusiv 
armament atomic, să se dezvolte 
forțele militare, ceea ce agravează în 
mod deosebit situația acestui conti
nent. Dacă avem în vedere concen
trarea armamentului, existenta celor 
două blocuri militare opuse, a baze
lor și trupelor străine pe teritoriile 
altor state, se poate spune că, de 
fapt, Europa este continentul cu si
tuația cea mai gravă, unde există 
cele mai mari pericole pentru un 
nou război care ar periclita destinele 
întregii lumi. Față de aeeastă situa
ție, este necesar să fie intensificate 
eforturile pentru înfăptuirea docu
mentului semnat la Helsinki. Consi
derăm că atît prevederile privind 
cooperarea economică și tehnico- 
științifică, cît și problemele de or
din cultural și umanitar au aceeași 
însemnătate și trebuie făcut totul 
pentru Înfăptuirea lor tn viată.

tn același timp, sînt problemele de 
ordin militar cărora trebuie să li se 
acorde o mai mare atenție, adoptin- 
du-se măsuri hotărite de reducere a 
Înarmărilor tn Europa și în întreaga 
lume. Fără aceasta este greu să se 
vorbească de securitate și pace in 
Europa și pe plan mondial. Deși 
s-au acumulat atitea probleme com
plicate, consider că există perspec
tive reale pentru depășirea actualei 
stări de lucruri, pentru continuarea 
dezvoltării colaborării, cursului spre 
destindere.

ÎNTREBARE: Sint oare unele 
probleme mai speciale care se 
referă la securitate și in cars 
România are un interes deose
bit ? Am auzit, de exemplu, că 
dumneavoastră sinteți interesați 
in notificarea prealabilă a ma
rilor mișcări de trupe. Este oare 
aceasta o acțiune care ar veni 
In sprijinul poziției dumnea
voastră ?

RĂSPUNS: Așa eum sun mai 
menționat, după părerea noastră, 
pentru securitatea europeană este 
esențial să fie înfăptuite toate pre
vederile documentului semnat la 
Helsinki. Ținînd însă seama de si
tuația concretă din Europa, conside
răm necesar să se acorde o atenție 
deosebită problemelor de ordin mi
litar. în acest cadru ne pronunțăm 
pentru desființarea concomitentă a 
celor două blocuri militare — 
N.Â.T.O. și Pactul de la Varșovia — 
pentru lichidarea bazelor militare 
străine și retragerea trupelor străi
ne de pe teritoriul altor state, 
pentru trecerea la măsuri de redu

cere a armamentelor și a trupelor, 
a cheltuielilor militare. Desigur, ne 
dăm bine seama că,toate acestea nu 
se pot realiza într-o perioadă scurtă. 
De aceea, apreciem că pot fi adopta
te unele măsuri de întărire a încre
derii. Am în vedere, printre altele, 
retragerea trupelor de la granițele 
dintre state, pe o anumită distantă, 
renunțarea la manevre și demonstra
ții militare de mare amploare, în
deosebi in apropierea granițelor altor 
țâri. înfăptuirea dezarmării, îndeo
sebi a dezarmării nucleare, constituie 
o cerință fundamentală pentru asi
gurarea colaborării internaționale, ca 
și pentru dezvoltarea economico- 
sociaiă a popoarelor.

ÎNTREBARE : Guvernul român 
a luat o poziție în legătură cu 
producerea bombei cu neutroni?

RĂSPUNS : Noi ne pronunțăm 
împotriva oricăror mijloace de dis
trugere tn masă, deci și a producerii 
bombei cu neutroni.

ÎNTREBARE : Următoarea în
trebare se referă la tituația din 
Orientul Mijlociu, pe care .eu o 
cunosc bine ; am fost de mai 
multe ori in Israel și in Egipt. 
După părerea dumneavoastră, 
cit de serios a afectat ultima 
criză din Liban perspectivele 
păcii din zonă ?

RĂSPUNS: Fără îndoială că ac
țiunile militare ale Israelului în 
sudul Libanului au complicat situa
ția din Orientul Mijlociu, au ridicat 
noi obstacole in calea soluționării 
pașnice a acestui conflict. Trebuie 
spus că, față de inițiativa președin
telui Sadat, răspunsul premierului 
Israelului, Begin, nu a fost cores
punzător. Acum se pune problema 
ieșirii din situația creată, prin rea
lizarea declarației propuse de Egipt, 
prin continuarea negocierilor pentru 
soluționarea ansamblului probleme
lor din Orientul Mijlociu. Este nece
sar să se creeze condiții de partici
pare la solutionarea acestor proble
me a tuturor statelor interesate, 
inclusiv a O.E.P., reprezentantul le
gitim al poporului palestinian, prin 
reluarea Conferinței de la Geneva 
sau organizarea sub auspiciile Orga
nizației Națiunilor Unite a unei reu
niuni internaționale consacrate con
flictului din Orientul Mijlociu.

Este evident că asigurarea păcii 
presupune retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în 1967, 
precum și soluționarea problemei 
palestiniene prin recunoașterea drep
tului poporului palestinian la auto
determinare, inclusiv de formare a 
unui stat palestinian independent.

ÎNTREBARE : In legătură cu 
Anglia. Cum vedeți dumnea
voastră, domnule președinte, 
rolul nostru in lume ? Conside
rați că noi trebuie să ne mani
festăm mai activ in problemele 
internaționale 1 Aș vrea să vă 
spun că eu sînt membru al 
Partidului Conservator și sint 
îngrijorat observind că la noi 
oamenii încep să devină mai 
izolați de restul lumii.

RĂSPUNS: Cred că, in general, 
Marea Britanie ocupă un loc destul 
de important in lumea de azi și are 
de jucat un rol de seamă în solu
ționarea problemelor complexe ale 
vieții internaționale. Desigur, proble
mele lumii de azi nu pot fi soluțio
nate numai de citeva țări ; este ne
cesar să se asigure participarea 
tuturor statelor, indiferent de mărime 
sau orînduire socială, la rezolvarea 
lor intr-un mod democratic, în in
teresul asigurării independenței și 
suveranității tuturor națiunilor, al 
păcii și colaborării internaționale.

în acest cadru, cred că Marea Bri
tanie, ca și alte popoare, are de 
jucat un rol important. Noi am dori 
ca țările noastre să conlucreze activ 
pe pian internațional pentru afirma
rea principiilor de egalitate, pentru 
respectarea dreptului fiecărei națiuni 
la dezvoltare liberă, independentă.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, avem cam» aceeași 
virstă. Dacă vom avea noroc, 
vom ajunge să vedem și anul 
2000. Ce sperați să vedeți in 
anul acela — o lume mai in si
guranță, mai bună ?

RĂSPUNS : Eu am convingerea că 
tn următoarele două decenii se vor 
produce multe schimbări pozitive in 
viața internațională. Această convin
gere pornește de la faptul că po
poarele devin tot mai conștiente atit 
de pericolele ce le amenință, cit și 
de forța de care dispun pentru a de
termina renunțarea la politica de 
dictat, de amestec în treburile altor 
state, pentru a realiza relații demo
cratice care să permită dezvoltarea 
fiecărei națiuni ți conlucrarea strînsă 
între ele pe principii de deplină 
egalitate.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, cum vedeți dumnea
voastră eurocomunismul ? Noi, 
în Occident, ll vedem ca un pe
ricol pentru democrațiile occi
dentale, dar se pare că el este 
interpretat și ca un pericol pen
tru țările comuniste tradițio
nale. Dumneavoastră în ce ter
meni il vedeți ? Ca pericol nu
mai pentru unii sau ți pentru 
alții ?

RĂSPUNS : în primul rind, tn ce 
privește noțiunea de eurocomunism, 
eu o înțeleg tn sensul afirmării unei 
poziții independente a partidelor 
comuniste din Occident tn elabora
rea unei politici bazate pe realitățile 
istorice, economice și sociale, care să 
asigure dezvoltarea democratică spre 
socialism a țărilor respective. în ce 
privește trecerea spre socialism a 
unor state, inclusiv a statelor occi
dentale. din punct de vedere al dez
voltării sociale, aceasta constitv. e o 
necesitate istorică ; mai devreme său 
mai tîrziu se va ajunge la aceasta. 
Ceea ce îșl propun partidele comu
niste și unele partide socialiste din 
Occident, în conlucrarea lor, este 
tocmai ca această trecere să se rea
lizeze ținîndu-se seama de realitățile 
și de voința popoarelor respective. 
Este un lucru normal. Nu văd de 
ce aceasta ar prezenta un pericol 
pentru Europa de vest, șl cu atit 
mai mult, nu văd ce pericol ar putea 
să reprezinte aceasta pentru țările 
socialiste sau, ca să spun concret, 
pentru România 1 Dimpotrivă, o so
luționare a problemelor dezvoltării 
sociale in mod democratic, care să 
tină seama de cerințele maselor largi 
populare dintr-o țară sau alta, nu 
poate declt să servească progresului 
economico-social, independentei, pă
cii și colaborării popoarelor.

ÎNTREBARE : In Occident 
problema este ridicată de ame
ricani In sensul că, dacă euro
comunismul vine la putere in 
țările respective, guvernele nu 
mai pot participa la N.A.T.O.

RĂSPUNS : Nu cred că ar trebui 
să existe Îngrijorare. Dacă se va 
ajunge la desființarea atit a N.A.T.O. 
cît și a Tratatului de la Varșovia, 
aceasta va fi un lucru toarta bun.

ÎNTREBARE: Așteptați cu 
interes vizita dumneavoastră în 
Regatul Unit al Marii Britanii ?

RĂSPUNS: Desigur, aștept cu 
mult Interes vizita în Anglia. Da 
altfel tin să menționez că în ultimii 
ani relațiile dintre țările noastre au 
cunoscut un progres simțitor. Doresc 
ca, tn cursul vizitei, să găsim noi 
căi pentru dezvoltarea colaborării 
economice, tehnico-știintifice și cul
turale dintre România șl Anglia șl 
totodată să facem un schimb de 
păreri asupra problemelor internațio
nale, asupra căilor de întărire a 
conlucrării dintre țările noastre pen
tru a contribui la soluționarea aces
tor probleme.

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a ura poporului englez succes 
în dezvoltarea patriei sale, prosperi
tate și fericire.

La recenta ședința de lucru de la C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat răspunderea deosebită ce revine organelor și 
organizațiilor de partid, conducerilor unităților economice și ministe
relor în legătură cu introducerea noului mecanism economico-finGn- 
ciar, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a autoconducerli mun
citorești și întărirea economico-flnanciară a întreprinderilor. Cum se 
acționează în întreprinderi în lumina acestor indicații ale secretarului 
general al partidului — iată tema anchetei noastre de azi.

Prin înțelegerea 
răspunderilor fiecăruia
Zi obișnuită do lucru. Sîntem la 

întreprinderea de țevi „Republica** 
din Capitală. La comitetul de partid 
are loc o analiză operativă asupra 
stadiului îndeplinirii sarcinilor de 
plan si a pregătirilor in vederea in
troducerii producției nete ca indica
tor de baza al activității economice 
începind din semestrul II al anului. 
Este o discuție obișnuită de lucru, la 
care, de data aceasta, este prezent si 
tovarășul Vasile Carolică. prim-secre- 
tar al Comitetului de partid al sec
torului 3, care propune ca analiza 
să înceapă cu măsurile stabilite pen
tru realizarea producției fizice. Si nu 
intîmplător. în primele patru luni, 
întreprinderea a înregistrat serioase 
rămîneri în urmă la două sortimente 
de bază, deosebit de importante pen
tru economia națională — țevi din 
otel si prăjini de forai. Evident, a- 
ceasta este o stare de lucruri peste 
care nu se poate trece cu ușurință : 
îndeplinirea ritmică si integrală a 
planului la producția fizică este o 
sarcină primordială a colectivului. în 
contextul măsurilor privind întărirea 
autogestiunii economico-financiare si 
a autoconducerii muncitorești, ea re
prezintă o condiție hotărîtoare pen
tru introducerea cu succes a produc
ției nete ca indicator de bază al pla
nului. care — asa cum a subliniat 
secretarul general al partidului la 
recenta ședință de lucru de la C.C. al 
P.C.R. — trebuie să fie rezultatul 
perfecționării întregii activități pro
ductive. Tocmai de la asemenea exi
gente a pornit si analiza la care ne 

refeream la începutul acestor rtn- 
duri.
, — La țevi, avem o răminere In 
urmă de 992 tone — precizează ing. 
Ion Moldovan, directorul unității. 
Cauza : in primele două luni ale anu
lui. Combinatul siderurgic Galati nu 
ne-a livrat cantitățile necesare de 
tablă. Acum, aprovizionarea este 
bună. Avem condiții să recuperăm 
răminerile în urmă pînă la sfîrsitul 
acestui trimestru.

Pe loc se stabilește să se Întoc
mească un grafic amănunțit, ce zile, 
locuri de muncă si la nivel de sec
ții. cu responsabilități precise — 
pentru urmărirea practică a modulul 
în care se acționează în vederea recu
perării restantelor in termenul stabi
lit sau chiar mai devreme.

Cit despre răminerile în urmă la 
prăjinile de forai — continuă direc
torul întreprinderii — potrivit mă
surilor luate in ultimul timp, pînă 
la sfirsitul lunii viitoare avem con
diții să recuperăm 150 tone. în mo
mentul de fată, una din mașinile de 
sudat racorduri se află în reparație. 
Odată cu aceasta, vom organiza în
treaga linie tehnologică, astfel incit 
ritmul producției va creste simțitor, 
creîndu-se posibilitățile tehnice nece
sare recuperării integrale a restan
telor.

Un loc important în cadrul analizei 
— ca de altfel. în întreaga activitate 
a colectivului îndreptată spre asigu
rarea condițiilor impuse de introdu
cerea producției nete ca indicator de 
bază al planului — a fost rezervat 
examinării modului în care este gos
podărit metalul. Motivele ? în primul 
rind. pentru că întreprinderea este o 
mare consumatoare de metal: ponde

rea acestuia în cheltuielile de ptodue- 
tie depășește 80 la sută si este lim
pede că orice efort care vizează va
lorificarea superioară a acestei ma
terii prime înseamnă implicit un 
efort pentru o producție netă me
reu mai mare. Apoi, pentru că. In

ÎN SPIRITUL CONCLUZIILOR

ȘEDINȚEI DE LUCRU DE LA C. C. AL P. C. R.

Măsuri și acțiuni concrete pentru introducerea 
noului mecanism economico-financiar 

și perfecționarea autoconducerii muncitorești
primul trimestru, norma tehnică de 
consum la țevi sudate a fost depășită 
cu 38 kg pe tona de produse, ceea ce 
a diminuat posibilitățile întreprinderii 
de a obține o producție netă mai 
mare, realizările peste plan la acest 
indicator fiind de numai unu la sută.

Această situație, asa cum aveam să 
constatăm, a constituit obiectul unor 
analize temeinice, responsabile, efec
tuate atît în adunările generale ale 
organizațiilor de bază, cît si în șe
dințele grupelor sindicale, consacrate 
dezbaterii si stabilirii unor măsuri e- 
ficiente in vederea realizării produc
ției nete planificate încă din prima 

lună de la introducerea acesteia ca 
indicator de bază.

— în ce ne privește — menționează 
Ion Badea, sef de echipă la lamino
rul de 3 țoii — sîntem hotăriti să 
acționăm stăruitor pentru reducerea 
cheltuielilor materiale si creșterea 

producției nete. Dovadă — propune
rile făcute de muncitorii din forma
ția pe care o conduc pentru valorifi
carea mai bună a metalului, ca prin
cipală sursă de sporire a valorii nou 
create. între acestea, aș aminti per
fecționările ce se tac in prezent la 
reductorul de la laminor, care va 
duce la economisirea a 300—400 tone 
metal pe an. sau dotarea instalației 
de debitare cu un dispozitiv care va 
asigura o economie zilnică de 1,5 
tone metal.

Este un exemplu, din multe altele, 
care atestă că. în prezent, la fiecare 
loo de muncă, oamenii caută soluții 

noi de creștere a producției si efici
entei acesteia. Intelegînd că împlini
rea unor asemenea cerințe depin
de In mod hotărltor de spiritul lor 
gospodăresc si de inițiativă, de per
severenta cu care militează pentru a 
obține rezultate mereu mai bune.

Bugete de cheltuieli 
pe sectoare de producție 

și grupe de produse
Continuăm investigațiile la între

prinderea de mecanică fină. Din ca
pul locului, reținem un fapt pozitiv : 
aici, problemele privind introducerea 
producției nete ca indicator de bază 
al planului economic sînt analizate si 
dezbătute cu înaltă răspundere, colec
tivul acestei unități industriale fiind 
în măsură să prezinte. încă de De a- 
cum. noi soluții tehnico-organizato- 
rice de mare eficientă in domeniul 

utilizării potențialului uman ii mate
rial de care dispune.

— în această vastă acțiune — ne 
relata ing. Valeriu Matache. directo
rul întreprinderii — noi am avut si 
avem permanent în vedere realizarea 
unui «aii calitativ în activitatea tutu
ror compartimentelor unității, care 
sint puse acum în situația de a-si re
evalua întregul potential productiv, 
acordînd prioritatea cuvenită nu re
zultatelor globale, ci producției nete, 
valorii nou create, creșterii contribu
ției noastre la sporirea venitului na- 
tionaL la dezvoltarea mai acce
lerată a economiei naționale. Pe 
haza consultării întregului colectiv, 
au fost stabilite bugete de cheltuieli 
ne sectoare de producție si pe grune 
de produse, elaborindu-se totodată 
un program suplimentar de măsuri 
tehnico-organizatorice menit să asi
gure îndeplinirea ritmică, lună de 
lună, a producției nete pe acest an.

Discuțiile, confruntările deschise de 
opinii initiate de consiliul oamenilor 
muncii si comitetul de partid la toa
te locurile de munca s-au dovedit 
deosebit de rodnice. în toate secțiile 
s-a făcut o radiografie amănunțită a 
modului în care sint folosite capaci
tățile de producție si forța de muncă, 
stabilindu-se redistribuirea între sec
ții si regruparea în flux a unor ma- 
șini-unelte, creșterea producției de 
S.D.V.-uri pentru nevoile proprii, re- 
nuntindu-se la colaborări nerentabile, 
organizarea de echipe de întreținere 
și reparații specializate pe secții si 
grupe de utilaje, crearea unui decalai 
de 15—30 zile între sectorul producă
tor si cel de montai, pregătirea a 320 
de muncitori pentru generalizarea 
schimbului II si extinderea schimbu
lui III. Concomitent, au fost inventa
riate cu exigentă sursele de îmbună
tățire a situației economico-financia
re a întreprinderii, de reducere a chel
tuielilor de producție. Eficienta aces
tor acțiuni 7 Potrivit calculelor, chel
tuielile totale de producție vor fi re
duse în 1978 cu încă 11 milioane lei 

fată de rezervele identificate la înce
putul anului, ceea ce Înseamnă prac
tic un spor Însemnat de produc
ție netă.

— Actionînd «tăruitor. In spiritul 
Indicațiilor si exigentelor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceausescu la 
Plenara C.C. al P.C.R. din martie a.c., 
organele si organizațiile de partid din 
sectorul 3 al Capitalei — ne spunea 
tovarășul prim-secretar Vasile Caro
lică — au creat în fiecare unitate 
economică, prin mijloacele specifice 
muncii politice de masă, un cadru 
propice aprofundării conținutului și 
semnificației noului indicator, stabi
lirii și aplicării unor măsuri de 
natură să asigure perfecționarea tu
turor lățimilor activității economice. în 
această perioadă punem un accent 
deosebit pe îndeplinirea și depășirea 
planului la producția fizică, iar in u- 
nitătile cu rezultate nesatisfăcătoare 
— pe recuperarea grabnică a rămine- 
rilor în urmă. Ne-am propus să ex
tindem experiența întreprinderii de 
mecanică fină în ce privește or
ganizarea unor colective integrate 
formate din muncitori cu înaltă cali
ficare și specialiști din unități și din 
institutele de cercetare, formă orga
nizatorică deosebit de eficientă în ac
celerarea ritmului de modernizare a 
producției. De asemenea, in aceste zile, 
in lumina sarcinilor subliniate de se
cretarul general al partidului la recen
ta ședință de lucru de la C.C. al P.C.R.. 
întregul activ de partid, repartizat pe 
unităti. participă împreună cu colec
tivele acestora la identificarea si sta
bilirea măsurilor pentru valorificarea 
unor noi rezerve de reducere a chel
tuielilor materiale si de utilizare mal 
bună a capacităților de producție, ast
fei incit si rezultatele din acest do
meniu să corespundă sarcinilor mereu 
snorite ne care partidul le pune stă
ruitor in fata colectivelor de muncă 
din întreprinderi.

Dumitru TÎRCOB 
Ilie ȘTEFAN
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Caracterul unitar al mișcărilor 

revoluționare din tarile române
Aniversăm in această primăvară împlinirea a 130 de ani de la 

revoluția burghezo-democratică desfășurată in țările române in anul 
1848. Este un prilej de a evoca un moment de excepțională însemnătate 
in procesul de dezvoltare a națiunii române, in care s-a afirmat cu 
pregnantă una din permanentele istoriei sale, si anume voința de uni
tate națională, de a trăi în libertate, de a înainta neabătut pe drumul 
progresului.

Propunindu-ne să marcăm intr-o suită de articole principalele ca
racteristici si momente ale revoluției din 1848, consacram acest articol 
relevării trăsăturii care a constituit, fără îndoială, nota ei dominantă, 
și anume caracterul unitar in toate cele trei țări române.

în primăvara anului 1848 — pe 
buna dreptate intrată in istorie ca o 
„primăvară a popoarelor" —. valul 
revoluționar care a Învolburat a- 
proape întreaga Europă a cuprins 
și țările române. Desfășurată pe 
acest fundal de efervescentă socială

Principate, stăpinirea habsburgică în 
Transilvania — factorilor de ordin 
economic și social-politic, care fri- 
nau progresul material și spiritual, 
adăugîndu-li-se astfel și factori de 
ordin national. Dominația și ingerin-

cu pămîntul pe care-1 lucrau, cu sau 
fără despăgubire. în termeni aproa
pe similari, programele revoluționare 
au prevăzut egalitatea în drepturi 
politice și civile, reprezentantă națio
nală aleasă pe o cale democratică, 
instituirea unor libertăți cetățenești, 
formarea gărzii naționale, precum și 
măsuri pentru înflorirea industriei și 
comerțului, pentru dezvoltarea invâ- 
tămintului.

în același timp, un obiectiv central 
comun al revoluționarilor din toate 
cele trei țări române l-a reprezen
tat constituirea statului national uni
tar și independent, ca o cerință vi
tală și singura chezășie a emancipă
rii națiunii române, a înfăptuirii cu

generală, revoluția din țările române 
a avut însă cauze proprii, specifice, 
decurgînd din realitățile și necesită
țile acute ale dezvoltării societății 
românești.

Din aceste determinări interne a 
izvorrt caracterul unitar al revolu
ției românești — reflex firesc al u- 
nitătii de viață a poporului român, 
al evoluției sale istorice unitare, 
chiar in condițiile fărîmițării statale 
specifice feudalismului.

Relevînd această trăsătură a revo
luției. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Plămădită în condiții a- 
semănătoare. desfâșurîndu-se in a- 
ceeași perioadă, proclamînd teluri 
comune, revoluția de la 1848 a avut 
un caracter unitar in toate cele trei 
țări românești. Faptul că pe steagul 
revoluționar din toate aceste provin
cii erau scrise aceleași idealuri su
preme — desființarea servitutilor 
feudale și eliberarea țărănimii ioba
ge, cucerirea de libertăți democrati
ce, scuturarea dominației străine și 
realizarea unității și independentei 
naționale — ilustrează comunitatea 
de interese și aspirații ce-î unea pe 
fiii aceluiași popor, in pofida hota- 
rafc* despărțitoare artificiale sl vre
melnice".

într-adevăr. revoluția a fost atit 
In Moldova, cit și în Transilvania 
sau Țara Românească produsul ace
leiași baze social-economice. carac
terizată înainte de toate prin per
sistența anacronicei orinduiri feudale. 
Relațiile feudale dominante — impli
cit menținerea puterii politice in 
miinile marilor proprietari de pă- 
mînturi — Încătușau de multă vre
me. pe întregul cuprins românesc, 
dezvoltarea noilor forțe de produc
ție capitaliste. Către mijlocul veacu
lui trecut insă, contradicția din
tre noile forțe de producție — 
care cunoscuseră o creștere rapi
dă — și relațiile învechite feu
dale s-a agravat, impunîndu-se, 
ca o necesitate imperioasă, lichi
darea pe cale revoluționară a 
rînduielilor ce împiedicau înain
tarea societății pe calea progre
sului și civilizației. într-adevăr. 
în toate cele trei țări române 
imensa majoritate a populației fusese 
adusă în starea de dependență față 
de marii proprietari ; legiuiri nedrep
te și abuzuri ale marilor proprietari 
sporeau cu fiecare an obligațiile fi
nanciare și în muncă ; țărănimea era 
in cea mai mare parte lipsită de pă- 
mint ; persistența privilegiilor din 
naștere, inegalitatea juridică și ab
sența drepturilor civice fundamentale 
stirneau profunde nemulțumiri în 
toate teritoriile locuite de români.

în același timp, criza societății 
feudale ș-a desfășurat. în fiecare 
provincie românească, pe fondul do
minației străine — suzeranitatea oto
mană și „protectoratul" țarist in

Citirea programului revoluționar pe străzile Bucureștiulul (desen)

tele străine deveneau tot mai greu de 
suportat într-o perioadă în care, ea 
urmare a destrămării relațiilor feu
dale și afirmării tot mai viguroase a 
elementelor noii orinduiri. legăturile 
dintre zone și regiuni se întăriseră 
și drept consecință se închega tot 
mai trainic — pe temeiurile comu
nității de origine, de limbă, de teri
toriu. de obiceiuri, de viată econo
mică și culturală — națiunea româ
nă care-și afirma cu hotărire voința 
de a-și constitui un stat unitar, mo
dern și independent.

Condițiile economice, sociale și po
litice similare au determinat ca și 
forțele sociale ale revoluției să fie 
aceleași — respectiv burghezia, 
aflată in avangarda mișcării, și ță
rănimea. clasa cea mai numeroasă, 
dar si cea mai asuprită a timpului, 
formînd forța socială de bază a re
voluției. cărora li se adăugau mește
șugari.

Cu deosebire s-a manifestat carac
terul unitar al reyoluției in comuni
tatea obiectivelor înscrise în progra
mele de luptă, programe eare pe 
deasupra unor note specifice, de- 
curgind din anumite particularități 
regionale, proclamau îndeobște ace
leași teluri fundamentale. Astfel? in 
fiecare dintre programele sociale 
elaborate la 1848 pe primul plan s-a 
aflat, tocmai datorită caracterului său 
acut, rezolvarea problemei agrare 
prin eliberarea țăranilor din starea 
de dependență față de stăpînul feu
dal. prin împroprietărirea țăranilor

succes a tuturor transformărilor so- 
eial-economice și politice preconiz.a- 
te. Deși din cauza condițiilor externe 
nefavorabile acest deziderat n-a putut 
fi intotdeauna categoric exprimat in 
textele programelor, voința de 
unire a celor trei țări române 
a fost răspicat afirmată in presă, 
in corespondențe, in manifestări 
publice ale revoluționarilor. în 
intențiile de a convoca un „congres 
general al tuturor românilor". de a 
făuri „o frăție secretă si grandioasa 
care să se întindă peste toate părțile 
României", de a crea o forță armată 
comună etc.

De pildă, dacă la Blaj în progra
mul oficial s-a proclamat numai in
dependența națiunii române ca parte 
întregitoare a Transilvaniei, x masele 
de participants, prin acel strigăt : 
„vrem să ne unim cu țara", au cerut 
și unirea cu frații lor de peste Car- 
pați. Dacă in programul de la Islaz 
se vorbește numai de „independența 
administrativă și legislativă", in zia
rele revoluționare „Pruncul român", 
„Poporul suveran" și „Constituționa
lul" se arăta necesitatea unirii Mol
dovei și Munteniei într-un stat națio
nal liber, precum și a unirii celor trei 
țări române. AstJfel, la 8 iulie 1848, 
ziarul „Constituționalul" scria că 
„toate țările locuite de români tre
buie să se numească îndeobște 
România fi să formeze un stat, pen
tru că toate sint patria românilor și 
pentru că toți patrioții români, locui
tori pe dinsele, formează nația româ

nă. care cere, să fie una si nedespăr- I 
țită“. Dacă in Petiția-proclamație de I 
la Iași — de teama intervenției ar
matei țariste — nu se pusese proble
ma unirii Principatelor. în programul 
revoluționarilor moldoveni elaborat 
la Brașov s-a preconizat unirea Mol
dovei și Țării Românești intr-un stat 
unitar independent, iar în „Dorințele j 
partidei naționale in Moldova" se 
vorbea de o nație română de 8 mili
oane, ceea ce înseamnă că era avută I 
în vedere și Transilvania. |

Tocmai aceste țeluri comune, a- 
ceastă voință de a făuri un stat uni
tar românesc explică faptul că pe în
treg parcursul revoluției. militanții 
pașoptiști din cele trei țări române I 
au avut strinse contacte, au colaborat 
și s-au întrajutorat indeaproape. A- ; 
pare semnificativ in acest sens fap- i 
tul că revoluționarii munteni si mol- ■ 
doveni, printre care N. Bălcescu, A. C. 
Golescu. D. Bolintineanu. V. Măli- 
nescu. Iancu Alecsandri. Teodor Răș- 
canu ș.a. — aflati in primele luni ale 
anului 1848 la Paris — au hotăfit să 
înceapă lupta în Principate pe baza 
unui program comun. Bălcescu pro
pusese astfel ca revoluționarii ro
mâni să se adune cu toții în Mun
tenia și după declanșarea revoluției 
aici să treacă și in Moldova. A avut 
insă cîștig de cauză ideea moldove
nilor ca „mișcarea să fie simultană" 
și fiecare, plecind de la Paris, să se 
întoarcă „in principatul lui" spre a 
lua parte la revoluție.

în primăvara anului 1848, o cores
pondență activă și discuții serioase 
s-au purtat, de asemenea, intre revo
luționarii munteni si transilvăneni în 
privința unor acțiuni comune. D. 
Brătianu și unii dintre cărturarii ar
deleni ce se stabiliseră mai inainte 
în Țara Românească — August Tre- 
boniu Laurian, Axente Sever. C. 
Roman ș.a. — au plecat apoi în 
Transilvania să se înțeleagă cu revo
luționarii de acolo. Bălcescu insuși 
intenționa să meargă în Transilva
nia pentru a participa la Adunarea 
de la Blaj. La adunările de la Blaj 
și Lugoj au luat parte și revoluțio
nari moldoveni.

Faptul că revoluția nu s-a desfășu
rat simultan n-a împiedicat insă 
continuarea eforturilor luptătorilor 
pașoptiști de a acționa in strinsă 
unitate. Aceste eforturi și-au aflat 
expresia cea mai inaltă in partici
parea militanților transilvăneni la 
revoluția din Țara Românească, a 
muntenilor la apărarea revoluției 
din Transilvania. In revoluția din 
cele trei țări române s-a manifestat 
de fapt o singură voință, aceea a 
poporului, român de a inlătura asu
prirea națională și socială și de a 
constitui o Românie modernă. Toate- 
acestea îndreptățesc să se vorbească 
despre evenimentele de la 1843 ca 
despre un proces unitar, indivizibil 
care ar putea fi pe drept denumit — 
revoluția de eliberare socială și na
țională a poporului român.

Această unitate de luptă revoluțio
nară a poporului român dpbindește 
pentru generațiile de azi valoare de 
simbol, arătînd ce temelii adinei și 
trainice are unitatea națiunii noastre 
socialiste, indemnind, alături de alte 
pilde ale istoriei, la consolidarea 
continuă a acestei unități , in .jurul 
forței politice conducătoare in socie
tatea noastră — Partidul Comunist 
Român — chezășie sigură a mersului 
neabătut al patriei spre viitorul său 
comunist.

Prof. dr. N. ADĂNILOAIE

R. P. POLONĂ:

Succese de prestigiu 
ale artiștilor români

Turneul Estradei gă- 
lătene în Republica 
Populară Polonă a în
ceput, cu zece zile în 
urmă, la Poznan, unde, 
alături de soliști si 
formații bine cunoscu
te, precum Karel Gott 
și grupa „Modus" 
(R. S. Cehoslovacă), 
Ixtcomotiv G.T. (R. P. 
Ungară). Gruma Smek 
(R.S.F. Iugoslavia). 
Veronica Fischer
(R.D.G.), grupul de 
jaz condus de Mieczys- 
law Mazur, Krawczyk 
Krzysztof (R. P. Po
lonă), Emil Dimitrov 
și Lili Ivanova (R. P. 
Bulgară) — a partici
pat la „Festivalul es
tradelor". S^ară de 
seară, la „Pavilionul 
românilor", săli mereu 
pline, aplauze Înde
lungi pentru cintecul 
românesc de muzică 
ușoară ! Mai ales că la 
concursul international 
de muzică ușoară, care 
a avut loc în paralel, 
au fost premiati doi 
tineri compozitori ro
mâni — Cornel Fugaru 
(premiul III). Stefă- 
nică Dan Sergiu (men
țiune). iar la gala 
concursului, pe scena 
Operei din Poznan, 
Corina Chiriac a im
pus ca șlagăr melodii
le premiate.

De la „Festivalul 
estradelor" — Poznan 
78"u la „Zilele artei 
distractive". Itinerar 
polonez : Konin. Bia
lystok, Varșovia. Cei 28 
de artiști gălăteni au 
pregătit un spectacol 
non-stop de cintece ro
mânești. șlagăre inter
naționale. ritmuri mo
derne. dansuri. O „re
vistă a șlagărelor" pli

nă de tinerețe, de fan
tezie. interpretată cu 
talent, cu capacitatea 
de a transmite vibra
ția cintecului, a dansu
lui. de a convinge că 
într-adevăr au ceva de 
spus.

— „Zilele artei dis
tractive — spunea 
Wozniak Ryszard. di
rector adjunct în Mi
nisterul Culturii sl Ar
telor — este un eveni
ment de primă impor
tanță". în acest cadru, 
consemnăm și marele 
6ucces al Operetei 
bucurestene. La spec-1 
tacolul cu „Văduva ve
selă" pe scena Teatru
lui de operetă varso- 
vian. Cleopatra Meli- 
doneanu a bisat în 
urma aplauzelor entu
ziaste. una dintre cele
brele arii ale Shannei, 
a fost reluat cunoscu
tul septet, au fost ova
ționate momente mu
zicale. replici, fapt nu 
tocmai obișnuit în fata 
unui public atit de 
exigent. Intr-un cuvînt. 
a fost un succes ..de 
zile mari" pentru so
liștii noștri, pentru 
protagoniștii Cleopatra 
Melidoneanu — Dorin 
Teodorescu. pentru 
Constanta Cîmpeanu, 
George Hazgan — ex- 
celenți și in replicile 
rostite cu vervă în 
limba poloneză — pen
tru concepția regizo
rală (George Zahares- 
cu). pentru decorurile 
sugestive (Hristofenia 
Cazacu). pentru or
chestră. pentru dirijo
rul C. Rădulescu. pen
tru momentele core
grafice (Mihaela Ata- 
nasiu). Bine primită a 
fost și opereta „Lăsa-

ti-mă să clnt" de 
Gherase Dendrino, 
calde aprecieri pentru 
muzicalitatea Danielei 
Diaconescu, pentru de
zinvoltura, prospeți
mea cuplului Rodica 
Truică — Virgil Bo- 
jescu. pentru soliștii 
Cornel Rusu, Lucia 
Țibuleac.

„Zilele artei distrac
tive" continuă la Var
șovia, la Lodz, la Bia
lystok. Un moment 
semnificativ în croni
ca. atit de bogată, a 
relațiilor culturale ro- 
mâno-poloneze. Pen
tru că, dacă răsfoim a- 
genda doar de la În
ceputul anului, vom 
regăsi succesul „Zile
lor Varșoviei la Bucu
rești" (replică a ..Zile
lor Bucureștiulul la 
Varșovia" — decem
brie ’77). succesul 
bucureștean al Teatru
lui „Studio" condus 
de Joszef Szajna. al 
Teatrului „Powszech- 
ny“. în cadrul „Zi
lelor artei distrac
tive poloneze", la 
București, Bacău. Pia
tra Neamț, Suceava va 
fi prezent ansamblul 
„Slask". Sînt așteptati 
la Varșovia actorii 
Teatrului National 
bucureștean. iar publi
cul din Bydgoszcz are 
in programul acestei 
stagiuni concertele co
rului ..Madrigal".

...Momente semnifi
cative. momente de 
artă, pe care spectato
rii români și polonezi 
le primesc cu deosebi
tă căldură.

Smaranda 
OTEANU

Varșovia

tv
DUMINICA 1* MAI 1978

PROGRAMUL 1
8,00 Sportul pentru toți
8.15 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei
9.15 Film serial pentru copil : „Comoa

ra din insulă"
9,45 Pentru căminul dumneavoastră

10,00 Viața satului
11,35 Bucuriile muzicii

12,30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical. 13,05 Ora vese

lă : Scenete satirice, momente ve
sele, fabule, caricaturi, miniaturi 
umoristice, muzică ușoară, folk, 
populară, vedete ale micului și 
marelui ecran. 14.60 Woody, ciocă- 
nitoarea buclucașă ~ desene ani
mate — Muzică ușoară — Sec
vențe comice din filme românești 
comentate de Ileana Lucaciu. Cin
tece și jocuri populare din dife
rite regiuni ale țării. „Surîs de 
aur" — montaj muzical-coregrafic 
pe versurile unor poeți români 
contemporani. Povestea filmului

muzical. Serenade, canțonete, arii 
din operete. Șah mat în... 15 mi
nute !

15,40 R.P. Chineză — sub semnul înnoi
rilor

16,00 Film serial : „Linia maritimă 
Qnedin"

16.50 Fotbal : România — U.R.S.S.
Transmisiune directă de la stadio
nul ,,23 August". în pauză : rezu
matul meciului de handbal 
Steaua — Dinamo (finala Campio
natului național)

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 File de istorie : „Primăvara pa-, 

șoptlstă"

19.40 Antena vă aparține ! Spectacol 
prezentat de județul Brăila

20.40 Film artistic : „Ruy Bias". Pre
mieră TV. Producție a studiouri
lor franceze. în distribuție : Da
nielle Darrieux, Jean Marais, Ga
brielle Dorziat, Marcel Harrand, 
Alexandre Pignault. Regia Pierre 
Billon J

22,15 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ
11,45 Teleșcoală. Consultații pentru ele

vii cursurilor serale. Teme reca
pitulative

LUNI 15 MAI 1978
PROGRAMUL 1

15,55 Telex
16,00 Emisiune în limba maghiară
19,00 Cintarea României
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Panoramic
20,35 Roman foileton. „Familia Palliser". 

Episodul 12
21.30 Mal aveți o întrebare ? Amprenta 

atomică. Prezintă Andrei Bacalu
22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Cenaclul „Aripi îndrăznețe" al 

I.M.F.C.A.
16.50 Muzică populară
17.00 Pentru căminul dumneavoastră
17,15 Bucureștiul necunoscut
17,35 în alb și negru : Șoc și Șer.
18,25 Ciclul de filme românești de tele

viziune
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copii : „Cuore"
20.50 întîlnlri muzical-coregraflce...
21,45 Telex
21.50 Incursiune In cotidian

CARNET CULTURAL

• CARAȘ-SEVERIN. înce- 
pînd de vineri, 12 mai. Teatrul 
de stat din Reșița întreprinde 
un turneu, de 5 zile, in R.S.F. 
Iugoslavia, cu piesa „Autobio
grafie" de Horia Lovinescu. Pe 
baza unor tradiționale legături 
cu Teatrul popular „Sterija Po- 
povici" din Virșeț, colectivul 
artistic reșițean prezintă spec
tacole în localitate, după care 
va participa la manifestările 
Festivalului teatrelor din Voevo
dina, care se desfășoară la Pan- 
cevo. (Nicolae Cătană). ® CLUJ. 
în zilele de 12—13 mai au avut 
loc, la Cluj-Napoca, lucrările 
sesiunii științifice a cadrelor 
didactice, cercetătorilor și stu
denților de la Universitatea 
„Babeș-Bolyai", in cadrul edi
ției a doua a Festivalului na
țional „Cintarea României", 
consacrată amplului proces de 
integrare a invățămintului cu 
cercetarea și prtxlucția. Un ele
ment nou. față de anii prece- 
denți, il constituie desfășurarea 
lucrărilor în două secțiuni : pri
ma a grupat comunicările reali
zate în cadrul laboratorului de 
cercetări interdisciplinare, re
cent înființat ; cea de-a doua 
s-a constituit într-un colocviu 
național de sociologia literatu
rii. (Alexandru Mureșan). • IA
LOMIȚA. între manifestările 
dedicate sărbătoririi, în 1980. a i 
2 050 de ani de la crearea pri- ! 
mului stat dac centralizat, la 1 
Casa de cultură a sindicatelor i 
din Slobozia a fost organizată i 
o* expoziție de artă populară 
tradițională și contemporană 
vîlceanâ, cu tema „Dovezi et
nografice privind unitatea și 
continuitatea poporului român". 
Sint expuse piese de port popu- ; 
Iar. țesături, mobilier țărănesc, : 
obiecte de ceramică reprezen- ' 
tind vestite zone etnografice, j 
Expoziția va fi urmată de un 
ciclu de simpozioane in citeva 
localități ale județului. (Lucian 
Ciubotaru). • SĂLAJ. La Za
lău s-a desfășurat cea de-a 5-a 
ediție a festivalului folcloric 
„De dor și de omenie", la care 
au participat elevi din liceele 
pedagogice din 11 județe ale ță
rii. Tot aici s-a desfășurat, timp 
de două zile, festivalul de poe
zie „Ioniță Scipione Bădescu" ; 
cele mai bune creații vor fi cu
prinse intr-un caiet de poezie. 
(Ion Mureșan). • V RANCE A. 
Reunite sub genericul „Memo
ria pămlntului românesc", la 
Focșani au avut loc o serie de 
manifestări dedicate împlinirii 
a 2 050 de ani de la crearea pri
mului stat dac centralizat și in
dependent : o sesiune de comu
nicări, evocarea istorică „Mo
mente din lupta dacilor pentru 
apărarea pămlntului strămo
șesc" ; vernisajul expozițiilor 
„Civilizația traco-geto-dacicâ pe 
teritoriul județului Vrancea" și 
„România de ieri și de azi", sea
ra muzeistică intitulată „în lu
tul țării odihnesc eroi" ș.a. (Dan 
Drăgulescu). • BOTOȘANI. 
Teatrul de stat „Mihai Emi- 
nescu" din Botoșani a prezentat 
în premieră piesa „Steaua Se- 
villei" de Lope de Vcga". in re
gia Zoei Anghel Stanca. Sub ge
nericul „Zilnic o școală la mu
zeu". inspectoratul școlar jude
țean a declanșat o acțiune prin 
care se urmărește ca pină la 
15 iunie a.c. toate școlile și li
ceele din județ să viziteze Mu
zeul de istorie al județu
lui Botoșani. (Silvestri Ailenei). 
® IAȘI. în aula Bibliotecii 
centrale universitare „Mihai 
Eminescu" din Iași a avut loc, 
sub genericul „Convorbirile re
vistei «Cronica»". o dezbatere pe 
tema : „Sentimentul istoriei in 
literatura și arta contemporană 
românească". La Tg. Frumos s-a 
desfășurat, intre 8—14 mai, 
„Săptămina culturii și educației 
socialiste", cuprinsă în Festiva
lul național „Cintarea Româ
niei". La Muzeul teatrului din 
Iași, prof. dr. docent Ion Zam- 
firescu a vorbit despre contem
poraneitatea lui Shakespeare, 
iar actorii Teofil Vilcu, Emil 
Coșeru și Violeta Popescu au 
interpretat fragmente din tea
trul shakespearian. (Manole 
Corcaci).

Însemnări pe marginea expoziției
pictorului Ion Pacea

Virtuțile 
peisajului marin

Timișoara
Cea de a Vl-a ediție a festivalului 

„Timișoara muzicală" — 13—28 mai 
— a debutat sîmbătă. 13 mai. cu con
certul simfonic extraordinar susținut 
in sala „Capitol" de orchestra filar
monicii „Banatul", dirijată de artis
tul emerit Nicolae Boboc. în pro
gram : „Trei jocuri oltenești" de 
A. Dogaru (primă audiție absolută). 
„Concert pentru vioară și orchestră 
in mi minor" de F. Mendelssohn- 
Bartholdy, solist violonistul american 
Henry Criz si „Concert pentru or
chestră" de B. Bartok.

Pe parcursul festivalului vor fi 
prezentate 23 concerte și spectacole, 
în repertoriul formațiilor participan
te au fast incluse mai multe audiții 
absolute din creația românească ac
tuală. unele aparținind compozitori
lor timișoreni. Alături de colectivele 
artistice ale filarmonicii „Banatul". 
Operei Române, orchestra de cameră 
„Ars nostra" a liceului de artă „Ion

muzicala
Vidu" și trioul instrumental „Con
certino" din Timisoara, la actuala 
ediție a festivalului participă apre
ciate formații artistice din țară și 
străinătate, intre care cvartetul „Vo
ces contemporanae" al conservatoru
lui din Iași, orchestra simfonică a 
filarmonicii din Belgrad și corul 
radioteieviziunii din capitala R.S.F. 
Iugoslavia, cvartetul de coarde „Ko- 
daly" din Budapesta.

Personalități prestigioase figurea
ză în rîndul soliștilor vocali și in
strumentiști : David Ohanesian. Emil 
Iurașcu, Florin Fărcaș de la Opera 
română din București, pianiștii Ru
dolf Kehrer (U.R.S.S.), Rauki Dezsd 
(R. P. Ungară), violonistul Henry 
Criz (S.U.A.). O serie de concerte și 
spectacole de operă si balet vor fi 
prezentate în municipiile Reșița și 
Lugoj.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

Cu peste un deceniu in urmă, 
maestrul Henri Catargi descifra, in
tr-o succintă dar pertinentă pagina 
de exegeză pe marginea picturii lui 
Ion Pacea, citeva caracteristici esen
țiale ale artei acestuia. Erau invoca
te impresiile pe care atit locul de 
obîrșie, cit și pămîntul „puternic și 
auster" al Dobrogei iși vor fi pus 
amprenta „in sufletul pictorului 
care-și conduce arta cu tenacitate, 
cu o pasiune calmă".

Preferința pentru peisajul marin 
ar putea fi, desigur, explicată astfel.

Viguroase, de o anumită monu
mentalitate. lucrările lui Ion Pacea, 
axate in jurul acestei teme (lucrări 
pe care ampla expoziție deschisă de 
curind in sălile Muzeului de artă al 
Republicii Socialiste România le im
pun, generos, atenției generale), ilus
trează insă, deopotrivă, una din pre
ferințele constante ale picturii româ
nești : marea, mediul impregnat de 
soarele puternic al Dobrogei, a cunos
cut în lucrările unora din cei mai 
apreciați reprezentanți ai artei noas
tre personale interpretări.

Peisajul marin este pentru Pacea 
un prilej de a descoperi, dincolo de 
frumusețea sau armonia motivului, 
farmecul ascuns capabil să-l inte
greze intr-un limbaj modern cu mul

tiple posibilități de sugestie. Sensi
bilitatea artistului s-a oprit atent, 
unificator asupra naturii aride, înso
rite a țărmurilor mării, inregistrind 
modificările cromatice pe care lu
mina, cu totul specifică de aici, o 
aruncă asupra peisajului. Este o lu
mină puternică care atenuind nuan
țele intermediare mărește contras
tele, exacerbează culorile.

Promontorii intrate adine în mare, 
faleza privită într-o perspectivă plon- 
jantă sau citeva căsuțe albe pe țărm 
în contrast cu albastrul intens evo
cator al apei, citeva naturi statice al 
căror element central este scoica ar 
putea fi, sumar enumerate, motivele 
picturii. Abordarea lor concretă ates
tă prezenta unei aceleiași viziuni 
centrale care tinde să cuprindă par
că, egală și veșnică, însăși esența 
acestui tip de peisaj.

Dincolo de sursa inspirației, de sti
lizarea și uneori de decorativul re
clamate de limbajul plastic, lapidar 
și esențializat, abordat de Pacea, sub
zistă o atmosferă specifică, căreia ar
tistul ii sondează disponibilitățile, 
valențele noi. Limbajul său se des
prinde de pitorescul pe care de mul
te ori subiectul l-a putut presupune 
pentru a ajunge la un echilibru al 
principiului realității și al principiu

lui creativității. Vitalitatea formelor 
elaborate prin mișcarea lăuntrică a 
creativității sub impulsul realului, 
îndrăzneala lucidă a soluțiilor oferite 
de Pacea se află la baza energiei ac
tive pe care o cumulează parcă fie
care lucrare, a afectivității ardente 
care întovărășește intreg ansamblul 
acestei expoziții.

Marea devine, în accepția picturii 
sale, principiu de forță și de auto
ritate.

Fără a se opri asupra metamorfo
zelor insidioase ale maselor de lichid 
mișcător, pictorul a creat un spațiu 
coerent, organic și limpede structu
rat. Un spațiu totdeauna și niciodată 
același, continuu și fără durată, 
etern.

Lucrările expuse te duc spre ideea 
rivnei artistice a unui homo-faber 
modern, la care atingerea desăvîrșirii 
implică principiul răbdării care 
pare să contopească activitatea labo
rioasă și atitudinea contemplativă.

Viguroase, de o anumită monumen
talitate și asprime sau, dimpotrivă, 
mizînd pe efectele rapide și subtile 
ale guașei, lucrările circumscriu o 
personalitate artistică ce se refuză 
falselor înnoiri, în căutarea unei ex
presii originale, moderne.

Marina PREUTU

Marea in oglinda pămintului
Ceea ce cucerește pe deplin vizi

tatorul in recenta expoziție se dato
rează. pe lingă altele, forței, auten
ticității trăirii, noutății prin care pic
torul activează o temă atit de cunos
cută : marea. Această ultimă trăsă
tură, noutatea, nu ni se pare in chip 
expres un efect al voinței de moder
nitate, ci mai degrabă consecința 
unei perspective proprii asupra pei
sajului. Ce conțin imaginile ? Pă- 
mint, construcții, lucruri, învolburate 
de frisonul unei brize necunoscute, 
peste care flutură o fîșie îngustă de 
liniște, un albastru profund de co
balt, identificind (sau substituind) 
cerului, marea. în toate, uscatul 
agresează vizibil apa. Avem senti
mentul că pictorul, metaforic vor
bind, „descrie" marea cu spatele la 
mare, că descoperă marea în oglinda 
pămlntului, că invocă un teritoriu 
prin altul. Sînt șl peisaje, cu o rigu
roasă și severă geometrie edilitară, 
în spatele căreia se auzise sau se 
aude că ar putea fi marea. Nesfirși- 
rii vagi, limitată obositor tocmai da
torită vadului, a hotarelor incerte, îl 
sînt preferate finitudinea și concre-, 
tul, ca resurse neașteptate ale liber
tății. Marea trecută în pămint ne 
apare astfel cu mult mai întinsă, mai 
bogată și mai imprevizibilă.

Peisajul marin are. de regulă, 
drept notă specifică solitudinea. Ion 
Pacea nu face, într-un fel, abstracție 
de la „regulile jocului". Dar in 
lucrările sale există o pregnan
tă vitalitate, un stabil echilibru, 
o consecventă șl firească armo
nie care învinge singurătatea 
prin frumusețe. „Marinele" sale ; nu 
sint secreția unui suflet contempla
tiv și nostalgic, ci izbucnirile solare 
ale unui spirit activ și scormonitor.

Pictorul este mai fascinat de ceea 
ce treieră marea și depune pe țăr
muri alături de nisipurile călătorite, 
decît de reflexele epidermei ei. De 
aceea, ni se pare, în chip ciudat, că 
bărcile, navele, casele, macaralele 
chiar, sînt create de om in compli
citate cu marea. De aceea, poetic 
vorbind, prova unui vas ori o luntre 
mușcind plaja au același regn cu 
scoica. Fervoarea, tensiunea lăun
trică ce mistuie lucrurile vin să ne 
amintească mereu ritmurile și ener
gia apei, in preajma căreia s-au clă
dit și s-au risipit mitologii, in ca
dența respirației parcă, și din care 
simbolurile și-au împrumutat per
petuu vocația barocă a mișcării tă- 
Iăzuite.

C. R. CONSTANTINESCU

Artiști amatori
Corul „Atheneum" al Casei de cul

tură a sectorului 4 din Capitală se 
află in prezent la Irlanda, unde ia 
parte la concursul coral internatio
nal de la Cork.

Pentru semestrul al Il-lea al aces
tui an, aîte colective artistice din 
rindul amatorilor ne vor reprezenta 
țara peste hotare. Corul de cameră 
„Viva la musica" al Casei munici
pale de cultură din Clui-Napoca. 
laureat al primei ediții a Festivalu
lui national „Cintarea României", a 
fost înscris în programul festivalu
lui coral de la Barcelona, corul băr
bătesc „Sabin Drăgoi" din Timișoara 
va participa la concursul muzical 
internațional de la Debrecen — Un
garia. iar cel de cameră al Casei de 
cultură a sindicatelor din Ploiești la

peste hotare
concursul international de la Lan- 
golcn — Marea Britanic. în Italia 
vom fi prezenți la două traditionale 
concursuri muzicale internaționale : 
,.C. A. Seghizi", programat la Go- 
rizzia. unde se va deplasa corul de 
cameră „Miorița" al sindicatelor din 
Reșița, și ,,Guido d’Arezzo". in ca
drul căruia va susține un program 
de muzică românească corul de ca
meră „Cappella Transylvanica" din 
Cluj-Napoca. La rindul lor. două 
orchestre simfonice românești se vor 
afla în Cehoslovacia : orchestra
simfonică a Casei de cultură a mu
nicipiului Buzău si cea a Casei de 
cultură a studenților din Iași, care 
va participa la concursul internatio
nal de la Cheb.

(Agerpres)

„Sa pt amina Muzeului National"
„Istorici despre... istorici", sub 

acest generic s-a desfășurat, sîmbătă 
dimineață tn Capitală, un simpozion 
inclus în seria manifestărilor „Săp- 
tămînli Muzeului Național". Prof, 
univ. dr. doc. Radu Vulpe a evocat 
figura si opera cunoscutului savant 
Vasile Pârvan. iar dr. doc. Cornelia 
Bodea a prezentat personalitatea

unui alt mare cărturar român. Ni
colae Iorga.

Cu același prilei. tot la Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste Româ
nia. s-a deschis o expoziție cuprin- 
zind obiecte personale, manuscrise, 
cărți si fotografii care au aparținut 
celor doi remarcabili istorici : Va
sile Pârvan și Nicolae Iorga.
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Vizita delegației parlamentare iraniene
Delegația parlamentară condusă de 

Sharif Emami. președintele Senatu
lui Iranului, a fost, simbătă. oaspete 
al județului Argeș. Aici membrii de
legației au Vizitat Combinatul petro
chimic. întreprinderea de autoturis
me Pitești, hidrocentrala de pe Ar
geș și unele obiective turistice, au 
purtat discuții la consiliul popular

Cronica
în Capitală a sosit delegația Aso

ciației de prietenie sovieto-română, 
condusă de Igor Ivanovici Orlik, di
rector adjunct al Institutului pentru 
economia sistemului mondial socia
list. membru al conducerii centrale a 
A.P.S.R., care, la invitația Consiliului 
General A.R.L.U.S., va efectua o vi
zită in țara noastră pentru schimb de 
experiență. ★

Simbătă dimineață au Început la 
Institutul politehnic din București 
lucrările sesiunii anuale a cercurilor 
științifice studențești, organizată în 
suita manifestărilor celei do-a doua 
ediții a Festivalului national „Ci: 
tarea României".

în cadrul a 51 de secții, reparti
zate pe cinci profile (mecanic, elec
tric-energetic. metalurgic, chimic si 
științe sociale). timp de două zile 
sint prezentate 1 512 lucrări semnate 
de 2 500 studenti ai Politehnicii din 
Capitală.

Cu același prilej a fost deschisă

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Azi, pe stadionul „23 August" din Capitală

Echipele de fotbal ale României și Uniunii Sovietice 
se întilnesc într-un interesant meci amical

Astăzi, pe stadionul .,23 August" 
din Capitală, de la ora 17, se vor în
trece intr-un meci amical echipele de 
fotbal ale României și U.R.S.S. A- 
ceasta este cea de-a patra intîlnire 
dintre echipele reprezentative din 
cele două țări. Precedentele meciuri 
au avut loc in 1957, la Moscova, scor 
1—1, în 1973, la Kiev, scor 0—2, și în 
1975, la București, scor 2—2.

Partida va fi arbitrată, de o brigadă 
poloneză condusă de Marian Sro- 
decki.

Posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite direct, in în
tregime, partida România-U.R.S.S.

Tot astăzi, la Odesa, se vor întîlni 
în meci amical selecționatele de ti

CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX
Campionatele mondiale de box au 

continuat la Belgrad cu întilniri din 
cadrul categoriei semimuscă. Dețină
torul titlului la această categorie, cu
banezul Jorge Hernandez, a obținut 
decizia la puncte (cu 4—1) în fața 
algerianulul Ahmed Said, iar vene- 
zueleanul Armando Guevarra l-a în
vins prin ko. în prima repriză, pe 
pugilistul sovietic Șamil Sabirov. 
Boxerul român Marcel Constantin a 
pierdut la puncte în fața iugoslavu
lui Buzoli. (

Alte rezultate : Alberto Mercado 
(Porto Rico) învinge la puncte pe 
Enrique Rodriguez (Spania) ; Richard 
Sandoval (S.U.A.) dispune la puncte 
de Koichi Koba (Japonia) ; Gheorghi 
Gheorghiev (Bulgaria) întrece la 
puncte pe Zbigniew Raubo (Polonia); 
Steve Muchoki (Kenya) ciștigă la

„CURSA
Competiția ciclistă internațională 

..Cursa păcii" Berlin — Praga — 
Varșovia a continuat simbătă cu des
fășurarea etapei a 3-a : Erfurt — 
Suhl. în general, cu esceptia ultimi
lor 15 km. cicliștii au rulat mai mult 
in pluton, la sosire fiind înregistrat 
în același timp cu învingătorul, un 
pluton format din 25 de alergători. 
Victoria la sprintul final a revenit 
lui Siegbert Schmeisser (R.D. Ger
mană), cronometrat pe 127 km cu 

BBBBBBBBBBBBB

CRONICA SĂPTĂMÎNII
(Urmare din pag. I)
actualul cincinal se mențin sensibil 
sub nivelul indicelui de creștere a 
tarifelor și prețurilor acceptat prin 
plan pentru această perioadă — 
avind loc in contextul creșterii sub
stanțiale, suplimentare și mai devre
me a veniturilor tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii de la orașe și 
sate, potrivit Directivelor Congresu
lui al XI-lea. prevederilor Progra
mului adoptat de Conferința Națio
nală a partidului din decembrie.

Aplicarea noilor măsuri asigură 
creșterea eficienței economice in 
sectoarele amintite, toți oamenii 
muncii fiind profund interesați ca 
absolut toate sectoarele economiei să 
fie eficiente, întrucît orice pagubă, 
orice activitate nerentabilă se răs- 
fringe nemijlocit asupra propriului 
nivel de trai.

Ample manifestări 
omagiale

Săptămina pe care o încheiem a 
marcat omagierea unor importante 
evenimente din istoria partidului și 
poporului nostru: *57 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Român, 
proclamarea, in urmă cu 101 ani. a 
independenței de stat a Româ
niei, obținerea măreței victorii — 
acum 33 de ani — de către po
poarele iubitoare de pace asupra fas
cismului; evenimente care se în
scriu pe aceeași linie a luptei ne
curmate pentru eliberare socială și 
națională, penthi pace și progres.

Aceste momente majore ale trecu
tului nostru au fost evocate în în
treaga tară cu deosebită insuflețire 
printr-o mare varietate de acțiuni 
politico-educative și cultural-artistice 
de către oamenii muncii români, ma
ghiari. germani și de alte naționali
tăți. prilejuind pretutindeni vii ex
presii ale hotărîrii întregului nostru 
popor de a cinsti glorioasele tradiții 
ale luptei de eliberare națională și 
socială prin muncă plină de abnega
ție pentru accelerarea progresului 
multilateral al României socialiste. 

județean și au participat la un deiun 
oferit de Constantin Matei, președin
tele Comitetului executiv al consiliu
lui popular județean.

Seara, la București, ambasadorul 
Iranului în tara noastră. Mohanjmad 
Aii Moshiri. a oferit un dineu.

(Agerpres)

zilei
expoziția intitulată ..Creativitatea 
tehnică și științifică în Institutul po
litehnic București".★

La Constanta a început, simbătă. o 
dezbatere cu tema ..Limbajele de 
specialitate in predarea limbilor mo
derne". Participă cadre didactice din 
învătămîntul mediu și superior, cer
cetători. alti specialiști în știinte filo
logice.

După lucrările în plen — în cadrul 
cărora au fost prezentate comunicări 
științifice și au avut loc discuții — lu
crările au continuat pe secțiuni. Au 
fost abordate aspecte privind meto
dologia cercetării limbajului de spe
cialitate, elaborarea de noi lucrări 
lingvistice de largă informare, pro
bleme de fonologie si sintaxă a lim
bii române și a altor limbi predate 
în sistemul nostru de învătămint, 
precum și elaborarea manualelor șco
lare și universitare de limbi străine.

(Agerpres)

neret ale României și U.R.S.S. E- 
chipa noastră va juca in următoarea 
formație : Speriatu — Elisei, Marin, 
Stancu, Gali — Ignat, Vamanu, Ți- 
cleanu — Ionescu, Cămătaru, Nucă 
(Coraș). ★
• Peste 10 000 de spectatori au 

urmărit simbătă la Ploiești meciul 
internațional amical de fotbal dintre 
echipa locală Petrolul și cunoscuta 
formație Espanol Barcelona. Fotba
liștii români au obținut o frumoasă 
victorie cu scorul de 2—0 (1—0) prin 
punctele marcate de Florian Nicolae 
(min. 15) și Simaciu (min. 77).

puncte la Kim Kwang Sup (Coreea 
de sud).

Campionatele mondiale de box de 
la Belgrad au continuat simbătă după 
amiază. în cadrul cat. semigrea, tî- 
nărul pugilist Herbert Bauch (R.D. 
Germană) a obținut o surprinzătoare 
victorie prin k.o. (repriza I). în fața 
americanului Elmer Martin. La cat. 
mijlocie-mică, polonezul Jerzy Ry- 
bicky a dispus la puncte de Alfredo 
Lemus (Venezuela). Alte rezultate : 
mijlocie-mică : Intlekofer (R.F. Ger
mania) b.p. Svendsen (Danemarca) ; 
Keloglu (Turcia) b.ab. Umoru (Nige
ria) ; semigrea : Soria (Cuba) b.p. 
Mohamed Mahma (Ghana) ; Pike 
(Australia) b.p. Isiaku (Nigeria) ; Je- 
refeev (U.R.S.S.) b. ko tehnic rep. I 
pe Pavel Skrecz (Polonia) ; Roman 
Frankel (Israel) b.p. Angel Castro 
(Venezuela).

PĂCII“
timpul de 2h 57'43”. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Klasa (Cehoslo
vacia) și Koch (R.D. Germană). Un 
al doilea pluton in care se afla și ci
clistul român Mircea Romașcanu, a 
sosit cu o intirziere de aproape 2’. 
Vasile Teodor a fost înregistrat cu 
timpul de 3h 03’23”. Tricoul galben 
este purtat acum de S. Schmeisser 
(R.D. Germană). Astăzi are loc etapa 
a 4-a. Suhl — Gera (164 km).

Orientare statornică 
spre dezvoltarea 

prieteniei cu toate 
țările socialiste 

întărirea prieteniei, a solidarității 
și colaborării multilaterale cu toate 
țările socialiste constituie, așa cum 
se știe, o trăsătură definitorie a poli
ticii externe a partidului și statului 
nostru. Agenda activității internațio
nale a României socialiste consem
nează in acest sens o serie de eveni
mente de amplă semnificație. Astfel, 
în aceste zile a fost anunțată vizita 
pe care secretarul general al Par
tidului Comunist Rormin, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. o va efectua in R.P. Chi
neză, la invitația președintelui C.C. 
al P.C. Chinez, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, tova
rășul Hua Kuo-fen. Această vizită, 
care se adaugă unei alte importante 
călătorii efectuate de șeful statului 
român in R.P. Chineză, in vara anu
lui 1971, schimburilor de mesaje din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Hua Kuo-fen, numeroaselor contacte 
bilaterale pe linie de partid și de 
stat, se va înscrie, cu certitudine, ca 
o nouă și strălucită pagină în analele 
legăturilor dintre P.C.R. și P.C. Chi
nez, dintre cele două țări și popoare, 
ca un eveniment de largă rezonanță 
internațională. Ea va contribui la ri
dicarea pe noi trepte a colaborării, 
pe multiple planuri, dintre România 
și R.P. Chineză, in interesul reciproc, 
al cauzei socialismului și întăririi 
păcii in întreaga lume.

în același sens, vizita pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu o va 
efectua în R.P.D. Coreeană, la invi
tația tovarășului Kim Ir Sen, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, va deschide o nouă 
filă, de o deosebită însemnătate, în 
cronica relațiilor dintre P.C.R. și

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Fâcindu-mă purtător și al sentimentelor întregului popor italian și al gu
vernului republicii, doresc să vă transmit sincere mulțumiri pentru condo- 
leanțele și solidaritatea pe care Domnia Voastră ați binevoit să le exprimați 
în urma barbarei ucideri a lui Aldo Moro.

Participarea României la doliul care a lovit națiunea italiană este apre
ciată la întreaga ei valoare.

Ea ne este de mare și puternică consolare în acest moment dureros.
GIOVANNI LEONE

Președintele Republicii Italiene

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Vestea încetării subite din viață a tovarășului Ștefan Peterfi, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, personalitate 
proeminentă a vieții politice, sociale și științifice din România, ne-a zguduit 
profund.

Vă rugăm să primiți sentimentele noastre de compasiune și să transmi
teți familiei defunctului expresia simpatiei noastre celei mai profunde.

CONSILIUL PREZIDENȚIAL 
AL REPUBLICII POPULARE UNGARE

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu profundă mihnire am aflat despre stingerea din viață a domnului 
Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Vă rog să primiți sincere condoleanțe din partea mea, precum și din 
partea poporului arab sirian.

HAFEZ AL-ASSAD

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului Indoneziei și al meu personal, doresc 
să adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului Republicii Socialiste 
România profunde condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a Exce
lenței Sale Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Ne folosim de amabilitatea dumneavoastră pentru a vă ruga să trans
miteți familiei îndurerate sincera noastră compasiune.

★
în legătură cu încetarea din viață 

a academicianului Ștefan Peterfi au 
mai transmis telegrame de condo
leanțe Wladysiaw Wojtasik, ambasa
dorul Republicii Populare Polone, 
Juan Manuel Berlanga, ambasadorul

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI, 

DIRECȚIA CIRCULAȚIE
Verificarea tehnică anuală 

a autovehiculelor
Potrivit Decretului nr. 328/1966 — 

republicat, fiecare autovehicul tre
buie supus periodic, cel puțin o dată 
pe an, unui amănunțit și riguros 
control de specialitate, menit să 
depisteze și să remedieze eventualele 
defecțiuni, să regleze mecanismele și 
sistemele care asigură deplasarea in 
siguranță pe drumurile publice. Pen
tru ca operațiunile de control, repa
rație și reglare să fie efectuate cu 
competență profesională și aparatură 
modernă, verificarea tehnică anuală 
poate fi executată și atestată numai 
in unitățile autorizate in acest scop 
de către organele miliției.

Anul acesta, gama verificărilor teh
nice a fost lărgită cu noi operațiuni, 
între care : echilibrarea dinamică a 
roților : verificarea șasiului. în vede
rea depistării și remedierii eventuale
lor fisuri, deformări, ruginiri; controlul 
funcționării instalației de climatizare 
și spălare a parbrizului, mijloace ab
solut necesare asigurării vizibilității 
în condiții atmosferice nefavorabile ; 
verificarea plăcilor cu numerele de 
înmatriculare și înlocuirea celor de
teriorate cu plăci noi. executate con
form noului model.

Subliniem că aceste operații com
pletează pe cele efectuate în anii 
precedenti și urmăresc să asigure 
deplasarea în deplină siguranță a 
autovehiculelor.

Pentru a evita aglomerațiile zilelor 
premergătoare termenului de înche
iere a acțiunii — 31 mai, precum si 
riscul efectuării superficiale a verifi
cărilor tehnice, deținătorii de auto
vehicule sint invitați să se prezinte

Partidul Muncii din Coreea, dintre 
cele două țări și popoare. înscriin- 
du-se in cadrul fertil al dialogului 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, al multiplelor contacte 
bilaterale pe linie de partid și de 
stat, vizita va contribui, fără îndoială, 
la extinderea și dezvoltarea în con
tinuare a colaborării româno-coreene, 
potrivit aspirațiilor și țelurilor co
mune ale celor două țări și popoare 
în lupta pentru idealurile socialis
mului și păcii.

Pentru o lume fără 
arme și fără războaie

Preocuparea consecventă a parti
dului și statului nostru pentru înfăp
tuirea dezarmării și-a găsit o nouă 
ilustrare in „Hotărirea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân privind poziția României in 
problemele dezarmării și, in primul 
rind, ale dezarmării nucleare", docu
ment publicat in numărul de ieri al 
ziarului. Adoptarea acestui docu
ment, care exprimă poziția României 
și cuprinde propunerile pe care dele
gația țării noastre le va prezenta la 
apropiata sesiune specială a O.N.U. 
consacrată dezarmării, se înscrie ca 
o nouă și importantă acțiune inter
națională întreprinsă de România so
cialistă pe linia eforturilor sale stă
ruitoare pentru crearea unor condiții 
de pace și securitate tuturor popoa
relor, pentru o lume fără arme și 
fără războaie.

Lupta pentru înfăptuirea dezar
mării, obiectiv permanent al politicii 
externe a țării noastre, decurge, așa 
cum este bine știut, din însăși natura 
orinduirii sociale și de stat a Roma
nies, constituie o elocventă expresie 
a inaltei responsabilități față de des
tinele civilizației umane, față de 
soarta păcii și colaborării internațio
nale.' Este o realitate de netăgăduit 
că numai prin soluționarea problemei 
dezarmării se pot crea condițiile 
care să ofere popoarelor posibilitatea 
de a-și consacra toate forțele și re
sursele, în condiții de liniște și secu
ritate, țelurilor dezvoltării și progre
sului, făuririi unei vieți libere și 
prospere.

Pornind de la realitatea că reali
zarea unui țel de asemenea am
ploare, cum este dezarmarea, poate 
fi înfăptuit numai treptat, prin mă
suri parțiale, cu caracter tranzitoriu, 
de la importanța care ar putea s-o 
aibă in acest proces apropiata sesiune 
specială a Adunării Generale, propu
nerile țării noastre constituie un 
amplu și cuprinzător program de 
măsuri, a căror transpunere în fapt

ADAM MALIK
Vicepreședintele Republicii Indonezia 

ir
Mexicului. S. A. Moid, ambasadorul 
Pakistanului, Guy Boukary Mory, 
ambasadorul Republicii Populare 
Benin, și 'Maher Nashashibi, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Ior
daniei la București. (Agerpres)

neîntirziat la unitatea preferată 
pentru a efectua operațiile de veri
ficare tehnică.

Centura de siguranță
Nu de mult, pe șoseaua Con

stanța — Tulcea circula autoturismul 
2—CT—336. Lingă F.D.. aflat la vo
lan. stătea soția acestuia, iar fiica lor 
se afla pe bancheta din spate. La un 
virai brusc spre stingă, mașina s-a 
răsturnat. împrejurare in care s-a 
deschis portiera din fată. Soția con
ducătorului auto a fost proiectată pe 
șosea, pierzindu-și viața, in timp ce 
soțul nu a suferit nici o leziune, in- 
trucît purta centura de siguranță.

Un caz din multe altele care con
firmă incă o dată rolul salvator al 
centurii de siguranță. Cei care cred 

• că in momentul unei coliziuni la vi
teza de numai 40 km pe oră a auto
vehiculului se pot salva prin propti- 
rea in brațe li se reamintește faptul 
că un om robust nu poate prelua in 
brațele sale deeit eforturi egale eu 
maximum de două ori greutatea sa 
corporală. Or, forța de proiectare a 
ocupantului unui autoturism care 
circulă cu viteza mai sus amintită 
este echivalentă cu de 30 de ori greu
tatea corporală a acestuia. Cercetă
rile întreprinse au demonstrat că din 
10 accidentați mortal cel puțin 6 ră- 
mîneau în viată, iar din 10 răniți 
grav cel puțin 8 erau răniți ușor sau 
deloc dacă ar fi purtat centura de 
siguranță. în sfirșit, incă două argu
mente care pledează in favoarea 
folosirii centurii de siguranță : evită 
impactul corpului omului cu compo
nentele caroseriei in caz de coliziu
ne ; după momentul izbirii automo
bilistul nu pierde controlul asupra 
volanului, ceea ce în multe cazuri 
este salvator.

ar fi de natură să deschidă calea 
spre realizarea unor pași concreți, 
spre înfăptuirea marelui deziderat al 
popoarelor — înfăptuirea dezarmării, 
și in primul rind a celei nucleare.

Evoluția vieții internaționale de
monstrează că o importanță deosebi
tă în cadrul eforturilor pentru dez
armare ar avea înfăptuirea unor 
măsuri de dezangajare militară și 
dezarmare in Europa, continentul 
unde se află concentrate cele mai 
mari forțe militare. Se cuvine men
ționată în acest cadru propunerea 
președintelui Finlandei, Urho Kekko
nen, în legătură cu crearea unei zone 
denuclearizate in nordul Europei, 
propunere care a găsit un ecou po
zitiv în rîndul altor țări din această 
parte a continentului. De asemenea, 
pentru preocupările opiniei publice 
mondiale în acest sens este semni
ficativ apelul pentru intensificarea 
eforturilor in vederea întăririi secu
rității și cooperării in Europa, pen
tru adoptarea unor măsuri efective 
privind oprirea cursei înarmărilor, 
realizarea dezarmării, In primul rind 
a dezarmării nucleare, lansat parla
mentelor. oamenilor politici, întregii 
opinii publice de către participant» 
la cea de-a III-a Conferință inter
parlamentară privind problemele 
securității și cooperării în Europa, 
desfășurată la Viena.

Ripostă hotărîtă 
practicilor teroriste 
în cursul acestei săptămini. după 

o lungă perioadă în care au încercat 
în zadar să șantajeze guvernul si 
partidele democratice italiene, tero
riștii l-au asasinat mișelește pe pre
ședintele Partidului Democrat-Creș- 
tin. Aldo Moro, personalitate pro
eminentă a vieții politice din aceas
tă tară. Prin această crimă barbară, 
teroriștii au urmărit să submineze 
instituțiile republicane, să destabili
zeze cadrul politic, să împiedice pro
cesele democratice din tară. Dar pla
nurile teroriștilor nu numai că au 
suferit un eșec, ci au și dat naștere 
unei riposte ferme a tuturor parti
delor din „arcul constitutional", a 
organizațiilor sindicale, a celor mai 
largi cercuri ale opiniei publice care 
și-au reafirmat hotărirea de a ac
ționa unite contra terorismului, pen
tru apărarea democrației și a institu
țiilor republicane. înfierat de între
gul popor italian, actul criminal al 
teroriștilor a stîrnit puternice reac
ții și pe plan internațional. Te
legramele pă care președintele 
Nicolae Ceaușescu le-a adresat pre
ședintelui Republicii Italiene, Gio-

R. P. CHINEZĂ

Victoriile voinței asupra Fluviului Galben
Drumul pînă la Any ang a ținut 

o noapte. în zori sîntem la destina
ție. Căutăm din priviri mecanicul, 
pentru un semn de rămas bun. 
Nu-1 găsim. în schimb, citim pe o 
plăcuță nichelată, prinsă de trupul 
fierbinte al locomotivei diesel : 
„Made in Romania"...

Any ang. Fostă capitală a impe
rialilor chinezi în urmă cu milenii. 
Capitală de district acum, aparți- 
nind provinciei Hă nan. Săpături 
arheologice inițiate cu deosebire 
după eliberare au dat la iveală 
aici tulburătoare mărturii, ale tre
cutului. Incizii pe os și pe carapace 
de broască — mai exact autentice 
însemnări cu hieroglife — ne dau 
știri despre cum trăiau oamenii 
acum trei mii de ani, ce recolte se 
obțineau etc., etc...

Any ang. în traducere, numele 
fostei reședințe Imperiale înseamnă 
„Pace și Soare". Parcă pentru a 
nu-și dezminți numele și renumele, 
dimineața începe în această așeza
re cu soare. Pe străzi largi, copii de 
școală aleargă zgomotoși. îi secon
dează oameni de diferite virste. Și 
puzderia de bicicliști. Alții, în fața 
porților, fac diferite mișcări cu bra
țele și torsul, se apleacă și se ră
sucesc. Gesturi armonioase, de ba
let parcă. Sîntem la ora de gim
nastică... Lăsăm în urmă orașul 
scăldat în Pace și Soare și ne con
tinuăm drumul spre Linh-sien, țin
ta unei noi etape in călătoria noas
tră pe ospitalierul pămînt al Chinei 
populare. Intrăm în bazinul Fluviu
lui Galben, care își trimite margi
nile pînă la geana albastră a mun
ților din zare. Paradoxal ori nu, 
deși aflați in cîmpul magnetic al 
acestei puternice artere hidrografi
ce, pînă acum aproape trei decenii 
oamenii și păminturile de aici du
ceau o cumplită lipsă de apă. No
tăm o poveste-simbol, izvorită din 
această dramatică realitate a altor 
vremi : un bătrin avea un fecior. 
Vine vremea și feciorul se însoară 
și aduce fata în casă. Acum erau 
trei. într-o zi bătrînul pleacă după 
apă, cu două ulcioare, în județul 
vecin. Cale de peste treizeci de ki
lometri. Trece o zi și nu se întoar
ce.’ Trece și a doua zi. Atunci nora 
pornește în căutarea lui. îl află nu 
departe de sat, obosit, cu ulcioarele 
pline. Fata cată să-1 ajute, dar 
sparge un ulcior. Pentru vina de a 
fi risipit apa, ea singură își va 
pune capăt zilelor...

Străbatem bazinul Fluviului Gal
ben într-o splendidă zi de octom
brie : despre Fluviul Galben se 
știe că, în lunga sa existentă, și-a 
schimbat cursul nu mai puțin de 8 
ori. în mai bine de 2 000 de ani 
el s-a dezlănțuit în peste 1 700 de 
inundații, urmate de aproximativ 
1000 de secete. Milioane de sinis
trat!. înfometați. înecați. Teroare 
pentru cine știe cite zeci de gene
rații. Oamenii au căutat o cale de 
„armistițiu", incercind să-l îmblin- 
zească cu ofrande în inele de aur.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 mai. In (ară : Vreme în gene
ral instabilă. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de aversă, mai frec
vente in vestul șl nordul tării. Vînt 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată. Temperatura in creștere. Mini
mele vor fi cuprinse intre 2 și 12 gra
de, Izolat mai coborîte în depresiunile 
din estul Transilvaniei, iar maximele 
între 14 șl 24 de grade, local mai ri
dicate la sfîrșitul intervalului. In Bucu
rești : Vreme ușor instabilă. Cerul va 
fi temporar noros, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vint potrivit. Tempera
tura în creștere ușoară.

vanni Leone, și tovarășilor Luigi Lon
go si Enrico Berlinguer au dat ex
presie sentimentelor de adîncă in
dignare ale Întregului nostru popor 
față de această odioasă crimă, de 
solidaritate cu poporul italian prie
ten și de încredere în capacitatea for
țelor democratice italiene de a întări 
și mai mult unitatea de acțiune și 
colaborarea dintre ele pentru apăra
rea instituțiilor republicane, pentru 
dezvoltarea Italiei pe calea pnbgre- 
sului și democrației.

Înscriindu-se, desigur, într-un alt 
cadru, se cuvin, totodată, evocate pu
ternicele reacții de indignare, și pro
test ale opiniei publice față de inter
vențiile armate ale rasiștilor sud-a- 
fricani împotriva Angolei, în urma 
cărora au căzut victimă circa 600 de 
refugjați namibieni. Este vorba, evi
dent, de o acțiune agresivă săvîrși- 
tă împotrivă unui stat independent 
și suveran, pe care o menționăm in 
acest context pentru că prezintă as
pecte flagrante de terorism și bri
gandaj internațional. Asemenea acte 
agresive dovedesc încă o dată carac
terul deosebit de periculos al poli
ticii reacționare a rasiștilor de Ia 
Pretoria, care, asuprind cu sălbăticie 
majoritatea poporului, au creat tot
odată focare generatoare de mari pri
mejdii pentru pacea pe întregul con
tinent. în urma acestei noi agresiuni 
sălbatice a rasiștilor, Comitetul Cen
tral al Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a 
decis să recheme delegația sa de ne
gociatori care urma șă aibă convor
biri cu cei cinci membri occidentali 
ai Consiliului de Securitate. într-o 
declarație făcută la Luanda, președin
tele S.W.A.P.O., Sam Nujoma, a re
afirmat „dorința constantă" a orga
nizației de. a ajunge Ia o reglemen
tare negociată acceptabilă a proble
mei Namibiei și a lansat un apei în
tregului popor namibian de a-și uni 
forțele în lupta pentru eliberarea 
Namibiei. Condamnind noile acte a- 
gresive ale rasismului, poporul ro
mân cere cu fermitate să se facă 
totul pentru lichidarea cu desăvîrsire 
a politicii de asuprire colonialistă și 
rasistă, pentru eradicarea aparthei
dului. pentru a se asigura respeo- 
tarea dreptului sacru al popoarelor 
din Namibia. Zimbabwe si Africa de 
Sud de a-și hotărî singure soarta.

*
Și evenimentele din această săntă- 

mînă pun in lumină iustetea politi
cii și orientărilor partidului și statu
lui nostru. hotărirea neclintită a 
României socialiste de a-și aduce o 
contribuție efectivă la soluționarea 
marilor probleme care framintă lu
mea contemporană, la făurirea unei 
lumi mai drepte si mai bune. 

în podoabe din jad măiestrit lu
crate. într-o epocă îndepărtată 
erau azvîrlite in valurile sale 
drept tribut și cite o fecioară din
tre cele mai frumoase. Dar se pă
rea că nimic n-a fost în stare să 
domolească puterea pustiitoare a 
acestei artere de apă, a! cărei luciu 
se întinde pe mii de kilometri pă- 
trați pe pămîntul Chinei, fluviu ce 
cărăușește în fiecare an, în largul 
său bazin, peste 1 000 de milioane 
de tone de aluviuni fertile.

Uriașei puteri distructive i s-a 
opus în anii de după eliberare a 
Chinei o putere pe măsură : aceea 
a oamenilor liberi și harnici, uniți 
și neînfrinți în această confruntare. 
Mii de kilometri de diguri de pia
tră și pămînt ridicate de-a lungul 
malurilor sale, uriașe rezervoare și 
baraje, vaste acțiuni de hidroame
liorații, irigații, regularizare — 
iată tot atîtea „ofrande" prin care 

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

constructorul noii Chine a înțeles 
să-și facă un prieten din unul din
tre cele mai nestăpinite cursuri de 
apă. Și astfel s-a ajuns să se con
semneze : în ultimele decenii, nu 
se mai cunosc catastrofalele inun
dații ale Fluviului Galben.

La Linh-sien, secretarul comite
tului județean de partid, tovarășul 
Liu Sin-lin ne înfățișează epopeea 
construcției celebrului canal „Dra
pelul Roșu". Doisprezece ani a du
rat bătălia cu muntele Tai hung, 
cu crivățul aspru și arșița verii, eu 
șuvoaiele care nu se lăsau învinse. 
Âm văzut într-o originală expozi
ție baroase înflorate la muchii, de 
cite milioane de lovituri au fost 
silite să dea în onomatopeea mun
cii, masive dornuri de oțel mincate 
de stinca potrivnică, frînghii cu 
care s-a lucrat la înălțime, centuri 
de siguranță și căști de protecție, 
coșuri împletite cu care a fost că
rată piatra dislocată. Toate aceste 
„obiecte de muzeu» sugerează an
vergura efortului uman pentru naș
terea celor 1 500 kilometri de canal 
tăiați în roca dură a muntelui Tai 
hung. Zeci de mii de oameni au 
deplasat în acest răstimp 21 de mi
lioane de metri cubi de piatră, din 
care peste 4 milioane au fost cio
plite în blocuri rectangulare. Zeci 
de mii de oameni, uniți de același 
fierbinte ideal — înflorirea Chinei 
socialiste — au construit în cei 
doisprezece ani peste 400 de rezer
voare și lacuri de acumulare, peste 
760 stații de pompare, peste 43 000 
de puțuri și rezervoare mici, cen
trale electrice, noi localități. Nu 
putini au fost tentati să compare 
această operă a anilor de avint fără 
precedent în construcția socialistă 
cu uriașul „dragon de piatră" — 
Marele Zid. Temeiurile sint des
tule...

• FORARE RAPIDĂ. 
Minerii din Krivoi-Rog au săpat 
o sondă de 2 773 metri in 
numai 400 de zile, folosind o 
nouă metodă de forare mult mai 
rapidă decit cele tradiționale. 
Performanța este cu atît mai 
meritorie cu cit au avut de în
vins o rezistență a rocilor mai 
mare decit de obicei. Un timp 
eforturile au fost îndreptate 
spre intensificarea loviturilor 
sapei. Cu toate că au fost aduse 
în acest scop instalații mai pu
ternice, randamentul răminea 
mic. deoarece, sporind sarcina 
axială, plesneau țevile, iar acce- 
lerind rotirea sapei, se spărgeau 
chiar și instrumentele cele mai 
dure. Atunci s-a născut ideea 
de a se acționa pentru slăbirea 
rezistenței rocii. După îndelungi 
căutări, un grup de oameni de 
știință din Dnepropetrovsk au 
reușit să înmoaie roca, folosind 
o emulsie specială. Noua meto
dă s-a dovedit eficientă și eco
nomică, viteza de forare cres- 
cind de peste 1,5 ori și reducin- 
du-se totodată consumul de co
roane de diamant, care sint 
scumpe.

• UN „CALYPSO" 
ZBURĂTOR. Un avion bi- 
motor amfibie — denumit „Ca
talina" — a fost amenajat de 
comandantul Cousteau ca bază 
autonomă destinată plonjorilor. 
„Catalina" este de fapt o repli
că la fel de reușită a navei 
„Calypso", utilizată într-un șir 
de misiuni oceanografice. Cu o 
autonomie de zbor de 20—22 ore, 
acest „Calypso zburător" ia la 
bord echipamente de scufun
dare, rezervoare de oxigen și 
compresoare, două mari bărci 
pneumatice cu motor. Coman
dantul Cousteau, împreună cu 
fiul său, Philippe, care pilotea
ză acest avion, au pornit spre 
Egipt, unde vor explora timp 
de trei luni Nilul superior și 
apoi izvoarele Nilului Alb și ale 
Nilului Albastru.

• PENTRU CONSER
VAREA OZONULUI. In- 
cepind din luna august, in Sta
tele Unite se va interzice utili
zarea produselor cosmetice, me
najere. a insecticidelor și deo- 
dorantelor cu aerosoli' pe bază 
de freon. După cum s-a consta
tat. aceste produse riscă să pro
voace modificări nedorite in 
stratul de ozon care inconjoară 
Pămîntul. Dacă în S.U.A. mă
sura urmează să se aplice în 
mod progresiv și selectiv, in 
Suedia ea va fi mai radicală. 
Începînd de anul viitor, gu
vernul suedez va interzice a- 
preape toate produsele cu aero
soli pe bază de freon.

• MARATONIȘTI 
PRIVILEGIAȚI. Ce,e două 
personaje care poartă in spinare 
această neobișnuită povară sint 
meșteri ceasornicari din Pădu
rea Neagră (R.F.G.). La capătul 
unui mars de 350 km. ei vor

— Avind apă, sintetiza rezultate
le acestei epopei tovarășul Liu 
Sin-lin, am dezvoltat irigațiile. La 
eliberare, județul nostru avea iri
gată suprafața de 12 000 de mu 
(1 ha => 15 mu. n.r.). Construcția 
canalului „Drapelul Roșu" — care 
se ramifică pe mai multe județe — 

■a determinat numai în județul nos
tru sporirea suprafeței irigate la 
600 000 de mu. Ce înseamnă aceas
ta ? Luînd ca punct de comparație 
cele 50 kg cereale cite se obțineau 
aici, pe 1 mu înainte de eliberare, 
ajungem la 350 kg de cereale în 
medie pe 1 mu acum. Obiectivul 
pînă în 1980 ? 500 de kilograme 
cereale pe 1 mu. Apa a îndestulat 
parcelele de orez, de porumb, de 
grîu înzecindu-le fertilitatea. Cana
lul ne-a asigurat și apă potabilă 
din belșug. Avem și șosele mai 
bune, construcțiile hidroameliora- 
tive facilitînd străpungerea munți
lor. îmbogățirea rețelei rutiere. 
Avind apă...

Avind apă... propoziția revine ca 
un laitmotiv al prefacerilor de 
structură. Apa, aici, ca pretutin
deni de altfel, apa dirijată, stăpi- 
nită de om, a însemnat și înseam
nă izvor de forță și înnoire. S-au 
construit în rețeaua canalului nu 
mai puțin de 68 de hidrocentrale 
mici și mijlocii. Apa și energia 
electrică au accelerat la rindul lor 
ritmurile dezvoltării industriale. 
Odată cu aducerea apei, în cantită
țile socotite de om, acolo unde 
omul a socotit că este nevoie, s-a 
dezvoltat și silvicultura. „Linsh", 
de unde vine și numele județului, 
înseamnă pădure. Dar pădurea nu 
mai trăise nici măcar in imagina
ția trecutelor generații. Acum, 
cimpia, dealurile și povîmișurile 
munților și-au recăpătat culoarea 
verde. Este o victorie fără prece
dent a omului în bătălia aprigă și 
neînduplecată pentru supunerea 
Fluviului Galben...

Cutreierînd păienjenișul de ca
nale principale și secundare, admi- 
rind această realitate săpată în stin
gă cu eforturi uimitoare, luind 
aminte de prefacerile pe care le-a 
generat in viața oamenilor și în 
natura înconjurătoare, ne dăm și 
mai bine seama cit de dezolant 
trebuie să fi sunat cîndva, pe aici, 
un vechi cîntec chinez care începea 
așa : „Munții nu se deplasează / 
iar rîurile își au albiile lor stator
nice / întrucît natura este așa cum 
este / omul nu poate să facă nimic 
s-o schimbe". Iată însă că, în anii 
puterii populare, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez, oame
nii au reușit să o schimbe. Ei au 
dislocat munții din locurile lor, au 
mutat albiile riurilor, au schimbat 
într-o confruntare tenace natura, 
afirmîndu-și vocația de construc
tori.

Iile TANASACHE

atinge tinta călătoriei lor — 
Tirgul internațional de orlogcrie 
de la Wiesbaden, care urmează 
să-și deschidă porțile la 20 mai. 
Povara nu este altceva decit 
propria lor producție, pe care 
doresc să o expună la competi
ția ceasornicarilor. Poate că ni
ciodată maratoniștii nu au dis
pus de atîtea aparate de mă
surare a timpului...

• UN MATERIAL 
IZOLATOR pentru protecția 
podurilor împotriva coroziunii a 
fost pus la punct de Institutul 
de petrol și gaze naturale din 
Ungaria. Este vorba de o folie 
din poliesteri pe bază de bitum 
care se aplică lâ suprafața beto
nului cu ajutorul bitumului 
foarte bine încălzit?. Acest strat 
protejează betonul impotriva 
coroziunii. Fabricarea primelor 
cantități de folii izolatoare a și 
început în orașul Gyor.

• COMBATEREA AL
COOLISMULUI. Medicul 
Paraguayan Ruben Alberto Rolon 
a conceput o metodă nouă de 
luptă impotriva alcoolismului 
Pe dinții pacientului se fixează 
o granulă dintr-o substanță spe
cială a cărei compoziție nu a 
fost dezvăluită. Atunci cind a- 
ceastă granulă vine in contact 
cu o băutură alcoolică se pro
duce un șoc dureros în cavita
tea bucală, însoțit de o stare 
de indispoziție generală. Se 
speră că aceste efecte neplăcute 
vor determina in cele din urmă 
persoana in cauză să abando
neze treptat consumul de 
băuturi alcoolice.

© ANIMALE RARE. 
Rezultatele unui recensămint al 
animalelor rare efectuat iarna 
trecută in Polonia relevă că nu
mărul exemplarelor din unele 
specii amenințate cu dispariția 
a crescut îmbucurător, ca ur
mare a măsurilor de protecție 
inițiate in ultima perioadă. 
Astfel, din 1960 încoace, numă
rul bizonilor s-a triplat, ajun- 
gind la 845 ; dintre aceștia. 341 
trăieâc liber. Au mai fost înre
gistrați 950 de castori — ani
male devenite foarte rare pe 
continentul nostru — 21 urși 
bruni șt 220 capre negre care 
trăiesc în munții Tatra.
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Întîlnire prietenească
PEKIN 13 — Corespondentul sper 

cial Agerpres transmite : Ambasado
rul României la Pekin, Nicolae Ga- 
vrilescu. a avut o întîlnire priete
nească cu Cen Mu-hua, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat și ministru al relațiilor 
economice cu țările străine, si cu 
membrii delegației care s-a Întors.

recent, din vizita efectuată în Româ
nia. Cu acest prilej, membrii dele
gației chineze au împărtășit impre*- 
siile culese în timpul vizitei în tara 
noastră. De ambele părți a fost ex
primată dorința ca prietenia dintre 
cele două partide, țări și popoare, re
lațiile de colaborare multilaterală 
dintre România și China să se dez
volte continuu.

Deschiderea Congresului
Elvețian al Muncii

agențiile

Sprijin ferm luptei poporului coreean 
pentru reunificarea pașnică a patriei

I

GENEVA 13 (Agerpres). — La Pa
latul Expozițiilor din Geneva s-au 
deschis, sîmbătă, lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Elve
țian al Muncii. La lucrări participă 
delegați din partea tuturor organiza
țiilor cantonale ale tării, precum si 
reprezentanții unor partide comunis
te si muncitorești.

Din partea Partidului Comunist 
Român la Congres participă tovară
șul Ștefan Mocuța, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Cluj al P.C.R.

Timp de trei 
al comuniștilor 
situația politică 
congresul va trasa principalele orien
tări ale activității partidului si va 
alege organele de conducere ale 
partidului.

Cuvîntul de deschidere a congresu
lui a fost rostit de Jean Vincent, pre
ședintele Partidului Elvețian al Mun
cii.

Raportul Comitetului Central a fost 
prezentat de ‘Armand Magnin. mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Elvețian al Muncii.

zile, forumul suprem 
elvețieni va examina 
și economică a tării :

Funeraliile de stat ale lui Aldo Moro de presă

Vizita delegației P. S. din Japonia în R.P.D. Coreeană
PHENIAN 13 (Agerpres). — La in

vitația C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, o delegație a Partidului So
cialist din Japonia, condusă de Asu
kata Ichio, președintele Comitetului 
Central Executiv al P.S.J., efectuează 
o vizită la Phenian.

Luînd cuvîntul cu prilejul unei re
cepții oferite in cinstea delegației 
Pak Sen Cer, membru al Comitetului 
Politic al C.C, al P.M.C., vicepreșe
dinte al R.P.D. Coreene, a subliniat 
că Partidul Muncii din Coreea va

depune și pe viitor toate eforturile 
pentru edificarea unei Asii noi, fără 
imperialism și colonialism, fără ex
ploatare și împilare.

La rtndul său, Asukata Ichio a a- 
rătat că scopul vizitei delegației P.S.J. 
în R.P.D. Coreeană este de a exprima 
sprijinul ferm al partidului său față 
de lupta poporului coreean pentru 
reunificarea independentă și pașnică 
a patriei, împotriva manevrelor for-

atelor reacționare, imperialiste, de 
crea „două Corei".

încheierea reuniunii Comitetului internațional 

pentru securitate și cooperare europeană
Mesaj adresat sesiunii speciale a O.N.U. consacrată dezarmării
BRUXELLES 13 (Agerpres). — La 

Bruxelles s-a încheiat reuniunea 
Comitetului internațional pentru 
securitate și cooperare europeană 
(C.I.S.C.E.), Ia <-are au participat re
prezentanți din 20 de țări, printre 
care și România, precum și delegați 
din partea a 14 organizații interna
ționale.

în cadrul lucrărilor s-a realizat un 
schimb de opinii privind situația din 
Europa după reuniunea de la Belgrad 
a reprezentanților țărilor participan» 
te la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa (CSCE) și creș
terea aportului celor mai largi forțe 
democratice și progresiste la efortu
rile consacrate aplicării integrale a 
Actului final de la Helsinki, reali-

zării unor măsuri concrete de dezan
gajare militară și dezarmare, pregă
tirii temeinice a reuniunii de la Ma
drid din 1980.

La reuniunea C.I.S.C.E. s-au dez
bătut. totodată, unele aspecte privind 
rolul opiniei publice în asigurarea 
succesului sesiunii speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrate 
dezarmării. în mesajul pe care 
C.I.S.C.E. îi va adresa acestei sesiuni 
se formulează o serie de propuneri 
pentru încetarea cursei înarmărilor 
și realizarea dezarmării, exprimin- 
du-se speranța că sesiunea O.N.U. va 
adopta hotăriri și măsuri concrete, 
care să deschidă căile dezarmării ge
nerale și, in primul rind, a celei nu
cleare.

ADUNAREA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII

România se pronunță pentru extinderea cooperării 
în vederea ameliorării situației sanitare in lume

GENEVA 13 (Agerpres). — în ca
drul dezbaterilor din Adunarea 
Mondială a Sănătății a luat cuvîn- 
tul dr. Mihai Aldea, șeful delegației 
române, care a prezentat pe larg 
politica sanitară a României, poziția 
sa constantă in marile probleme sa
nitare care confruntă astăzi omeni
rea. în acest context a fost subliniat 
rolul “hotărîtor pe care președin
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. îl are în perfectionarea 
continuă a sistemului de ocrotire a 
sănătății în tara noastră.

După ce a reliefat rolul important 
al concepției președintelui României 
despre noua ordine economică, vorbi
torul a spus : Situația existentă azi 
in lume, unde decalajele între nive-

Iul de viată și sănătate dintre sta
tele dezvoltate si cele in curs de dez
voltare sint uriașe, impune Adunării 
Mondiale, forul suprem al O.M.S., să 
analizeze aprofundat activitatea si 
deciziile sale, astfel incit toate efor
turile să se îndrepte spre stabilirea 
unei cooperări internaționale con
form aspirațiilor tuturor popoarelor.

Delegația noastră a insistat ca o- 
rientarea bugetului O.M.S. să fie tot 
mai mult îndreptată spre țările in 
curs de dezvoltare, pentru ca si aces
te țări să beneficieze de cuceririle 
moderne ale medicinii, să le folo
sească în interesul oamenilor, pen
tru eradicarea si combaterea bolilor, 
pentru continua ameliorare a stării 
de sănătate. I

■

»i

„Este necesar să se asigure accesul tuturor statelor 
la resursele piscicole ale zonelor economice" 
Dezbaterile din cadrul Conferinței asupra dreptului mării

GENEVA 13 (Agerpres). — Una 
dintre problemele cele mai contro
versate dezbătute la Conferința asu
pra dreptului mării, ale cărei lucrări 
continuă la Geneva, se referă Ia ac
cesul statelor fără litoral și geografic 
dezavantajate la resursele piscicole 
ale zonelor economice.

Luind cuvîntul la dezbaterea aces
tei probleme, delegatul român a ară
tat că prevederile privind zona eco
nomică trebuie să conțină drepturi 
și obligații echilibrate pentru toate 
statele. îndeosebi pentru cele care 
sînt riverane la mări semiîncfiise, să
race în produse piscicole, cum este 
și Marea Neagră. Multe țări, între 
care unele în curs de dezvoltare, ri
verane la asemenea mări, ar fi ne
dreptățite dacă n-ar avea un acces 
garantat la pescuit In noile zone e- 
conomice ale statelor riverane la 
mari spatii oceanice (Atlantic, Paci
fic). Evidențiind că unele din acestea 
sînt țări foarte dezvoltate din punct 
de vedere economic, delegatul român 
a arătat că ar fi total injust și m 
contradicție cu exigențele noii ordini 
economice internaționale ca regle
mentările privind mările și oceanele 
să dezavantajeze unele țări în curs 
de dezvoltare și să favorizeze țări 
dezvoltate, prin excluderea primelor 
dintr-o zonă în care în trecut aveau 
libertatea totală de pescuit Zona e-

conomlcă, care favorizează și un mic 
număr de țări în curs de dezvoltare 
din America Latină și Asia, trebuie 
să conțină drepturi bine definite și 
garantate și pentru țările în curs de 
dezvoltare dezavantajate prin situa
ția lor geografică. Această zonă nu 
poate face parte' din marea terito
rială a statelor riverane și cu atît 
mai puțin din teritoriul național, 
căci aceasta ar însemna o nouă re
împărțire teritorială. Asupra zonei 
economice nu poate fi extinsă suve
ranitatea statului riveran.

Delegația română a prezentat, îm
preună cu delegația Iugoslaviei, un 
amendament potrivit căruia statele 
dezavantajate ar urma să aibă un 
drept de pescuit și în alte regiuni 
geografice decît cele în care sînt si
tuate, în special în cele în care există 
mari cantități de pește. Acest amen
dament a fost sprijinit de R. P. Chi
neză, R.P.D. Coreeană, Peru, Tai- 
landa, Jamaica, Ecuador, Cuba, Cipru, 
Uganda, Grecia. Singapore. Haiti, Ne
pal.

la Conferința 
a propus ca 

națională re-

★
Grupul țărilor arabe 

asupra dreptului mării 
mișcările de eliberare
cunoscute de O.N.U. să poată adera 
la convenția privind dreptul mării, 
ce urmează a fi elaborată de către 
actuala conferință.

In pregătirea „Anului internațional al copilului"

Un studiu U.N.I.C.E.F. solicită adoptarea de măsuri pentru
îmbunătățirea condițiilor de trai

NAȚIUNILE UNITE 
13 (Agerpres). — Pinâ 
la sfirșltul acestui secol, 
circa, o treime din popu
lația urbană a globului 
va fi reprezentată de 
copii, respectiv 700 mi
lioane dintr-un-total de 
2 miliarde — se afirmă 
intr-un studiu al Fondu
lui Națiunilor Unite pen
tru Copii (U.N.I.C.E.F.). 
Date fiind condițiile 
necorespunzătoare 
viață și de locuit 
unele țări in curs 
dezvoltare, U.N.I.C.E.F. 
avertizează că, dacă nu 
vor fi adoptate din vre-

de 
din
de

me măsurile care se im
pun. condiția multor mi
lioane de copii de pe 
glob se va deteriora și 
mal mult.

Astfel de măsuri, a- 
plicabile printr-o strin- 
să cooperare intre a- 
genția specializată a 
O.N.U. și guvernele na
ționale, vor face obiec
tul dezbaterilor Consi
liului de administrație 
al U.N.I.C.E.F., care se 
va întruni luni, la New 
York.

Actualele eforturi 
ce se așteaptă să 
sporite cu prilejul

■fie
A-

ale copiilor
nului internațional al 
copilului (1979) — tre
buie să ducă la îmbu
nătățirea condițiilor de 
trai pentru noile gene
rații de copii, se relevă 
in studiu. Dacă guver
nele vor întreprinde 
măsurile corespunzătoa
re și vor acționa in coo
perare, 
nătății, 
năstării 
putea 
pină la 
secol, este de 
directorul executiv 
U.N.I.C.E.F.

problemele să- 
nutriției și bu- 

copiilor vor 
fi soluționate 
sfirsitul acestui 

părere 
al

ROMA 13 (Agerpres). — Puternica 
solidaritate a forțelor progresiste din 
Italia, a întregului popor, în lupta 
pentru dezvoltarea democratică și in
dependentă a țării, împotriva acțiu
nilor teroriste, pentru apărarea drep
turilor și libertăților constituționale, 
asigurarea climatului necesar activi
tății poporului italian pe calea pro
gresului și bunăstării a reieșit cu 
pregnantă sîmbătă lă funeraliile de 
stat organizate la Roma in memoria 
lui Aldo Moro, președintele Consiliu
lui Național al Partidului Democrat 
Creștin din Italia. La ceremonie, 
desfășurată la Bazilica San Giovanni 
in Laterano. au asistat cele mai înalte 
personalități ale statului italian, re
prezentanți ai guvernului, ai tuturor 
formațiunilor politice și ai sindicate
lor. In afara bazilicii a avut loc o 
impresionantă demonstrație populară 
— expresie a hotărîrii forțelor demo
cratice italiene de a-si intensifica

eforturile îndreptate spre apărarea și 
consolidarea instituțiilor republicane, 
spre adîncirea evoluțiilor pozitive din 
țară, in conformitate cu interesele 
fundamentale ale poporului.

La funeraliile de stat au partici
pat delegații oficiale venite din di
verse părți ale lumii.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a fost reprezentat de o delegație 
alcătuită din Miu Dobrescu. pre
ședintele Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste. Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. și Ion Mărgineanu. ambasado
rul României în Italia. Din partea 
șefului statului român au fost trans
mise președintelui Republicii Ita
liene. Giovanni Leone, sentimentele 
de compasiune, de deplină solidari
tate a poporului român cu poporul 
italian in lupta sa pentru salvgarda
rea libertăților democratice.

transmit
Naționalizări în Mozam- 

bic. Guvernul mozambican a anun
țat trecerea sub controlul statului a 
minelor de cărbune de la Moatize, 
din zona nordică a 
țineau unor firme 
portugheze.

țării, care apar- 
sud-africane șl

LUĂRI DE POZIȚIE ALE
în ajunul alegerilor parțiale, lide

rii principalelor partide politice ita
liene au făcut o serie de declarații 
politice.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Italian, Enrico Berlinguer, 
a relevat că. în general, majorita
tea parlamentară a rezistat bine 
încercării la care a fost supusă prin 
asasinarea lui 
gruparea
odată, că : „după părerea comuniș
tilor. s-au creat toate condițiile pen
tru relații mai trainice între parti
dele democrat-creștin. comunist si 
socialist. Nu cred că Italia s-a schim
bat in rău. Poporul italian a rezistat 
bine încercării".

La rîndul său, secretarul politic al 
Partidului Democrat-Creștin, Benigno 
Zaccagnini, a afirmat că „încercarea 
foarte grea prin care am trecut și 
prin care trecem in continuare tre-

Aldo Moro de către 
“"“rin teroristă autointitulată 
^Brigăzile roșii". EI a relevat, tot-

PARTIDELOR POLITICE
buie să servească la întărirea uni
tății forțelor majorității parlamen
tare, și deci să ofere guvernului 
capacitatea de acțiune pe care a 
avut-o întotdeauna".

Bettino Craxi. secretarul general 
al Partidului Socialist Italian, vor
bind in Calabria, a subliniat că 
„Unitatea forțelor democratice con
stituie cea mai bună condiție^ pen
tru a se depăși momentele 
prin care trece tara".

Lk Berna au avut 100 c°nv°r* 
biri între Fritz Honegger, membru 
al Consiliului Federal (guvernul) al 
Elveției, titularul departamentului e- 
conomiei naționale, și Ku Mu, vice
premier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, conducătorul delega
ției chineze care efectuează o vizită 
de prietenie la Berna. Convorbirile 
au vizat probleme legate de promo
varea relațiilor economice și comer
ciale bilaterale.

dificile

Giulio 
oficial,

Primul ministru al Italiei. 
Andreotti, a cerut, simbătă. 
Camerei Deputaților să acorde votul 
de încredere guvernului în legătură 
cu aprobarea decretului guverna
mental privind lupta împotriva te
rorismului. Avînd în vedere că ma
joritatea partidelor politice se pro
nunță în favoarea adoptării decretu
lui de către parlament, se apreciază 
că guvernul va obține votul de în
credere.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Un interviu al regelui Iordaniei • Mesaj de protest 

al guvernului egiptean
CAIRO. — După cum transmite a- 

genția M.E.N., ministrul egiptean al 
afacerilor externe. Mohamed Ibrahim 
Kamel, a adresat secretarului de stat 
al S.U.A., Cyrus Vance, un mesaj 
urgent în care protestează Împotriva 
activității ilegale israeliene de pros
pectare și exploatare a unor zăcămin
te de petrol, gaze și alte resurse na
turale din teritoriul egiptean ocupat, 
precum șl din apele teritoriale adia
cente, cu ajutorul unor companii a- 
mericane și vest-europene. Guvernul 
egiptean cere ca Statele Unite să in
tervină pe lingă companiile america
ne si să le avertizeze împotriva con
tinuării acestor activități, care con
travin dreptului internațional si Car
tei O.N.U.

într-un 
publicația' Paris de revista 
— Pays Arabes", regele 
al Iordaniei consideră că 
„a optat mai curînd pentru 
decît pentru pace". Suvera- 

" „după

PARIS 13 (Agerpres). 
interviu 
„France 
Hussein 
Israelul 
teritorii ___  .... .
nul hașemit a subliniat că ... 
planul de Împărțire din 1947, Israelul 
s-a extins. El și-a mărit teritoriul in 
1948, în 1956 și 1967, cind a ocupat 
întreaga Palestină, precum și teri
torii aparținînd altor state arabe. El 
s-a extins acum in sudul Libanului".

„Ni s-a spus, afirmă regele 
Hussein, că un Israel puternic poate 
fi un Israel moderat. Astăzi, Israelul 
este mai puternic ca oricind, dar el 
este mai agresiv și mai hotărît să-și 
mențină controlul asupra teritoriilor 
ocupate și 
și arabilor 
mentul de 
nevoie".

„Singura ___  . __
păcii ar fi ca Israelul să accepte 
să se retragă, într-un context de 
pace, din toate teritoriile ocupate in 
iunie 1967, să restituie suveranității 
arabe partea arabă a Ierusalimului, 
să recunoască drepturile legitime ale 
palestinienilor la liberă autodetermi
nare și la redobîndirea drepturilor 
lor în patria pierdută".

să refuze palestinienilor 
care-1 înconjoară senti- 
securitate de care ei au

bază pentru stabilirea

/

5. înarmările: profunde consecințe 

negative pe plan social și moral

WASHINGTON. — Cyrus Vance, 
secretarul de stat al S.U.A., a decla
rat, la Washington, că vor fi nece
sare noi inițiative pentru a face să 
progreseze negocierile de pace din 
Orientul Mijlociu, care, în prezent, 
se află în impas. El a arătat că Sta
tele Unite elaborează noi propuneri, 
susceptibile să deblocheze negocierile 
de pace.

Fără a furniza detalii asupra vii
toarelor propuneri americane, Cyrus 
Vance s-a limitat să menționeze că 
S.U.A. încearcă să elaboreze cu 
părțile interesate aranjamente con
crete privind malul vestic al Iorda
nului, regiunea Gaza și problema pa
lestiniană.

Continuarea cursei înarmărilor exercită o influență 
nefastă asupra nivelului de trai al popoarelor, frînează 
progresul și bunăstarea întregii omeniri".

gr

NICOLAE CEAUȘESCU
în numărul de ieri al ziarului a fost publicata’ Hotărirea Comite

tului Central al Partidului Comunist Român privind poziția României 
în problemele dezarmării și, in primul rind, ale dezarmării nucleare. 
Substanțială contribuție a partidului și statului nostru la soluționarea 
acestei probleme cardinale a omenirii, cuprinzind un ansamblu de 
propuneri concrete, realiste și constructive în vederea sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării, documen
tul învederează necesitatea stringentă a trecerii la măsuri concrete 
de dezarmare. în acest sens, „Scînteia", referindu-se la multiplele 
consecințe negative ale înarmărilor, a publicat, în cadrul acestui 
ciclu, articole privind primejdiile create pentru însăși existența uma
nă ; efectele negative asupra 
jore ridicate în calea lichidării 
publicăm azi articolul privitor 
cial, moral și spiritual.

economiei mondiale; obstacolele ma- 
decalajelor dintre state. în continuare, 
la consecințele negative pe plan so

I

La Lagos a avut loc verni
sajul unei expoziții de pictură 
contemporană românească. Au 
participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Mi
nisterului federal al Informa
țiilor, ai altor ministere si in
stituții federale nigeriene, oa
meni de cultură si artă, ziariști 
nigerieni.

Comunicatul pubUca» u tn- 
cheierea vizitei oficiale de prietenie 
întreprinse la Berlin de ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, relevă că au fost abordate 
probleme bilaterale, precum și 
chestiuni ale actualității internațio
nale. în timpul vizitei, a fost semnal 
noul Acord de colaborare culturală 
și științifică dintre U.R.S.S. și R.D.G.

Președintele S.U.A., Jlran,y
revinăCarter, a acceptat, vineri, să 

asupra hotărîrii sale de reducere a 
impozitelor, aminind Intrarea în vi
goare a acesteia de la data de 1 oc
tombrie, propusă inițial, la 1 ianua
rie 1979. Potrivit unui comunicat al 
Casei Albe, măsura a devenit nece
sară întrucît „situația economică s-a 
schimbat substanțial. începînd de la 
sfirșitul anului trecut",

Comunicare științifica.In 
cadrul unei reuniuni a unor cunos- 
cuti oameni de știință, organizată la 
Viena, din inițiativa Clubului de la 
Roma. prof. Mircea MaliU. a prezen
tat o comunicare privind „Procesele 
de învățare in societatea contem
porană". Reuniunea a fost deschisă 
de dr. Hertha Fimberg, ministrul 
austriac pentru știință si cercetare, 
care a relevat valoarea si actualita
tea studiului internațional elaborat 
cu participarea cercetătorilor români 
si importantele concluzii ce se pot 
degaja pentru îmbunătățirea struc
turilor educative în lume.

0 delegație din R. D. Ger- 
mOnCI, condusă de Gerhard Beii, 
secretar de stat Ia Ministerul Comer
țului Exterior, a avut la Washington, 
convorbiri cu reprezentanți ai mi
nisterelor comerțului și agriculturii 
în probleme privind relațiile comer
ciale R.D.G.—-S.U.A. S-a constatat că 
de la stabilirea relațiilor diplomatice 
între cele două țări, în 1974. cola
borarea dintre R.D. Germană și 
S.U.A. în domeniul comerțului exte
rior s-a dezvbltat pozitiv și că există 
posibilități de amplificare a ei în 
avantajul ambelor state.

Este un adevăr bine cunoscut că 
desfășurarea cursei înarmărilor impu
ne uriașe sacrificii și afectează grâv 
dezvoltarea tuturor popoarelor lumii, 
fără excepție. Chiar dacă nu se a- 
prind focoasele nucleare, chiar dacă 
nu sint detonate munițiile răspindite 
pe intreg globul, competiția pentru 
acumularea de noi și noi mijloace 
de distrugere influențează negativ 
condițiile existenței umane.

Sporirea bugetelor pentru inannare 
are ca prin efect automat micșora
rea alocațiilor pentru necesități ci
vile din cele mai stringente. Orice 
sumă transferată înarmării din avu
ția națională este. în fapt, 
din celelalte sectoare, afectând viața 
de ' 2. _ Z-'.'..’.. 7_’ -
400 miliarde de dolari inghițiți anual 
de cursa înarmărilor înseamnă imen
se privațiuni pentru diversele po
poare, înseamnă amînarea soluțio
nării multiplelor probleme cu care 
este confruntată omenirea contem
porană. Prioritatea acordată înarmă
rilor a făcut să se alungă la situația 
în care milioane de oameni sînt vic
time ale foametei, continuă să ră- 
mină în întunericul nestiinței de 
carte.

Fapt este că. chiar și în țările 
dezvoltate economic, cu un nivel de 
trai mai 
tive ale

sustrasă
toate zilele a populației. Cele

ridicat., repercusiunile nega- 
cursei înarmărilor se fac

puternic simțite. Este evident că, în 
concjitiile în care ar fi oprită cursa 
înarmărilor și s-ar trece la dezarma
re. standardul de viată ar spori și 
mai mult, favorizînd bunăstarea po
poarelor din aceste țări. In același 
timp însă, chiar in țările industria
lizate există numeroase și acute pro
bleme care nu-si pot găsi o rezolva
re practică și de durată din lipsă de 
resurse financiare. în aproape toate 
aceste țări sint constatate mari dis
crepante sociale. Regiuni întregi, de
clarate oficial subdezvoltate, lince- 
zesc de decenii, alimentind perma
nent armata dezmoșteniților soartei. 
Or. sumele irosite in prezent pentru 
înarmare ar putea furniza mijloacele 
necesare trezirii la viată a 
zone.

Se știe, de asemenea, că 
aceste țări cunosc un șir de . __
probleme sociale nerezolvate. In ma
rile metropole, la adăpostul zgîrie- 
norilor și vilelor luxoase, se află a- 
glomerări de cocioabe insalubre, adă
posturi improvizate din deșeuri. Cu 
suma irosită pentru înarmări într-un 
singur an s-ar putea construi peste 
60 de milioane locuințe sau peste 
1 300 de orașe. S-a calculat, totodată, 
că suma cheltuită pentru o singură 
rachetă este echivalentă cu costul 
unui bloc cu 30 de etaje.

In vreme ce pentru înarmări se

acestor
chiar si 
ascuțite

alocă fără restricții sume tot 
mari, programele sanitare nu 
șese să asigure accesul tuturor __
țenilor la o îngrijire corespunzătoa
re. (Prețul tratamentului in spitale 
a crescut în S.U.A. în proporție de 
1 000 la sută în raport cu 1950, situ
ația fiind similară și în alte țări oc
cidentale). „în bugetele țârilor occi
dentale — notează ziarul vest-ger- 
man „Frankfurter Rundschau" — se 
alocă pentru înarmare fonduri mult 
mai mari decît pentru sănătatea pu
blică, lupta antiepidemică și preve
nirea calamităților naturale luate la 
un Ioc".

Cursa înarmărilor absoarbe mari 
resurse necesare in domeniul învă- 
tămintului și culturii. „Dacă recesiu
nea nu a afectat cu nimic sporirea 
bugetelor militare, capitolele buge
tare destinate culturii — constată 
ziarul ..Deutsche Zeitung" — au fost 
diminuate". Nu de mult, rectorii uni
versităților franceze au anunțat că 
funcționarea normală a acestor insti
tuții necesită un plus de fonduri de 
cel puțin 150 milioane franci. Aproa
pe concomitent cu această reuniune 
universitară, s-a aflat că bugetul mi
litar al țării a fost suplimentat cu 
1326 milioane franci — de zece ori 
mai mult decît solicitaseră rectorii 
pentru necesitățile învățămintului.

„Costul unui singur submarin de 
tipul “Trident* — sublinia cercetă
toarea americană Ruth Leger Sivard, 
într-un studiu recent — corespunde 
cu cheltuielile anuale pentru școlari
zarea a 16 milioane de copii". Iată și 
două cifre care nu mai trebuie în
soțite de comentarii : pentru un sin
gur soldat se cheltuiesc circa 12 500 
dolari în perioada de instrucție : in
tr-o tară avansată din punct de ve
dere industrial se alocă pe ari in iur 
de 200 dolari pe locuitor pentru 
educație.

Deosebit de grav se repercutează 
cursa înarmărilor asupra țărilor să
race, a căror dezvoltare a fost muti
lată decenii și secole în șir de domi-

mai 
reu- 

cetă-

nația și exploatarea colonială. Recon- 
versiunea unor sume reprezentând 
numai 1 la sută din bugetele mili
tare ale țărilor industrializate ar 
acoperi necesitățile de dezvoltare a 
agriculturii in țările defavorizate. 
Fondurile irosite în patru zile pentru 
înarmări ar asigura hrana pentru 200 
milioane de copii care îndură foamea.

Miliardele înghițite de înarmare 
întîrzie și agravează toate problemele 
acute ale țărilor în curs de dezvol
tare. Senatorul Edward Kennedy 
constata nu de mult că „un miliard 
de bărbați, femei și copii de pe pla
neta noastră nu au acces 
fel de servicii medicale", 
de copii din țările în curs 
tare fiind condamnați la 
pe viață. Alte 5 milioane __ _____
de rujeolă. tuberculoză, tetanos. po
liomielită. Doar jumătate din sumele 
cheltuite astăzi într-o singură zi pen
tru înarmare ar fi suficiente pentru 
eradicarea malariei pe glob.

Adepții cursei înarmărilor fac o 
largă publicitate concepțiilor care 
susțin că absurda irosire de forțe și 
mijloace pentru producerea de arme 
tot mai distrugătoare ar oferi 
avantaje sub aspectul ocupării for
ței de muncă, in condițiile in care 
numeroase state occidentale sint con
fruntate cu acuta problemă a șoma
jului. Este adevărat că vastele sec
toare ale industriei militare ocupă o 
parte importantă a forței de muncă. 
Dar nu este mai puțin adevărat că 
aceste industrii ar putea fi recon- 
vertite in scopuri pașnice, ar putea 
trece la producția civilă. Oare ma
șinile care strunjesc percutoare pen
tru tunuri nu pot strunji piese pen
tru tractoare, ori șantierele navale 
destinate comenzilor militare nu ar 
putea trece la construcția de vase 
comerciale ? ! Potrivit unor estimări 
oficiale. în S.U.A., cu suma de un 
miliard de dolari alocați pentru înar
mare, s-ar crea, in acest sector, 
76 000 locuri de muncă. Aceeași sumă 
investită în programe civile oferă, 
în medie, 100 000 de slujbe.

Totodată, escalada înarmărilor fa
vorizează proliferarea violenței, a 
criminalității, creează un climat de 
incertitudine, de teamă, un mediu 
prielnic pentru poluarea morală, are 
efecte nocive asupra tineretului. Sint 
propagate cu o largă publicitate 
„cultul armelor" și violența, favori
zînd un teren propice criminalității.

la nici un 
milioane 

de dezvol- 
infirmitate 
mor anual

într-un singur an. în Franța au fost 
comise 3 000 de atentate cu ajutorul 
explozibililor.

Psihoza înarmărilor se repercutea
ză si asupra creației cultural-artistice. 
o contaminează și o viciază. Cinema
tograful este antrenat, cu predilecție, 
in lansarea de producții cu efecte no
cive asupra moralului populației. 
Iată numai cîteva titluri de filme 
rulate cu mari încasări pe ecranele 
cinematografelor din unele țări occi
dentale : „Ziua in care s-a sfirșit 
lumea". „Ultima zi înainte de apo
calips". „Insectele incendiatoare". 
„Invazia creaturilor din stele". „Mon
strul din spațiul cosmic". „Războaie 
intre aștri".

într-o ambiantă de poluare mora
lă., de tensiune psihică, se înregis
trează tot mai frecvent stări de an
goasă. de neliniște și nesiguranță. Ar 
fi absurd să se creadă — si orice 

t neurolog poate să confirme — că a- 
supra psihicului omenesc rămin fără 
efect publicitatea făcută unor arme 
nimicitoare, capabile să transforme 
totul în ruină, să distrugă tot ce este 
viu. Creșterea, ca fenomen social, a 
nevrozelor în țările capitaliste — asa 
cum constată unanim statisticile in
stituțiilor sanitare — este în bună 
măsură legată de intensificarea cursei 
înarmărilor, cu întregul climat ce-1 
generează pe plan social.

Prin marile primejdii pe care le 
implică pentru destinul tuturor po
poarelor. prin efectele grave pe care 
le are pe plan social asupra tuturor 
componentelor vieții omenești, cursa 
înarmărilor constituie 
serioasă pentru pace, 
poate trăi în liniște 
este împiedicată să-și, 
plin in valoare marile 
creative, capacitatea de a da răspuns 
Ia orice problemă cu care este con
fruntată. în timp ce în lume se acu
mulează noi si noi arme de distru
gere.

Iată încă unul din temeiurile pen
tru care partidul și statul nostru 
cheamă toate țările să conlucreze 
pentru trecerea neîntârziată la mă
suri efective de dezarmare, conside
red că apropiata sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U. oferă 
cadrul cel mai adecvat pentru rea
lizarea de progrese în această pro
blemă de importantă capitală pentru 
viitorul omenirii.

o amenințare 
Omenirea nu 
Si securitate, 
pună pe de- 
ei posibilități
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De vină nu e alfabetul..
pre-
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Ce simplu se învăța alfabetul odinioară: A-C, ac; O-l, oi. Parcă 
destinate, literele conturau o lume oarecum idilică, de cusături alese 
și mioare la pășunat, o lume de hărnicie, muncă, liniște...

...De la un timp, alfabetul este însă deturnat. E jefuit șl înstrăi
nat, piesă cu piesă, literă cu literă ia Intervale tot mal reduse.

Răpirea a început cu începutul. Adică cu litera A. în loc să se mal 
înșire „bomba — atomică — prin — fisiune — care — a provocat — i 
200 000 — victime", s-a spus, pe scurt, „Bomba A". în vorbirea curentă ’ 
se poartă prescurtările — timpul modern este timpul lipsei de timp.

A fost răpită apoi litera H. Pentru bomba cu hidrogen.
Din primul război mondial au fost cunoscute gazele de luptă. Erau 

rudimentare, iar folosirea lor depindea de cum bătea vîntul — cel atmo
sferic, nu politic. Abia în zilele noastre s-a făcut treabă serioasă, s-au 
creat gaze la nivelul civilizației. Și s-a creat bomba chimică — 
„Bomba C".

Nu, nu — să nu ne neliniștim, n-a fost sărită litera B. Dimpotrivă, 
manifestîndu-se înaltă considerație pentru vlbrionii holerici, bacilii teta- 
nosuiui ori virușii gripei s-a creat armamentul bacteriologic. Adică, pe 
scurt. Bomba B.

Litera „I" era de mult reținută pentru bombele incendiare. „0“ a 
fost, normal, preluată, încă de acum cîțiva ani, pentru bomba cu oxigen
— mai precis bomba dezoxigenantă, capabilă să asfixieze totul în jur
— cai șl păsări, șoareci și pisici, fiare și oameni.

Dar, pardon, încă înainte de folosirea bombei „0“ a fost utilizată 
Bomba „F“ sau bomba cu fragmentare care imprăștie o grindină deasă 
de bile brizante — mult mai eficiente decît alicele pentru potîrnichi.

Anul 1978 ne-a adus discuțiile despre bomba „N", „bomba cu neu
troni", cu o forță exploziv-calorică redusă, dar cu radiații extrem de pu
ternice. însă cum lucrurile s-au cam împotmolit cu bomba „N", labora
toarele militare din Los Alamos și Livermore anunță, cu promptă solici
tudine, că pregătesc o marfă nouă, avînd caracteristici inverse: cu 
radiații insignifiante, dar degajînd temperaturi foarte mari. Respectivele 
laboratoare au și pus o triplă poprire pe litera R, racolată pentru 
„Bomba R.R.R." (radiații reziduale reduse).

...Jumulit, ciuruit și ferfenițat, bietul alfabet își prevede, pentru viitor, 
amenințate și literele S — pentru bomba seismică, M — pentru bombele 
provocatoare de maree, P — perturbații psihice. Etc, etc, etc.

*
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Ce-I de făcut ? Oare să desființăm alfabetul ? Dar prin analfabeti- 

zarea generală și totală, cum vor mai putea generațiile viitoare să-l 
citească pe Shakespeare sau să afle de Beethoven, Rembrandt sau 
Rodin?

Sau poate, mai bine, să se treacă la fabricarea unei noi bombe — i 
bomba „D" ? Cu „d" de la dezarmare: iar popoarele au putința să de- J 
termine explozia unei asemenea bombe, căreia nu i-ar rezista nici ‘ 
blindajele arsenalelor, nici safeurile oțelite ale companiilor producă
toare ae armament.

Și nici chiar cartonul mapelor și dosarelor cu proiectele altor răpiri 
de litere.

...Iar alfabetul s-ar întoarce Ia A-C, ac: O-I, ol..
N. COREU
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