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In ziarul DE AZI:

RUBRICILE NOAS
TRE : Muncă, răs
pundere, competență ; 
Omul și viața raționa
lă ; Faptul divers ; Din 
instanță în fața opiniei 
publice ; Sport; Din 
țările socialiste; De 
pretutindeni.

Generalul locotenent Olusegun Obasanjo, 
șeful guvernului militar federal, comandam suprem 
al forțelor armate ale Republicii Federale Nigeria, 
va face o vizită oficială în (ara noastră
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, generalul locote
nent Olusegun Obasanjo, șeful gu
vernului militar federal, comandant

suprem al forțelor armate ale Re
publicii Federale Nigeria, va efeciua 
o vizită oficială în Republica Socia
listă România, la începutul lunii iu
nie 1978.

SO MEȘE NI

Sentimentele de stimă și prețuire reciprocă, de caldă prietenie și deplină

înțelegere caracterizează ambianța in care se desfășoară in continuare

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA DEMOCRATĂ POPULARĂ LAOS

încheierea convorbirilor 
oficiale intre tovarășii 

Nicolae Ceaușescu 
și Kaysone Phomvihane

La Vientiane s-au încheiat, in ziua 
de 27 mai. convorbirile oficiale între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Kaysone 
Phomvihane. secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, prim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii De
mocrate Populare Laos.

La convorbiri au participat din 
partea română tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
precum și tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale. Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe. Vasile Mușat. secre
tar al C.C. al P.C.R.. Vasile Pungan. 
membru al C.C. al P.C.R.. ministru 
la Președinția Republicii Socialiste 
România, șef al grupului de consi
lieri ai președintelui Republicii. Ma
rin Enache. secretar personal al pre
ședintelui Republicii. Tudor Zamfira, 
ambasadorul României în Laos.

Din partea laotiană au luat parte 
tovarășii Sufanuvong. membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluțio
nar Laoțian, președintele Republicii 
Democrate Populare Laos. Phoune 
Sipraseuth, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.P.R.L.. vicepremier. 
ministrul afacerilor externe. Saly 
Vongkhamsao. membru al Secretaria
tului C.C. al P.P.R.L.. ministru la 
Președinția Consiliului de Miniștri. 
Sanan Southichak, membru al C.C. 
al P.P.R.L.. ministrul comunicațiilor, 
lucrărilor publice și. transporturilor. 
Maysouk Saysompheng, membru al 
C.C. al P.P.R.L.. ministrul industriei 
și comerțului. Sisana Sisane. mem
bru supleant al C.C. al P.P.R.L.. mi
nistrul informațiilor, propagandei, 
culturii și turismului. Khampheng 
Boupha, membru supleant al C.C. al 
P.P.R.L., membru al Comitetului 
Permanent al Adunării Populare Su
preme a R.D.P. Laos. Thongsavat 
Khaykhamphithoune. membru su
pleant al C.C. al P.P.R.L.. vicepre
mier la Președinția Consiliului de 
Miniștri. Soth Phet-Lasy, ambasado
rul R.D.P. Laos la București.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate aspecte esențiale ale actuali
tății internaționale, evidentiindu-se 

Intilnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu cu tovarășii Kaysone Phomvihane și Sufanuvong

profundele transformări revoluțio
nare. sociale și naționale petrecute 
în lume, ca urmare a afirmării vo
inței popoarelor de a fi stăpîne pe 
soarta lor. de a trăi liber și suveran, 
în condiții de pace si securitate.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kaysone Phomvihane au reînnoit 
hotărirea partidelor, țărilor și po
poarelor noastre de a conlucra tot 
mai strîns in domeniul vieții inter
naționale, de a-și aduce întreaga 
contribuție la abolirea definitivă a 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste. de asuprire si domi
nație, la instaurarea unor raporturi 
cu adevărat echitabile între state, la 
lichidarea subdezvoltării și la stator
nicirea noii ordini politice si econo
mice mondiale, la asigurarea unui 
climat stabil de pace, justiție și 
securitate, la solutionarea construc
tivă a problemelor ce preocupă ome
nirea. la făurirea unei lumi mai. 
drepte si mai bune. în eafe fiecare 
națiune să se poată dezvolta nestin
gherit pe calea progresului economic 
și social.

Părțile și-au exprimat convin
gerea că vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a de-- 
legației de partid si de stat a Re
publicii Socialiste România, convor
birile care au avut loc cu acest prilej 
la cel mai înalt nivel vor determina 
o întărire a prieteniei si solidarității 
dintre popoarele, partidele si țările 
noastre, o intensificare a conlucră
rii, a schimbului de experiență din
tre cele două partide in construcția 
socialismului, vor duce la stimularea 
si mai puternică a colaborării atit 
pe plan bilateral, cit si în lupta po
poarelor în slujba cauzei generale a 
socialismului, progresului, libertății 
și independentei națiunilor, a păcii 
si securității internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a invitat pe tova
rășii Kaysone Phomvihane. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Lao
țian. prim-ministru al Guvernului 
Republicii Democrate Populare Laos, 
și Sufanuvong, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Lao
tian. președintele Republicii Demo
crate- Populare Laos, să facă o vi
zită oficială de prietenie în România. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere.

Convorbirile au decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie tovără
șească. de stimă și înțelegere reci
procă.

Un câlduros bun venit pe pămîntul laoțian

A

În mijlocul muncitorilor de la Fabrica 
de placaje din Vientiane

în cursul zilei de sîmbătă. 27 mai. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost oaspeții muncitori
lor si specialiștilor de la Fabrica de 
placaje din Vientiane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost în
soțiți de tovarășii Cornel Burtică. 
Dumitru Popescu. Ștefan Andrei. Va
sile Mușat. Vasile Pungan.

A fost prezent Tudor Zamfira, am
basadorul României in R.D.P. Laos.

în cursul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți români au 
fost conduși de Phoune Sipraseuth. 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.L., vicepremier. ministrul a- 
faceirilor externe al R.D.P. Laos, 
Maysouk Saysompheng, membru al 
C.C. al P.P.R.L.. ministrul industriei 
și comerțului. Khampheng Boupha, 
membru supleant al C.C. al P.P.R.L.. 
membru al Comitetului Permanent al 
Adunării Populare Supreme a R.D.P. 
Laos.

Coloana de mașini. însoțită de mo- 

tocicliști. a străbătut principalele ar
tere ale capitalei lăotiene, împodobi
te cu drapele de stat ale Republi
cii Socialiste România și R.D.P. Laos, 
îndreptîndu-se spre zona în care se 
află cele mai multe unități econo
mice din Vientiane, în cea mai mare 
parte controlate si conduse astăzi de 
stat. La intrarea în fabrica de pla
caje. zeci de muncitori imbrăcati în 
haine de sărbătoare, agitînd stegu- 
lete românești și lăotiene. au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. tova
rășei Elena Ceaușescu. celorlalți oas
peți români o primire deosebit de 
călduroasă. Potrivit obiceiului din 
Laos, unul dintre cetătenii-gazdă ros
tește cuvinte de salut. prietenești, 
care sînt reluate apoi în cor de toti 
cei veniti in întîmpinare. Se aclamă 
puternic pentru prietenia militantă 
dintre partidele, popoarele si statele 
noastre. „Felicităm călduros de
legația de partid si de stat română, 
in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“.

înalții oaspeți români sînt sa
lutați de directorul întreprinderii 
Dnongkham Norasinh. de alte per
soane oficiale lăotiene. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu si ceilalți membri ai de
legației sînt invitați în salonul de 
onoare pentru a li se prezenta istori
cul. profilul și perspectivele acestei 
întreprinderi.

Ca o consecință a anilor îndelun
gați de exploatare colonială, fabrica 
de placaje — cu 420 de muncitori — 
este una dintre întreprinderile cele 
mai mari din tară. Este remarcabil 
însă faptul că. de la 2 000 de foi de 
placaj care se realizau zilnic cu 7—8 
ani în urmă, producția a crescut în 
1975 la 5 000. iar in 1978 — la peste 
7 000. în prezent, explică directorul 
întreprinderii, colectivul muncitoresc 
— căruia i s-a alăturat inclusiv fostul 
proprietar, care, după victoria revo
luției. a consimțit s-o cedeze statului 
și să rămînă să lucreze în continuare 
aici — se străduiește să îndeplineas
că sarcinile stabilite de Partidul 
Popular Revoluționar Laotian de a 
realiza în acest an o producție de 
60 000 de metri cubi placaje.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu sint invitați să 
viziteze unele dintre locurile de pro
ducție. Este urmărit procesul de fa
bricație. începînd de la pregătirea 
buștenilor pînă la depozitele secto
rului expediție.

înaltii oaspeți români sînt salutați 
(Continuare în pag. a IlI-a)

numele
Someșeni fusese o 

comună. Ca toate ce
lelalte din Transilva
nia. Denumirea și-o 
căpătase prin vecină
tatea cu riul Someș. 
Cei de pe Someș... So
meșeni. De citva timp, 
somesenii. deși o parte 
dintre ei încă se ocu
pă de agricultură, nu 
mai sînt săteni. Oră
șeni — acesta e noul 
lor statut civic. Au a- 
juns aici nu prin 
transformarea satului 
în oraș (de sine stătă
tor). ci prin aceea că 
a fost absorbit, prin 
extindere. de către 
municipiul Cluj-Na- 
poca. Vorbim astăzi 
despre... cartierul So
meșeni. Cooperativa 
agricolă de producție 
se numește „C.A.P. 
Someșeni. Cluj-Napo- 
ca“. Căminul cultural 
a devenit ..sucursala 
Someșeni" a Casei de 
cultură din Cluj-Na- 
poca. Și asa mai de
parte.

In sediul C.A.P. îl 
găsim pe inginerul șef. 
Ne vorbește. în date 
sintetice, despre coo
perativa lor. Care e. 
de fapt, industrial- 
agrară. Pentru că 45 
la sută din valoarea 
producției se realizea
ză din activități in
dustriale ; un atelier 
de reparații auto (con
tracte pentru reparații 
in termen de garanție 
cu întreprinderea de 
autocamioane „Stea
gul roșu" Brașov), un 
atelier de artizanat, un 
atelier de prelucrat 
mase plastice, o tăbâ- 
cărie. servicii speciali
zate pentru instalații 
de apă și instalații e- 
lectrice. înțelegem ast
fel de ce. atunci cînd 
am intrat în incinta 
gospodărească a coo
perativei. am avut 
impresia că am pă
truns într-o între
prindere industrială. 
Ateliere din care răz
batea zumzet de ma
șini in mers, în curte 
diverse instalații... Oa
menii pe care i-am în- 
tîlnit nu purtau veș
mintele muncitorului 
agricol, ci salopete. Ni 
se pare firesc. Condu
cerea cooperativei a 
rezolvat, in folosul ei, 
problema forței de 
muncă pe care o eli
berează, prin mecani
zare, agricultura.

Dar iată și pe unul 
dintre cei care au ră
mas credincioși mese
riei de ...țăran. Șeful 
de echipă Ion Stolnea- 
nu. Bărbat înalt și voi
nic. Se află aici, „la 
birău", pentru că „a 
rămas în urmă cu hir- 
tiile". Pentru că a 
plouat azi noapte, iar 
terenul e prea moale, 
s-a gîndit să-și treacă 
timpul eu folos.

— Cum arăta „satul1*

— Cartea - starea — 
wemilor unui popor

în luna înfloririi 
trandafirului, cind teii 
se pregătesc să inun
de bulevardele cu pî- 
raie de miere, un po
por întreg sărbăto
rește Cartea. Zile in 
care gindul meu se 
scaldă în grîu si în 
cîntec. Cartea e sta
rea vremilor unui 
neam, flacăra lui ne
pieritoare desprinsă 
din arborele vieții, din 
sarea pămîntului său. 
Cartea e muntele cu 
terase de marmură de 
pe care privești în tru
pul Veacurilor asfinți
te. în nemărginirile is
toriei și la stelele ce 
stau să răsară in tim
pul necunoscut nouă. 
Cartea cea bună și a- 
devărată se află. la 
români, mereu în săr
bătoarea inimii. Sin- 
tem cu siguranță u- 
nul din putinele po
poare care spun isto
riei poveste si povestii, 
istorie. E un semn 
care ne încredințează 
că același singe scaldă 
și viata, și cartea, 
semn, fără îndoială, 
amestecat cu lumini 
tragice, dar și cu surî- 
sul verde strecurat 
prin aur al luceafăru
lui răsărind peste Bă
răgan sau ascunzîndu- 
și chipul în pînza 
viilor ce atîrnă pe 
toate drumurile țării.

Cartea, fiind înainte 
de toate istorie si pa
siune supremă, hrăneș
te și izvoarele riurilor

dumneavoastră pe cînd 
era sat și nu o prelun
gire a orașului ?

— Oamenii munceau 
și-atunci. Munceau la 
cimp și cînd nu se mai 
ajungeau cu banii mai 
lucrau și în fabrică la 
Cluj, dacă se găsea de 
lucru. Satul, cum să vă 
spun eu dumneavoas
tră, nu era nici mai 
bogat, nici mai sărac 
decît altele. Atîta doar 
că era mai mic. Acu
ma s-or înmulțit și ca
sele și s-or făcut mai 
mindre. Oamenii și-or 
stricat casele cele 
vechi, bătrinești, mi
cuțe. Dac-or rămas din 
cele vechi 10 la sută. 
S-or făcut case noi, 
mai mari, cu multe 
camere și cu tot ce 
le trebuie oamenilor 
acuma...

— De pildă.
— Păi cu ce să-n- 

cep ?... Ferești mai 
mari, curent electric, 
mobilă din cea mo
dernă, covoare, frigi
der, aragaz, televizor 
și cite și mai cite, no.

— Toți ?
— D-apăi, toți, si

gur.
— Și români și ma

ghiari 7
— D-apăi cum alt

fel 7 Cine face vreo 
deosebire 7... Și ei lu
cră ca și noi...

Totuși am vrea să 
discutăm cu cineva 
din consiliul de con
ducere. Președintele 
lipsește. Altcineva 7 
Inginerul șef începe 
să înșire nume de 
oameni, mai mult nu
me de femei (și aici, 
mai mult femeile au 
rămas credincioase 
muncilor agricole, iar 
asta se reflectă și în 
structura organisme
lor de conducere)... 
Lenărd Regina... Mol
nar Franciszka... Ko- 
vâcs Varvara......... A,
da, o s-o puteți găsi 
mai ușor pe Lenărd 
Regina că lucrează 
aici, alături, la gră
dina de legume".

Ei, Regina, vin 
tu dară, te caută doi 
tovarăși !

O femeie robustă, 
de aproximativ 50 ani, 
îsi șterge mîinile de 
șort, mîinile cu care 
răsădea in pămîntul 
moale și gras firele 
de roșii.

— Sînteti în consi
liul de conducere 7

— Sînt dară.
— De cînd 7 .
— De mult m-or 

ales, m-or ales me
reu.

— Se întrunește des 
consiliul și cam ce se 
discută 7

— Apăi se întru
nește destul de des, 
că avem și un plan 
de ședințe. Se discută 
treburi de-ale noas
tre, ca să hotărîm 
una, alta...

și focul. Cartea e les
pedea in care un în
treg popor ne scriem 
numele. dragostea, 
bucuria, izbînzile si în- 
fringerile. gradul de 
înțelegere, răbdarea si 
bogăția mintii. Cartea

însemnări de
Fănuș NEAGU

trebuie să fie profilul 
unei inimi colective, 
mireasmă unei plini 
pentru toti si sabia u- 
nei idei. Cărțile noas
tre bune, de la cele 
cuprinzind în literă a- 
roma civilizațiilor ve

In pagina a IV-a

CARTEA — dimensiune definitorie 
a vieții noastre contemporane

unei primăveri
— îl criticați pe 

președinte 7
— L-am mai și cri

ticat cînd a fost ca
zul.

— Nu se supără 7
— Cind e cu drep

tate, de ce să se su
pere 7

— Dumneavoastră 
îi reprezențați in 
consiliu pe coopera
torii de naționalitate 
maghiară 7

— D-apoi, nu m-am 
gîndit la asta. Noi in 
consiliu îi reprezen
tăm pe cooperatori, 
pe oamenii noștri din 
sat, că nimeni nu 
face deosebire. Da- 
că-i pe asa. eu îi re
prezint pe cei de la 
grădină...

— Totuși, dumnea
voastră, cetățenii de 
naționalitate maghia
ră. aveți și probleme
le dumneavoastră.

Avem și 
drepturile 
probleme, 
școală in

Avem 
noastră, 

chiar a- 
venit1 un 

Ce pro-

— Ce probleme a- 
vem noi 7 
noi toate 
și n-avem 
Avem aici 
limba maghiară, dar 
să știți că mulți co
pii de-ai noștri se 
duc la școala româ
nească. Am și eu doi 
nepoți care s-or tre
cut la școala în limba 
română.

— De ce 7
— Așa o vrut băia

tul meu.
— Alte probleme 7
— Nu știu, 

și biserica 
reformată ; 
cuma ne-a 
pastor nou. 
bleme să avem noi 7 
Toți avem unde mun
ci, avem gospodăriile 
noastre... Nu se I face 
nici o deosebire, nici
odată nu s-o făcut...

— Niciodată 7
— Da, demult, cînd 

eram eu copilă...
Stăm de vorbă, în 

Cluj-Napoca, la el a- 
casă, într-o după-a- 
miază ploioasă, cu 
pensionarul loeif Ba
laș, membru de partid 
din 1931.

— Ce vă spune 
dumneavoastră nu
mele de Someșeni 7

— Pentru mine, Șo- 
meșeni a fost un loc 
de teroare, 
stat închis 
în timpul 
horthyste. 
era într-o 
peste calea 
Făceam parte 
conducerea 
ției de partid din Ar
dealul ocupat. în ’43, 
în luna octombrie, am 
fost arestat. Și eu,' și 
nevastă-mea pentru

Acolo am 
în lagăr, 

ocupației 
Lagărul 

cazarmă, 
ferată, 

din 
organiza-

Mihat CARANFIL 
AL. MUREȘAN
(Continuare 
în pag. a Il-a) 

chi la acelea octipîn- 
du-se despre decorul, 
munca și expresia 
modernă a epocii so
cialiste. reprezintă u- 
nul din cele mai ilus
trative monumente ale 
spiritualității noastre.

Cartea bună e sim
bolul libertății. Vis ar
monios și curgere nes
tinsă de fîntini. O for
mă de pătrundere 
misterioasă in legile 
viitorului.

Aceste gînduri mi 
s-au cioplit in suflet 
în timp ce vizitam Ex
poziția cărții deschisă 
în sala Dalles — prid
vorul în care, de atîtea 
ori, și-au explicat fru
musețea artele româ
nești.
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învățători
Reîntorși in satul natal — 

Giurcani, județul Vaslui — frații 
Nelu si Didi Rotaru. tineri învă
țători, i-au uimit pe consăteni 
cu pasiunea lor: sculptura. Pe 
lingă reușitele personale, înscri
se în cadrul manifestărilor pri
lejuite de Festivalul național al 
muncii si creației, frații Rotaru 
îi inițiază și pe elevii lor în 
tainele artei. Ei au înființat aici 
un cerc de arte plastice, despre 
care a si început să se ducă 
vestea. In ce ne privește, vom 
consemna eu plăcere prima ex
poziție a micilor mari sculptori 
din Giurcani.
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Cele 60 
de surori ale 
Măriei Nagy

„Colegei dumneavoastră de 
muncă, Maria Nagy, ii este ne
cesară o intervenție chirurgicali 
foarte dificilă, pentru care este 
nevoie de o mare cantitate de 
singe și vă rugăm...". N-a mai 
fost nevoie ca apelul oamenilor 
în alb să fie citit pînă la capăt. 
El a ajuns drept la... inimile co
legelor sale de la cooperativa 
meșteșugărească „Textile-trico- 
taje" din Satu Mare. Împreună 
cu președinta unității. Gabriela 
Aoșan. nu mai puțin de 60 de 
cooperatoare s-au prezentat ime
diat la spital, donind picăturile 
salvatoare pentru viata colegei 
lor de muncă. Zilele acestea, 
Maria Nagy s-a întors la locul 
său de muncă, imbrătișindu-si 
colegele, le-a spus, emoționată, 
cu lacrimi de bucurie : „De azi 
înainte sînteti si surorile mele..."
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Nota de plată 
a casierei I
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In comuna Adunații-Copăceni, 
județul Ilfov, există o întreprin
dere agricolă de stat. întreprin
derea agricolă de stat are o can
tină. Cantina avea (că nu mai 
are) o casieră. Casiera avea 
chiar de la început o mare poftă, 
dar nu de muncă sau mîncare, 
ci de bani. Ce și-o fi zis 7 Că 
de vreme ce pe ea o cheamă Bă
nie și localitatea se numește A- 
dunatii-Copăceni, s-ar putea să 
fie nume predestinate, drept 
care a început să ..adune" si ea 
bani. Bani de la abonata canti
nei pe care, in loc să-l depună 
unde trebuie. îi sustrăgea. Acum 
va fi „depusă" si casiera Floren
tina Bănie în fata instanței de 
judecată, care-i va întocmi cu
venita notă de plată.
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Nici n-a apucat si se bucure 
Maria Georgescu din Rm. Vilcea 
de ghetele cumpărate de la ma
gazinul „Cozia" din aceeași loca
litate. că a trebuit să le desculțe 
imediat, întrucît li s-au dezlipit 
tălpile. La sesizarea adresată 
magazinului, cumpărătoarea a 
primit următorul răspuns : „Sin
gurul în măsură să vă rezolve 
necazul este furnizorul. adică 
fabrica de încălțăminte -«Progre
sul»*  București". Ghetele au fost 
împachetate si trimise pe adresa 
fabricii. După o lună și jumăta
te în loc de ghete, cumvărătoa- 
rea a primit o pereche de... ciz
me. Dar tot cu pagubă s-a ales. 
Pentru că — să vezi si să nu 
crezi ! — ambele cizme erau 
pentru piciorul sting. Ba. colac 
peste pupăză, cu fermoare de 
culori diferite. Urit lucru să 
...lucrezi cu picioarele, chiar 
dacă e vorba de încălțăminte.
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Cu cifiva ani în urmă. Petra 
Pitulice din municipiul Giurgiu 
declara in scris, negru pe alb, 
că in viața ei n-o să mai între
rupă cursul normal al nici unei 
sarcini. Iată insă că una zicea 
Si alta gindea. iar condamnarea 
suferită n-a invătat-o minte des
tul. de vreme ce s-a apucat din 
nou de aceeași odioasă îndelet
nicire. Ajunsă din nou in fața 
anchetatorilor de la miliția din 
Giurgiu, ea se află acum sub a- 
ceeași învinuire : întreruperea 
cursului normal al sarcinii la 
două femei din aceeași locali
tate. De data aceasta, legea ii 
va „întrerupe" drastic asemenea 
ocupație.
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La iarbă 
verde, 
dar nu așa

O întîmplare mai puțin, obiș
nuită s-a petrecut în localitatea 
Biled, județul Timiș. Deunăzi, 
un căruțaș de la cooperativa a- 
gricolă de producție din locali
tate a făcut ce-a făcut si a în
trecut măsura cu băutura. După 
care l-a apucat somnul. Dar în 
loc să se ducă acasă să se culce 
ca omul, s-a întins în lanul cu 
masă verde. Fiind vremea re
coltării furajelor, inevitabilul 
s-a produs. Cînd dormea mai 
bine, a fost surprins 
său de o combină. A 
picioare.

in culcușul 
rămas fără

de

I
Rubricâ realizata
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteir
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DIAPOZITIVE-SUB PROIECTORUL

în eforturile pentru ridicarea ca
litativă și sporirea eficientei învătă- 
mîntului politico-ideologic, s-a extins 
tot mai mult în ultimii ani folosirea 
materialelor didactico-intuitive, a- 
nume elaborate în acest scop, atit 
pe plan central, cît și local — planșe, 
diapozitive, diafilme, discuri etc. A 
devenit un fapt obișnuit ca la cabi
netele pentru activitatea ideologică și 
politico-educativă și chiar la punctele 
de documentare politico-ideologică 
acest material să fie așezat în ordine 
și fișat, astfel îneît propagandiștii și 
cursantii să-1 poată găsi ușor si fo
losi atît în cadrul dezbaterilor, cît si 
în studiul lor individual.

La pregătirea materialelor didacti
ce pentru învățămîntul politico-ideo
logic și-a adus contribuția și studioul 
„Animafilm", care, începînd cu anul 
1976, a realizat, cu concursul unui 
larg colectiv — activiști de partid si 
de stat, specialiști din economie, ca
dre didactice universitare — citeva 
sute de imagini ce ilustrează su
biecte din 11 domenii tematice, cores
punzător programelor pentru învăță- 
mintul politico-ideologic, fiecare în 
tiraje de cite 4 000—5 000 de exem
plare. Un număr foarte mare de dia
pozitive s-au realizat, de pildă, în 
sprijinul studierii temelor economice 
(diferențiate pe domenii — industrie, 
agricultură, transport, construcții, co
merț), al celor privind istoria pa
triei și a partidului, politica externă 
și relațiile internaționale ale parti
dului și statului nostru etc.

Ce concluzii se desprind în urma 
folosirii lor în tot - acest răstimp în 
cadrul cursurilor de partid ? Iată în
trebarea pe care am adresat-o mai 
multor activiști de partid, lectori, 
propagandiști și cursanți din Bucu
rești și din județele Alba, Brașov, 
Harghita, Iași. Prahova.

UN AJUTOR PREȚIOS ATÎT 
PENTRU CURSANȚI, CÎT SI PEN
TRU PROPAGANDIȘTI. Punctul 
de incidență al opiniilor exprimate 
l-a constituit ideea că aceste seturi 
de diapozitive sînt de un real ajutor 
atît pentru cursanți. cît si pentru 
propagandiștii înșiși, slujind, deopo
trivă. unei mai bune explicări și cla
rificări a problemelor și, totodată, 
sporirii forței de argumentare si 
convingere a învătămintului de 
partid. Sînt întreprinderi ca, bună
oară, Filatura de lînă pieptănată de 
la Miercurea-Ciuc, unde la fiecare 
dezbatere din cadrul învătămintului 
politico-ideologic se fac si proiecții, 
se folosesc planșe — fapt mult apre
ciat de cursanți. în multe locuri, 
diapozitivele sînt utilizate cu bune 
rezultate și în informările politice și 
propaganda prin conferințe, la lecții
le de științe sociale și în activitatea 
cercurilor de filozofie, economie po
litică și istorie ale elevilor, la cursu
rile universităților cultural-științifice 
etc.

între seturile de diapozitive care 
în mod deosebit au întrunit aprecieri 
pozitive atît pentru conținutul lor

EFICIENȚEI EDUCATIVE
științific, strîns legat de actualitate, 
cît și pentru forma de prezentare — 
vie, clară, sugestivă — se numără și 
cele care ilustrează problematica 
productivității muncii în industrie : 
înfățișînd sarcinile stabilite de Con
gresul al XI-lea în acest dome
niu, ele relevă în mod convingă
tor, printr-o serie de calcule sem
nificative, ce avantaje prezintă pen
tru economia națională si pentru 
dezvoltarea socială în ansamblu rea
lizarea si depășirea indicatorilor sta
biliți. pun în evidentă modalitățile. 
Căile concrete de acțiune în vederea 
sporirii productivității. In setul de 
diapozitive destinate cursului de so
cialism științific si problemele dez
voltării economico-sociale ale Româ
niei. tratînd o mare diversitate de 
teme, se remarcă șl bogata ilustrare 
a temei ..Rezolvarea problemei na
ționale în România", diapozitivele

gruparea țărilor lumii în funcție de 
mărimea venitului national pe locui
tor — să se prezinte indicatorii ce 
situează România în rîndul țărilor 
în curs de dezvoltare, evoluția aces
tor indicatori în comparație cu cifre 
din alte țări. îneît să apară clar ce 
drum s-a parcurs si ce mai avem de 
făcut pentru a ajunge la nivelul sta
telor cu dezvoltare medie si a ne 
apropia apoi de nivelul țărilor avan
sate ; în acest context, ar fi, de ase
menea, binevenită și realizarea unei 
imagini care să prezinte indicatorii 
ce situează o țară sau alta în rîndul 
statelor cu dezvoltare medie. Imagi
nile privind repartizarea venitului 
național pentru fondul de con
sum și fondul de dezvoltare se 
rezumă la a compara situațiile ulti
melor două cincinale (cînd ponderea 
fondului de dezvoltare este aproape 
identică) ; ori mai concludentă, mai

Cum este utilizat un bogat material didactic 
în sprijinul învățămîntului politico-ideologic

oglindind dezvoltarea economică ac
celerată pe care o cunosc jude
țele patriei. în care alături de 
români trăiesc maghiari, germani 
etc., înflorirea învătămintului si 
culturii în limbile naționalităților 
conlocuitoare, reprezentarea lor co
respunzătoare în organele centrale 
și locale ale puterii de stat etc. 
După cum multe diapozitive pri
vitoare la politica internațională a 
partidului si statului nostru pun în 
relief. Intr-o manieră convingătoare, 
principialitatea si dinamismul aces
tei politici, direcțiile sale funda
mentale. mijlocind totodată cunoaș
terea unor procese si fenomene ma
jore ale lumii contemporane, a ca
racteristicilor esențiale ale epocii 
noastre.

ÎMBUNĂTĂȚIRI necesare în 
CONȚINUT ȘI ÎN MODUL DE PRE
ZENTARE. Trebuie subliniat însă că 
unele dintre aceste diapozitive, fără 
a avea greșeli de conținut în ceea ce 
reprezintă, sînt însă deficitare sub 
mai multe aspecte. După cum au sub
liniat numeroși interlocutori, în re
editarea lor, ca și în realizarea unor 
diapozitive pe teme noi, se simte ne
voia unui efort mai mare de gîn- 
dire, a unei mai mari inventi
vități in ce privește utilizarea 
(mai ales la temele economice) a 
celor mai expresive si convingătoare 
date, comparații sau formule gra
fice, urmărindu-se in mod deosebit 
reliefarea elementelor noi apărute 
de la o etapă la alta, in diferite do
menii ale construcției noastre socia
liste. Astfel, pentru lămurirea con
ceptului de ..tară socialistă în curs 
de dezvoltare" — pentru care există 
un larg interes — ap fi necesar ca 
pe lîngă diapozitivul ce înfățișează

sugestivă ar fi fost o comparație cu 
cincinalele anterioare (cînd această 
pondere era mult mai mică) : ar fi 
apărut astfel mai clar influenta con
siderabilă pe care o are sporirea 
ponderii fondului de dezvoltare asu
pra accelerării ritmului de creștere 
a venitului national și. respectiv, a 
fondului de consum.

Se constată, de asemenea, tendin
ța de a supraîncărca materialul 
ilustrativ, de a încerca transpunerea 
întregii problematici a unei teme pe 
o singură imagine. Este, de pildă, 
cazul unor teme precum : organele 
locale ale partidului ; formarea și re
partizarea fondului național de dez
voltare economico-socială ; partici
parea oamenilor muncii la condu
cerea activității unităților socia
liste etc. încercarea de a cu
prinde într-o singură Imagine pro
blematica vastă, complexă a a- 
cestor teme împinge, inevitabil, la 
o aglomerare de chenare, dreptun
ghiuri, pătrate, cercuri, săgeți, la 
mult text scris mărunt, ceea ce 
practic îngreunează înțelegerea pro
blemelor, în loc s-o înlesnească. 
Interlocutorii noștri considerau că 
mai potrivit ar fi ca asemenea struc
turi și relații complexe să fie des
compuse în unele mai simple și 
apoi, eventual, recompuse într-o 
imagine globală.

Din discuțiile purtate s-a conturat 
și părerea că nu orice temă poate 
fi transpusă în chip fericit pe dia
pozitiv ; tocmai de aceea, eforturile 
trebuie îndreptate cu prioritate spre 
acele teme care permit o ilustrare 
adecvată — avem in vedere mai 
ales pe cele din domeniul economic, 
unde pot fi realizate diapozitive 
interesante, convingătoare. Desigur,

trebuie alese teme care îșl păs
trează actualitatea O perioadă mal 
Îndelungată, avind In vedere că 
de la elaborarea lor pe plan central 
și pînă la difuzarea în unități trece 
inevitabil un timp în care unele date 
s-ar putea perima.

FOLOSIREA DIAPOZITIVELOR 
SA DEVINĂ O PRACTICA CU
RENTA. în cursul investigației 
noastre am putut constata că, dacă, 
spre exemplu, în pregătirea propa
gandiștilor la cabinetele județene 
pentru activitatea ideologică și poli
tico-educativă diapozitivele sînt fo
losite din ce în ce mai des. în cursu
rile de partid ele sînt încă utilizate 
sporadic sau deloc. Iată în acest 
sens cîteva manifestări de forma
lism, ce nu necesită comentarii. La 
întreprinderea „Nivea" din Brașov, 
la cîteva luni după primirea seturi
lor de diapozitive, nici unul nu fu
sese folosit. ..De ce le-ați mai procu
rat ?“ — am întrebat. „Să fie aici, 
să le avem și noi" — a fost răs
punsul I

O atare situație, întîlnită și în al
te părți, se datorește și faptului că 
înseși cabinetele județene mani
festă încă un interes restrins pen
tru difuzarea lor, nu le prezin
tă propagandiștilor, nu le explică 
modul lor de folosire și nu contro
lează cum sînt utilizate. La cabi
netul județean Prahova pentru ac
tivitatea ideologică și politico-edu
cativă, circa 200 de seturi au aștep
tat cîteva luni spre a fi distribuite, 
în timp ce în marea majoritate a 
întreprinderilor ploieștene asemenea 
seturi lipseau. La întreprinderea 
„Neptun" din Cîmpina. unele seturi 
s-au primit de-abia la începutul a- 
cestul an de învățămînt politico- 
ideologic, deși sosiseră la comitetul 
orășenesc de partid încă din aprilie 
anul trecut.

înlăturarea neajunsurilor în ela
borarea, ca și în difuzarea dia
pozitivelor va face să sporească 
influenta lor pozitivă asupra desfă
șurării învătămintului politico-ideo
logic. Desigur însă că oricît de bi
ne ar fi gîndit și realizat materia
lul ilustrativ pe plan central, el nu 
poate răspunde pe deplin nevoilor 
specifice fiecărei unități. De aceea, 
experiența dobîndită In acest do
meniu se cere tot mai mult valorifi
cată si pe Plan local. în sensul rea
lizării de diapozitive inspirate din 
realitățile și necesitățile fiecărui ju
deț șl chiar ale fiecărei întreprin
deri. Este un cîmp bogat de activi
tate pentru cinecluburile și cercurile 
de fotoamatori din intreprinderi, 
care, sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid șl cu ajuto
rul colectivelor de documentare din 
cadrul cabinetelor, pot aduce — așa 
cum au și dovedit de altfel multe 
dintre ele — o contribuție reală la 
modernizarea întregii activități po
litico-educative.

Silviu ACHIM

(Urmare din pag. I)
că și ea activa în organiza
ția ilegală. Am fost duși la 
Someșeni. Ne-aiu luat acolo 
în primire cîțiva ofițeri și 
civili. Horthyști. Noi eram 
mulți. Români și ma
ghiari. Comuniști sau 
cu vederi democratice. 
Someșeni ...Locul în care 
am îndurat schingiuiri greu 
de imaginat. Atîrnat cu 
capul în jos șl bătut la tălpi 
cu vina de bou... Plutonie
rul bătea. alături medicul 
supraveghea, ca să vadă cit 
îți rezistă inima. Apoi 
șocuri electrice, țigara stin
să pe piele... Am rezistat 
printr-o minune... Comu
nistul Jdzsa Bela a murit 
ca un erou. Desfigurat în 
bătăi, istovit, zdrobit n-a 
mai vrut să mănînce si i-au 
băgat ciorba pe gît cu forța. 
I-a intrat în plămîni... Pen
tru comuniști, de orice na
ționalitate, horthyștii aveau 
același regim. Nu. aici nu 
făceau deosebire. Pentru 
cine intra la Someșeni, 
„egalitatea" era asigurată : 
același tratament bestial.

— Ați mai fost acuma pe 
la Someșeni ?

— Nu. Ocolesc locul a- 
cela.

— Locul n-ere nici o 
vină. S-a transformat și el, 
odată cu toată tara.

— Știu. Dar nu mă duc. 
...La Someșeni. Reluăm 

discuția cu șeful de echipă 
Ion Stolneanu.

— ...da, mi-aduc aminte. 
A fost un lagăr horthyst, în 
timpul războiului ; eu eram 
flăcău.

— Ce se întîmpla acolo ?

— Noi, cei din sat. nu 
prea știam. Cine putea să 
se apropie ? Atîta doar că-i 
vedeam pe deținuți cînd îi 
duceau la muncă, se con
struia aeroportul... Erau 
români, asta știam, că mai 
lucrau la aeroport si oa
meni din sat și i-or auzit 
vorbind românește. deși 
n-aveau voie. Rău destul 
că s-a legat numele nostru 
de-așa o treabă. Dar acuma

structie combinatul de uti
laj greu, care va fi unul 
dintre cele mai importante 
din tară. Deci Șome- 
șeni este de pe acum 
și va fi încă mai mult 
numele unei platforme 
industriale cum puține 
sint în România. Apoi a 
doua zonă, cea a construc
țiilor civile, derivînd. desi
gur, din prima. A început 
aici construcția celui mai

SOMEȘENI
s-a uitat, că-i mult de-a- 
tund...

— Ce vă spune dumnea
voastră numele de Some
șeni, tovarășe primar ?

Primarul municipiului 
Cluj-Napoca. tovarășul Con
stantin Crișan, privește pe 
hartă.

— E numele unui cartier 
care va cunoaște cele mai » 
spectaculoase transformări. 
Se cuprind aici două zone 
paralele. Prima este zona 
industrială Someș Nord-Est 
unde au fost construite ma
joritatea uzinelor noi : în
treprinderea de medicamen
te „Terapia". întreprinde
rea de mașini de rectificat, 
întreprinderea de piese, 
bujii și pulberi sinterizate 
„Sinterom", întreprinderea 
mecanică, întreprinderea de 
cazane mici și arzătoare, 
întreprinderea de ceramică 
fină pentru construcții 
„SANEX". Și se află în con-

nou șl mai modern cartier 
de blocuri al orașului...

— Imaginati-vă o plim
bare prin acest cartier pes
te 10 ani.

— Peste zece ani șl. de 
fapt, mai devreme, ne vom 
afla aici. în partea dinspre 
Someșeni a orașului. în car
tierul ce se va numi Mă- 
răști. O piață mare încon
jurată de blocuri masive cu 
10 și 12 etaje, cu o plastică 
modernă, originală. în mij
locul pieței — o statuie a 
independentei. Pe laturi, 
pasaje subterane pentru 
pietoni. Pentru că va fi 
aici un nod de circulație ; 
se vor întîlni în Piața Mă- 
răști bulevardele Traian 
Vuia. Lenin. Budai Nagy 
Antal. De jur împrejur — 
cartierul propriu-zis cu pes
te 10 000 de apartamente. 
Cu magazine moderne, ci
nematograf. baze sportive, 
cu un parc a cărui amena

jare a și început Vor fi 
aici multe cămine muncito
rești șl pentru studenti. 
Căci există deja în zonă o 
bază nouă de învătămînt a 
institutului politehnic. Deci, 
peste 10 ani vor locui aici 
aproximativ 40 000 de oa
meni, români și maghiari, 
în majoritate lucrînd pe 
noua platformă industrială.

...Someșeni. Numele vechi 
al unui sat de români si 
maghiari, ai cărui lo
cuitori au conviețuit în 
bună înțelegere șl res
pect. Dar și Someșeni — 
numele unui lagăr horthyst. 
dintr-o epocă de tristă a- 
mintire. Someșeni. numele 
unui sat, apoi al unui car
tier din marele oraș, un 
cartier de țărani si munci
tori, români si maghiari, 
muncind și trăind în imita
te si frăție. Iar acum — nu
mele de mîndrie al unei 
mari citadele a industriei 
socialiste. Si locul pe care 
se ridică, practic, un nou 
oraș : cel mai modern car
tier din municipiu. Cu bu
levarde care se cheamă 
Traian Vuia. Budai Nagy 
Antal...

Istorie. Un colt de lume 
în care istoria nouă a 
României a scris un emo
ționant poem al vieții, al 
demnității, al progresului. 
O istorie cu sens unic : 
munca și viața închinate 
propășirii și înălțării mate
riale și spirituale a omului, 
indiferent de limba pe care 
o vorbește și de numele pe 
care-1 poartă.

Someșeni — numele unei 
frumoase, necontenite pri
măveri.

AZI INTRĂ ÎN VIGOARE

Noul mers 
al trenurilor

în ziua de 28 mai intră în 
vigoare noul mers al trenurilor. 
Ediția actuală conține prevederi 
de îmbunătățire a traficului de 
călători. Astfel, trenurile rapide 
care circulă între Capitală si Clui- 
Napoca îsi prelungesc traseul pînă 
la Oradea. De asemenea, accelerate
le de pe linia București Nord — 
Brașov dobîndesc program perma
nent Vor fi îmbunătățite si legătu
rile localităților din Munții Apuseni 
cu Timișoara prin Vașcău. accelera
tele 353 si 354 circulind pe întreaga 
această distanță, cu evitarea trans- 
bordării la Arad. în compunerea ac
celeratelor 431/432 București — Si- 
ghetu Marmatiei se va introduce o 
grupă de vagoane directe pentru 
Tîrgu Mureș, o altă legătură directă 
fiind cea existentă, de la accelera
tele 321/322, pentru Cluj-Napoca. 
prin Războieni. si care asigură legă
turi Ia Timișoara si Galati.

Sint prevăzute noi trenuri pentru 
navetiști prin corelarea orelor de de
plasare cu programul lor de lucru 
din unități economice si instituții. 
Pentru îmbunătățirea confortului, vor 
fi introduse în plus 140 vagoane com
partimentate. adăugîndu-se astfel un 
spor de capacitate de circa 1200 
locuri pe zi.

(Agerpres)

Imagine din stațiunea Venus Foto: Gh. Vințilă

Cura heliomarină
și de tratament în luna iunie
Dispunînd de dotări noi și baze 

moderne de tratament, litoralul nos
tru oferă în tot timpul anului condiții 
din ce în ce mai bune pentru odihnă 
si cură balneară, de folosire a tu
turor factorilor naturali — climă, 
ape minerale, nămoluri terapeutice 
etc. Care sînt avantajele lunii iunie 
pe litoral, față de celelalte luni ale 
sezonului ? întrebarea am adresat-o 
tovarășului prof. dr. Nicolae TE- 
LEKI, șeful clinicii de medicină fi
zică. balneologie si recuperare medi
cală de la Spitalul Brincovenesc.

— Deși luna iunie este o lună de
sezon estival pe litoral, foarte multe 
persoane preferă. în mod 
nai. lunile iulie și august, 
preferință nu are de fapt 
care de ordin 
cura de tratament sau 
în lunile iunie ori în 
o valoare egală cu a 
de vară, iar pentru 
goiii de suferinzi Sint 
dicate. Pledează în acest sens datele 
statistice de climă înregistrate de-a 
lungul a mai bine de un secol. Ast
fel, temperatura medie a aerului pe 
litoral ' ' ...................... - - —
grade 
față 
grade 
iulie și 
Deci, valori me
dii foarte apro
piate. în ce pri
vește 
medie a 
senine. < 
lor 
și 
în 
Pe ______ ________ .
durata de strălucire a soarelui, vom 
preciza că în luna iunie. în medie, 
avem circa 300 ore de soare, față de 
345 în iulie și 317 în august. Aceste 
date statistice demonstrează că pu
tem beneficia cel puțin în egală mă
sură de factorii 
tratament și de 
luna iunie.

— La acestea ___
jul economic : în luna iunie, 
unui loc în hotelurile de categoria 1 
pe litoral, cu cazare și masă, este 
mai mic cu aproape 30 de lei pe zi (69 
lei față de 97,60 lei) decit în lunile 
iulie și august. Cum vă explicați, to
tuși, că în lunile iunie și septembrie 
stațiunile de pe litoral sînt mai puțin 
solicitate 7

— Cred că este vorba mai mult de 
o obișnuință, dacă nu chiar de o pre
judecată. Cine a mers o dată pe li
toral în lunile mai, iunie sau sep
tembrie, evitînd lunile cu aglomera
ție maximă, s-a convins că a putut 
beneficia de condiții mai bune de 
cură de tratament și de odihnă. 
Pentru persoane cu un anumit grad 
de oboseală sau surmenaj sint chiar 
indicate lunile mai puțin aglome
rate. întrucît oferă posibilități mai 
bune pentru refacerea sistemului 
nervos. în luna iunie, temperaturile 
și insolația nu sînt excesive, ceea ce 
permite expunerea la soare, fără 
vreun risc, chiar și a unor persoane 
mai în vîrstă sau cu diferite afec
țiuni cardio-vasculare de tip hiper
tensiv, tulburări de circulație perife
rică etc.

în afară de categoriile amintite, 
luna iunie oferă condiții pentru cura 
heliomarină tuturor celor care merg 
pe litoral pentru o cură profilactică, 
de prevenire a unor îmbolnăviri, 
deci persoane sănătoase, indiferent 
de vîrstă. Cura heliomarină constă, 
în esență, din adaptarea unor funcții, 
îmbunătățirea lor. prin folosirea fac
torilor termici contrastanti : cald, 
rece. Expunerile la aer și soare pe 
nisipul cald și. apoi, băile în apa 
mării solicită capacitatea de adapta
re a organismului, stimulează dife
ritele funcții (circulația sîngelui. ca
pacitatea respiratorie, activitatea sis
temului nervos etc.), cu efecte favo
rabile asupra întregului organism,

tradițio-
Această 

o justifi- 
deoareceobiectiv,

cea de odihnă 
septembrie au 
celorlalte luni 
anumite cate- 
chiar mai in-

înregistrează valori de 19,5—20 
lunile iunie și septembrie, 

22_ 23
lunile HMM 

august. OMUL
în 
de 
în

frecventa
i zilelor 
complet __ _______

este de 15—18 zile în iunie 
septembrie și de 20—22 zile 
iulie si august Și pentru că 
litoral interesează foarte mult și

însorite. numărul

naturali de cură de 
odihnă începînd din
adăugăm și avanta- 

costul

În custodia 
nimănui

a trebuit să se „descarce" în nici un fel de 
bunurile transportate la București ? Cum o 
fi făcut-o ? !

făcînd să crească rezistența sa față 
de diferiți factori nocivi ai mediului.

Am solicitat tovarășului conf. dr. 
Laurian ȘDIC, șeful clinicii de 
medicină fizică, balneologie si recu
perare medicală din Eforie Nord, cî
teva recomandări în legătură cu efec
tuarea tratamentului in stațiunile de 
pe litoral.

— Persoanele venite în statlunl. la 
recomandarea medicului, prin ofi
ciile județene de turism, pot efec
tua tratamente individualizate de 
electro, hidro și kinetoterapie. în 
luna iunie pot beneficia într-o mă
sură mai mare de factorii naturali de 
pe litoral persoanele în vîrstă de 
peste 45 de ani, la care procesele de 
uzură sînt în desfășurare (evoluție), 
ca si persoanele care prezintă poliar- 
troze sau se află în perioadele de 
calm ale artrozelor constituite. Sint 
indicate pentru tratament pe litoral 
în luna iunie și persoanele obeze, su
ferinzii cu neuromialgii și sechele 
de reumatism infectios. cu tulburări 
neuroendocrine, trofostatism (tulbu
rări de statică prin supraîncărcare 
sau supragreutate).

— Apa de mare este unul din fac
torii naturali ai litoralului de care 

putem beneficia 
în tot timpul anu
lui. Vă rugăm 
vă referiți la 
cest aspect.

— Băile

să 
a-

de
mare pot fi fă
cute în zilele 

ridicate în mare, 
și kinetote-

cu temperaturi 
dar balneoterapia 
rapia pot fi practicate și in bazinele 
cu apă de mare sau In piscinele spe
cial amenajate, care se găsesc în 
toate stațiunile de pe litoral. Utili
zarea In scop terapeutic a acestor 
băi se face la recomandarea medicu
lui, care dă indicații individualizate 
privitoare la temperatura, concentra
ția si durata băii, la presiunea hidro
statică pe care trebuie să o exercite, 
la frecventa cu care trebuie să se 
facă — deci, cîte băi. cîte minute. în 
ce mod (scufundat total sau partial) 

. și la ce intervale de timp. De anu
mite precizări depinde adesea efica
citatea unei cure de tratament. 
De pildă, băric în bazine eu 
apă de mare de 34—35 grade (denu
mită temperatură indiferentă) au 
asupra organismului o acțiune ușor 
sedatlvă. liniștitoare, pe cînd cele 
făcute în apă cu temperatura de 37— 
38 grade au o acțiune de activare, 
stimulare ori excitare.

— Faleza litoralului nostru repre
zintă și ea o sursă de refacere a 
stării de sănătate.

— într-adevăr. litoralul oferă con
diții ideale de refacere a organis
mului și prin practicarea mișcării 
sub forma „curei de teren", a mer
sului sistematic pe jos, după un pro
gram care se cere respectat. Se re
comandă ca mersul pe jos să se facă 
pe faleză, pentru ca organismul să 
beneficieze de aerosolii marini. Aero
solii formați prin lovirea valurilor 
de coastele țărmului și antrenarea în 
aer a particulelor de apă marină 
conțin cantități însemnate din săru
rile apei de mare, cu efecte favo
rabile locale la nivelul căilor si or
ganelor respiratorii și. totodată, cu 
rol însemnat în reglarea sistemului 
nervos. Pentru persoanele care do
resc să beneficieze cît mai mult de 
calitățile aerosolilor marini, precizăm 
că cea mai bună zonă pentru cură 
este pînă la 50—100 m de la malul 
mării ; după 100 m. concentrația să
rurilor din aerosoli scade cu circa 35 
la sută.

Se desprinde, deci, că luna iunie 
oferă condiții deosebit de bune pen
tru tratament si refacerea stării de 
sănătate si a capacității de muncă, 
datorită ansamblului factorilor natu
rali ai litoralului, favorabili hellote- 
rapiei, mișcării, odihnei și relaxării.

Elena MANTU

Recent, pe adresă cooperativei meșteșu
gărești „Cerna" din Orșova a sosit o citație 
prin care se arăta că aceasta — prin repre
zentanții săi legali — trebuie să se pre
zinte, „în calitate de pîrît", la Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală, reclamant fiind 
Dumitru S. din București. „Cine este Du
mitru S. ? Și ce legătură are cu respectiva 
cooperativă? întrebărilor firești pe care și 
le-au pus, odată cu primirea citației, fac
torii de răspundere din cooperativă nu li 
s-a putut afla însă nici un răspuns pînă nu 
s-a dat citire copiei după acțiunea înain
tată instanței de reclamant.

Venit In Capitală cu unele bunuri desti
nate I.C.L. Alimentara, sectorul 4, în loc 
să le predea destinatarului, Gh. Stanciu — 
unul dintre șoferii cooperativei din Orșova 
— le-a ...depozitat în curtea unui cetățean 
oarecare — Dumitru S. — căruia i-a pro
mis că le va ridica după cel mult 48 de ore. 
Lucru care nu s-a întîmplat decît după luni 
și luni de zile de la depozitare, și numai 
la cererea expresă a custodelui ad-hoc. Fapt 
pentru care acesta pretindea acum daune 
în valoare de 1 000 lei. Firește, instanța a 
făcut lumină : neîncheind nici un contract 
cu Dumitru S„ cooperativa din Orșova nu 
a putut fi obligată cu nimic, cererea de 
despăgubire fiind astfel respinsă.

Ceea ce ne-a reținut însă atenția este 
ușurința cu care s-a comportat șoferul 
Gh. Stanciu față de bunurile cooperativei, 
pe care le-a încredințat, fără nici un fel de 
ezitare, unui necunoscut. Pe de altă parte, 
ne întrebăm : întoreîndu-se „acasă", în ca
litatea sa de împuternicit al cooperativei nu

Martori 
„de ocazie"

Mitică Nica a împrumutat de la prietenul 
său I.B. suma de 7 200 lei, cu obligația să-i 
restituie integral „peste cel mult două luni". 
Obligație de care nu s-a achitat nici după 
trecerea a doi ani. Mai mult : recent, după 
nenumărate prelungiri ale scadenței, în loc 
să-i restituie banii împrumutați, Mitică 
Nica i-a spus mirat prietenului :

— Care bani, dragă, nu ți i-am dat ? !
Situație în care I.B. s-a adresat justiției. 

Spre surprinderea lui, M.N. nu numai că-și 
susține în continuare varianta cu „restitui
rea banilor", dar, pentru a-și dovedi spu
sele, propune administrarea probei cu mar
tori — lucru cu care I.B. este de acord. Așa 
se face că, în fața instanței, apar rînd pe 
rînd martorii Cristina Bălan și Gheorghe 
Stelian — care, pentru a întări susținerile 
pîrîtului, afirmă următoarele :

Primul — că pîrîtul a înapoiat reclaman
tului 4 200 lei dintr-o sumă luată de la 
C.A.R. în aceeași zi în care a ridicat și el 
un împrumut ; cel de-al doilea — că pîri- 
tul a inapoiat reclamantului restul de 3 000 
lei chiar în fața sa, cînd, cu propria-i 
mină, reclamantul ar fi rupt și chitanța do
veditoare. Afirmații făcute și consemnate 
sub prestare de jurămînt, semnate și sus
ținute de cei doi pe tot timpul procesului.

Iată însă că, trecînd la verificarea probe
lor — atit a celor propuse de reclamant, cît 
și, firește, a celor propuse de pîrît — in
stanța constată că și susținerile pîrîtului și 
cele ale martorilor săi sînt lipsite de orice

temei. (Un singur exemplu : deși Gheorghe 
Stelian a susținut că a asistat atit la resti
tuirea sumei de 3 000 lei, cît și la distru
gerea actului doveditor al acestui împru
mut, reclamantul a prezentat instanței uni
catul intact al actului cu pricina I).

Consecință firească : Mitică Nica a fost 
obligat să-și achite datoriile, Inclusiv do- 
binzile pentru întîrziere. Cum rămîne însă 
cu „obrazul" martorilor ? 1

sura de mai sus cu aceea — mai blîndă, dar 
meritată — a retrogradării în funcție.

Chiar dacă este vorba de o plecare în 
concediu, disciplina muncii nu trebuie con
siderată... în vacanță.

diente. Hotărîrea instanței : un an și patru 
luni închisoare.

Disciplina... 
în vacanta?

într-o dimineață, venind să ceară o lămu
rire inginerului Nicolae Mitran, unul dintre 
maiștrii de la Grupul de șantiere nr. 2 
București, aparținind Centralei de con- 
strucții-montaj, a constatat absența de la 
lucru a celui pe care îl căuta. Spre nedu
merirea colectivului de muncă, fără nici o 
justificare, inginerul a lipsit și a doua, și 
a treia, și a... douăsprezecea zi. Lucrurile 
s-au lămurit abia în a treisprezecea zi, cînd 
— „bine ras, bine dispus" — N. Mitran s-a 
prezentat pe șantier, explicînd cu candoare:

— Cum, nu știați ? 1 Am fost plecat ; 
simțeam nevoia unei destinderi și ml-am 
luat concediu... La plecare, am lăsat chiar 
și o cerere în acest sens...

Să mai spunem ce a urmat ? în loc să în
țeleagă că locul de muncă nu se părăsește 
cînd și cum ai chef, luîndu-ți vacantă fără 
aprobare, amatorul de „destindere" a încer
cat să se apere lnvocînd hîrtia lăsată de el 
pe adresa conducerii. Argument ce nu a 
putut fi luat în considerare nici de condu
cerea unității — care a dispus desfacerea 
contractului său de muncă — nici de in
stanța de judecată — Tribunalul Capitalei, 
secția a IlI-a civilă — cate a înlocuit mă

„Chenzina" 
fără muncă

— Sînt banii mei, onorată instanță. Ieri 
am luat chenzina și cum nu am cheltuit 
incă nici un leu, dacă verificați, puteți con
stata că suma de bani găsită în buzunarul 
meu coincide cu suma de bani înscrisă în 
statul de plată...

După ce a băut cîteva „tării" — pe de o 
parte ca șă prindă curaj, pe de altă parte, 
ca să mai treacă vremea, să se înopteze 
bine — Ion N. (București, Calea Moșilor 
nr. 245) s-a apropiat de una dintre tonetele 
cu mărfuri industriale aflate în Piața Obor 
și, folosindu-se de un drug de fier dinainte 
pregătit, i-a rupt înculetoarea. Apoi, cu sa
coșa plină cu mărfuri și cu bani, s-a înde
părtat de la locul faptei. Prins și deferit 
justiției, I.N. a încercat însă să se „apere" 
lnvocînd faptul că banii aflați asupra sa 
n-ar fi altceva decît chenzina primită în 
ajun, de la locul de muncă.

„Apărare" pe care n-a putut s-o ducă 
însă pînă la capăt deoarece, întrebat unde 
lucrează, inculpatul a început să dea din 
colț In colț. Rînd pe rînd, a afirmat că lu
crează ba pe un șantier de construcții, din 
județul Ilfov, ba la un I.A.S., ba... cu munca 
la domiciliu, în calitate de cooperator. Afir
mații care, verificate de organele în drept, 
s-au dovedit false. I.N. nu numai că nu 
încasase nici o chenzină în ajunul săvîrșirii 
faptei, dar, de o bună bucată de vreme, 
nici nu mai lucra nicăieri, trăind din expe

Din caietul 
grefierului

„Inculpatul: în afara celor nouă condam
nări anterioare, subsemnatul n-am făcut 
nici o altă faptă antisocială, lucru de care 
rog să se țină seama la stabilirea pedepsei; 
cu atît mai mult cu cît între ultima dintre 
pedepse (executată cu un an și cinci luni 
în urmă — n.n.) șl noua mea greșeală, în- 
tîmplătoane (o spargere — n.n.), subsemna
tul am lucrat cinstit, în cadrul unei coope
rative meșteșugărești.

Președintele completului: Cît timp ați 
lucrat ?

Inculpatul: Păi, aproximativ o săptămlnă 
fără vreo patru zile".

(Tribunalul Capitalei, fragment din 
apărarea inculpatului, dosar penal 
723/1978).

„Faptul că din biletul găsit de soțul meu 
în poșetă reiese că eu și prietenul meu 
discutam unele chestiuni intime, privind 
căsnicia mea, nu cred că poate fi o dovadă 
de imoralitate ; aceasta dovedește faptul că, 
dimpotrivă, și eu, și prietenul meu puneam 
pe primul plan căsnicia mea, nicidecum 
relațiile noastre de prietenie, el acuzin- 
du-mă mereu că eu nu am întotdeauna față 
de soțul meu o atitudine binevoitoare...".

(Tribunalul Capitalei, secția a IH-a 
civilă, fragment din „apărarea" într-un 
proces de divorț...).

Titus ANDREI
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Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu in Republica Democrats Populara tans

in timpul convorbirilor oficiale

Fiori ale stimei și prieteniei

Spectacol artistic in onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu, împreună 
cu tovarășii Kaysone Phomvihane 
si Sufanuvong au asistat vineri seara 
la un spectacol artistic prezentat în 
onoarea înaltilor oaspeți români.

Pe frontispiciul scenei era înscrisă 
urarea : „Salutăm călduros delegația 
de partid si de stat a Republicii So
cialiste România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, care face o vizită oficială 
de prietenie în Laos“.

Au luat parte din partea română 
tovarășii Comei Burtică, Dumitru 
Popescu. Ștefan. Andrei. Vasile Mu
sai Vasile Pungan. A fost, de ase
menea, prezent Tudor Zamfira, am
basadorul României în Republica 
Democrată Populară Laos.

Din partea laotiană au luat parte 
Phoune Sipraseuth, Saly Vongkham- 
sao. Sanan Southichak si alti mem
bri ai conducerii de partid si de 
stat, alte persoane oficiale.

Au fost prezenti membri ai corpu
lui diplomatic acreditați la Vientia
ne.

„întregul popor laoțian salută din toată inima 
pe înalții oaspeți români"

Ziarele din Vientiane au acordat 
largi spații editorialelor și fotogra
fiilor menite să sublinieze impor
tanța deosebită a vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, in Republica Democrată Popu
lară Laos. „Primim din toată ini
ma delegația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România su
rori!", își intitulează ziarul „XIENG 
PASASON" editorialul său din ziua 
sosirii la Vientiane a înalților oaspeți 
română „Poporul nostru se bucură 
puternic să primească delegația 
partidului și Guvernului Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, în vizita sa ofi
cială de prietenie in țara noastră", 
scrie ziarul. „întregul popor laoțian 
salută și felicită din toată inima pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și înal
ții oaspeți români. Este prima vizită 
a unei delegații române de partid 
și de stat, la cel mai înalt nivel, 
efectuată in țara noastră după eli
berarea națională și instaurarea Re
publicii Democrate Populare Laos. 
De aceea, ea are o foarte mare sem
nificație, de valoare istorică, in re
lațiile de prietenie și cooperare în
tre cele două țări ale noastre". După 
ce face o prezentare a principale
lor momente din istoria de luptă a 
poporului român, subliniind perma
nența idealurilor independenței și 
suveranității care au înflăcărat spi
ritul revoluționar național, ziarul 
„Xieng Pasason" scrie: „După eli
berare, sub conducerea partidului,

La începutul spectacolului au fost 
intonate imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România si Republi
cii Democrate Populare Laos.

Programul, alcătuit din piese re
prezentative pentru muzica si dansu
rile specifice poporului laoțian, a re
flectat în egală măsură valorile fol
clorului tradițional, cît și ale creației 
din anii trecerii la schimbări revo
luționare pe plan economic și social. 
O deosebită impresie au produs cîn- 
tecele și dansurile populare al căror 
subiect dominant îl reprezintă prin
cipalele preocupări ale laotienilor — 
pregătirea și culesul recoltei, munca 
plină de abnegație — cit si cele inspi
rate din străvechile creații despre 
lupta dintre bine si rău. dintre fru
mos si urît. triumful binelui si fru- 
mosuluL De o mare originalitate au 
fost, de asemenea, costumele și in
strumentele populare.

Piesele reprezentative pentru crea
ția nouă au înfățișat lupta poporu
lui laoțian pentru scuturarea lanțuri
lor dominației străine, împotriva im
perialismului, ideea de unitate po
litică. sub conducerea partidului, pen
tru constituirea unui stat suveran și 

poporul român a dezvoltat tradiția 
sa eroică in opera de apărare și 
dezvoltare a cuceririlor revoluției și 
pășește cu succes pe drumul revo
luției socialiste. în zilele noas
tre, poporul român își concentrează 
forțele și inteligența pentru a rea
liza obiectivele trasate de cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, asigurînd astfel edifi
carea unei țări socialiste dezvoltate 
în toate domeniile și prosperitatea 
tot mai mare a poporului".

Revista presei laoțiene

Arătînd că poporul Laosului se 
bucură din inimă de aceste succese, 
pe care le consideră ca pe ale sale 
proprii, ziarul arată: „Aceste succese 
nu numai că au sporit puterea și 
fericirea poporului român, dar con
stituie și o importantă contribuție 
la întărirea sistemului .socialist mon
dial și la apărarea păcii in Europa 
și in lume".

Editorialul ziarului face, totodată, 
elogioase referiri la perspectivele re
lațiilor româno-laoțiene, apreciind că 
„deși Laosul si România aparțin unor 
continente diferite, cele două popoare 
ale noastre întrețin relații de priete
nie și de solidaritate militantă cu 
vechi tradiții. Atît în perioada cînd 
poporul laoțian ducea lupta sa de sal
vare națională împotriva imperialiș
tilor agresori,, cît și in epoca luptei 
pentru unitate națională, după instau
rarea Republicii Democrate Populare 
Laos, partidul, guvernul și poporul 
român au acordat in mod continuu 
sprijinul și ajutorul lor material și 

independent, pentru trecerea la o 
viață nouă, demnă, bazată pe valo
rificarea prin muncă a bogățiilor na
ționale.

Cu multă satisfacție au fost primi
te de public reușitele artiștilor lao- 
tieni. care. în semn de respect si 
prietenie fată de oaspeți, au inter
pretat cîteva piese de muzică popu
lară românească.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. artiștilor le-a fost oferit 
un mare și frumos coș ou flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceausescu. împreună 
cu tovarășul Kaysone Phomvihane 
și tovarășul Sufanuvong. au fost in
vitați apoi in mijlocul artiștilor, pe 
care i-au felicitat călduros, s-au fo
tografiat împreună cu aceștia.

Spectacolul a constituit o nouă si 
călduroasă manifestare a bucuriei 
gazdelor de a-i avea da oaspeți de 
onoare pe înalții soli ai poporului 
român, a bunelor relații de prietenia 
Si strînsă colaborare statornicite în
tre partidele si țările noastre. în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
socialismului, păcii și progresului în 
întreaga lume.

moral operei noastre revoluționare. 
Cu această ocazie, poporul laoțian își 
exprimă recunoștința cea mai pro
fundă partidului, guvernului și po
porului român".

Același ziar, urînd succes vizitei, 
relevă că relațiile de prietenie și so
lidaritate militantă laoțiano-române, 
cu vechi tradiții, „s-au întărit și dez
voltat și mai mult după ce delegația 
partidului și guvernului laoțian, con
dusă de tovarășul Kaysone Phomvi
hane, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revo-f 
luționar Laoțian, a efectuat o vizită 
oficială de prietenie in Republica So
cialistă România în septembrie 1976 
— așa cum o confirmă Comunicatul 
comun și diferitele acorduri semnate 
de către cele două partide. Actuala 
vizită a delegației la nivel inalt a 
României — continuă ziarul — va a- 
duce, in mod sigur, o contribuție im
portantă și permanent fructuoasă la 
relațiile de prietenie frățească și co
operare în numeroase domenii, între 
cele două popoare".

Ziarele „Xieng Pasason" și „VIEN
TIANE MAY" au publicat, de ase
menea, date privind viața și activi
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
relevînd contribuția sa fundamentală 
la mersul înainte al societății româ
nești, aportul său la salvgardarea 
păcii și întărirea înțelegerii și cola
borării pe plan internațional.

în cea de-a doua zi a vizitei, pre
sa laoțiană a relatat pe larg despre 
cursul convorbirilor la nivel înalt, 
acordînd largi spații cuvîntărilor 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Kaysone Phomvihane rostite la di
neul oficial oferit la Vientiane in 
onoarea înaltilor oaspeți români.

IN MIJLOCUL MUNCITORILOR 
DE LA FABRICA DE PLACAJE 

DIN VIENTIANE
(Urmare din pag. I) 
pretutindeni cu dragoste și simpatie. 
Pe mașini au fost arborate stegulețe 
românești și laoțiene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu se interesează 
de modul în care se lucrează, urmă
resc procesul de fabricație a furni
relor obținute in principal din esen
țe deosebit de valoroase de copaci 
care cresc în pădurile Laosului. 
înainte de încheierea vizitei, oaspe
ților români le este făcută o succintă 
prezentare a tuturor produselor ce 
se realizează în această întreprindere.

în aclamațiile muncitorilor, condu
cătorii fabricii au mulțumit tovară
șului Nicolae Ceaușescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți oaspeți 
români pentru cinstea si onoarea ce 
le-au făcut-o.

Luîndu-și rămas bun de la gazde, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a feli
citat pe harnicii lucrători ai fabricii, 
urîndu-le noi succese în muncă.

Mașinile oficiale au străbătut din 
nou un adevărat culoar viu. Toți 
cei prezenti salută cu deosebită căl
dură pe distinșii oaspeți români, 
agită stegulețe românești si laoțiene. 
aclamînd pentru prietenia dintire 
cele două partide, țări și popoare.

Tot în cursul zilei de sîmbătă, to
varășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu. ceilalți oaspeți ro
mâni au vizitat un vechi monument 
al artei laoțiene. Templul Wat Phat 
Keo. situat in apropierea fluviului 
Mekong.

Phoune Sipraseuth, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Popular Revoluționar Lao
țian. vicepremier și ministru al afa
cerilor. externe, care a însoțit dele
gația română, a prezentat istoria și 
valoarea ansamblului arhitectonic 
Wat Phat Keo. Ridicat în anul 
1563. templul reprezintă o con
strucție de o imLpresionantă ele
gantă. in întregime ornamentată 
cu sculpturi în lemn si piatră. 
Transformat în muzeu, el adă
postește numeroase obiecte prețioase, 
între care se remarcă o imensă sta
tuie a lui Budha, însoțită de o în
treagă galerie de statui de dimensiuni 
mai mici datînd din diferite epoci 
ale artei laoțiene. Numeroase alte o- 
biecte de valoare întregesc muzeul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
oaspeți români au vizitat, de aseme
nea, cele două galerii laterale ale 
templului, ce se disting prin calită
țile lor arhitecturale și plastice de o 
valoare excepțională. în curtea 
templului, oaspeții s-au oprit în 
fața unuia dintre vasele de piatră 
de la care s-a născut, cîndva, denu
mirea de Valea Ulcioarelor, precum 
și la un mic grup statuar realizat sub 
stăpinirea colonială și prin care se 
dorea a se lansa ideea că poporul 
laoțian ar fi oferit „de bună voie" 
țara colonialiștilor. O iluzie pe care 
luptele pentru libertate, independen
tă și suveranitate purtate cu energie 
de-a lungul anilor au infirmat-o de
finitiv.

La sfîrșitul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat în Cartea de 
onoare a muzeului.

înalții oaspeți români sint intimpinați cu dragoste șl simpatie

La Monumentul soldatului necunoscut

— Se împlinesc aproape sase luni 
de cînd ați fost învestită cu funcția 
de mare răspundere de președintă a 
consiliului oamenilor muncii. Ați pu
tea formula cîteva concluzii mai im
portante desprinse din această muncă?

— Judecind după rezultatele noas
tre. pot afirma că toate măsurile sta
bilite de conducerea partidului în le
gătură cu perfecționarea conducerii 
colective își dovedesc pe deplin efica
citatea. în esență, am constatat că a 
sporit substanțial rolul întregii orga
nizații de partid in conducerea între
prinderii — am în vedere îndeosebi 
rolul ei de organizator și de condu
cător politic și practic al colectivu
lui : in activitatea consiliului nu au 
apărut nici un fel de pauze, toate 
problemele fiind preluate si soluțio
nate din mers : se realizează o mai 
bună legătură intre consiliul oame
nilor muncii și masa de muncitori : 
deciziile capătă o fundamentare mai 
puternică, iar drumul de la decizie 
la înfăptuirea ei se scurtează simți
tor.

— Ne dăm seama că firul conclu
ziilor ar putea continua. Cu ce pro
bleme deosebite se confruntă pre
ședinta consiliului oamenilor muncii 
in domeniul științei conducerii ?

— Nu cred că aceste probleme țin 
numai de pregătirea de specialitate, 
în ce mă privește, pot spune că cunosc 
bine fiecare secție, fiecare atelier, 
chiar fiecare colțișor din întreprindere. 
După cum. îndrăznesc să afirm că 
stăpînesc corespunzător si probleme
le tehnice și tehnologice. în privința 
științei conducerii — pentru că in
tr-adevăr astăzi există o știință a 

conducerii — cred că sint cîteva pro
bleme ce ar merita un efort pentru 
soluționarea lor mai operativă. Am 
îți vedere modificările necesare la Le
gea organizării și conducerii între
prinderilor, după cum și precizarea a- 
tributiilor organizatorice și adminis
trative ce revin noilor președinți ai 
consiliilor oamenilor muncii. în miile 
de întreprinderi din tară cred că s-a 
adunat — in jumătatea de an care a 
trecut de la aplicarea măsurilor cu 
privire la perfecționarea conducerii 
colective — un valoros tezaur de ex
periență. Poate ar fi oportun să se e- 
laboreze un îndrumar practic pentru 
activitatea președinților, a vicepre
ședinților consiliilor oamenilor muncii. 
Un asemenea îndrumar, care ar sinte
tiza sutele de experiențe și le-ar ordo
na. după rigorile științei conducerii, ar 
putea fi un prețios instrument de 
orientare, de lucru.

— Tinăra întreprindere de porțela
nuri din Alba lulia a fost declarată 
unitate „model de organizare" pentru 
unitățile similare din țară. Este de
sigur o onoare deosebită. Ce reali
zări aparte, ce model oferiți colegi
lor dv. din alte colțuri ale tării ?

— Mai întîi o corectură : nu sîn- 
tem încă o unitate model, ci aspirăm 
la acest titlu. După programul pe 
care îl avem, in anii imediat urmă
tori întreprinderea noastră va fi cu 
adevărat o unitate model.

— Ce înseamnă, de fapt, o unitate 
model, care sint parametrii ce o de
finesc ?

— în esență, o unitate model își' 
propune să se situeze la nivelul celor 
mal bune realizări tehnice, organiza

torice și economice existente pe plan 
mondial. în ce ne privește, ne com
parăm cu unități similare din Ceho
slovacia, R.F. Germania ș.a. Avem 
elaborat un amplu program cu pri
vire la transformarea întreprinderii

„Adevărata mea pasiune este 
pentru lucrul bine făcut"

noastre în unitate model, program ce 
conține deopotrivă măsuri tehnologi
ce și tehnice, ca si măsuri de pregă
tire profesională. Și ca să fiu mai 
concretă, precizez că, în prezent, 
există încă un decalaj de productivi
tate între întreprinderea noastră și 
realizările de vîrf obținute pe plan 
mondial. Iată de ce. un obiectiv cen
tral al transformării întreprinderii 
noastre în unitate model îl consti
tuie creșterea substanțială a produc
tivității muncii. Practic, pînă în 1982 
vom dubla, iar pînă în 1985 vom tri
pla productivitatea actuală. Ne-am 
impus un asemenea ritm constienți 

fiind de faptul că nici cei cu care ne 
comparăm nu bat pasul pe loc.

— Am vizitat secțiile de fabricație 
ale întreprinderii dv. Ne-au impre
sionat ordinea si curățenia ..de far
macie". Ceea ce surprinde însă

Convorbire cu tovarășa 
Veronica SANDU 

secretara comitetului de partid, 
președinta

consiliului oamenilor muncii 
de la întreprinderea de porțelanuri 

din Alba lulia

este propaganda vizuală realiza
tă intr-o manieră aparte : printre 
altele, fiecare muncitor are înscris 
pe o plăcuță costul produsului pe 
fluxul de fabricație pină la locul său 
de muncă. Am notat, de pildă, că o 

farfurie „a acumulat" pînă la o anu
mită operațiune o valoare de 2 lei și 
42 bani. Ce v-a îndemnat să faceți 
asemenea calcule ?

— Da. intr-adevăr, fiecare munci
tor este în măsură să știe cît costă 

un produs pînă la locul său de mun
că și ce valoare adaugă el. prin mun
ca sa. acestui produs. în acest fel. 
putem spune că muncitorii noștri, 
fiecare om și fiecare formație de lu
cru au la îndemină datele elementare 
necesare pentru orice calcul gospo
dăresc. El știe că dacă rebutează 4 
farfurii pe zi. produce o pagubă efec
tivă de 10 lei : după cum știe că dacă 
folosește din plin timpul și își or
ganizează bine munca realizează un 
număr mai mare de produse si. im
plicit. o valoare mai mare. Nu țin, 
oare, toate acestea de ceea ce acum 
numim producția netă ? Ca să-i de
termini pe oameni să acționeze în 

sensul măsurilor stabilite de condu
cerea partidului cu privire la intro
ducerea noului mecanism economico- 
financiar consider că trebuie să le 
pud la îndemînă cîteva date econo
mice elementare. Acum. în general 
se știe bine ce este și cum se calcu
lează producția netă la nivel de în
treprindere. Cred însă că esențial 
este ca elementele unui asemenea- 
calcul să existe jos, în producție, a- 
colo unde, de fapt, se decide soarta 
producției nete. în acest fel, muncito
rul. omul de la mașină se simte di
rect implicat în întregul proces de 
gospodărire.

— Nu se simplifică prea mult lu
crurile ?

— Nu se simplifică, ci se clarifică. 
Ca să ai certitudinea adeziunii la o 
acțiune trebuie mai întîi să ai ga
ranția clarificării scopului. Iar acest 
scop trebuie sq fie limpede ca lumi
na zilei, ineepind de la locul de mun
că. pină la nivelul întreprinderii, mai 
departe, la nivelul societății. în ce ne 
privește, nu ne limităm doar la acest 
gen de propagandă vizuală. Tot acolo, 
în secții, ați putut vedea o serie de 
alte calcule. Iată, de pildă, în atelie
rul modelărie se poate citi că prin 
creșterea cu numai 1 la sută a coefi
cientului de utilizare a fondului de 
timp se pot realiza. în plus, peste 
26 000 bucăți de produse din porțe
lan.

— Aici, la întreprinderea de porțe
lanuri, performanțele par a fi nu nu
mai de natură tehnică sau organi
zatorică, ci si de natură... umană. In
tr-un timp record s-a închegat un 
colectiv cu adevărat model. Cum se 
explică o atare realizare ?

— De la început, nu numai eu. 
ci toate cadrele de conducere am 
căutat să insuflăm oamenilor dra
gostea pentru această unitate. Si, în
totdeauna. am susținut că cea mai 
bună dovadă că un om ține la între
prindere este să-și facă exemplar da
toria. Da. exemplar! Nu mi-au plăcut 
și nu-mi plac cei care lucrează cu 
jumătăți de măsură. Adevărata mea 
pasiune este pentru lucrul bine făcut, 
într-un fel pot spune că, împreună 
cu cadrele de conducere, am discutat 
cu fiecare om înainte de a-1 angaja. 
I-am explicat ce exigente presupune 
munca. Pregătindu-i din capul locu
lui pe oameni pentru muncă si cali
tate. disciplina a fost im lucru care 
a venit aproape de la sine. Pot afirmă 
că acum. în întreprinderea noastră, 
absentele nemotivate sînt necunos
cute. Avem — o spun cu toată con
vingerea — un colectiv închegat, un 
colectiv care va realiza cu siguranță, 
aici, la Alba lulia. o unitate model.

— Care este cel mai important 
succes pe care l-a obținut colectivul 
dv. in cei șapte ani de existentă a 
întreprinderii ?

— Cred că faptul că produsele 
noastre au început să fie exportate. 
După cum se știe, pe piața porțela
nului există o concurentă deosebită, 
se pătrunde greu. Iată că în ultimul 
an am reușit să exportăm produsele 
noastre în țări cum sînt Canada. Li
bia. Iran ș.a. Mai mult, clientii noștri 
au cerut suplimentarea comenzilor 
inițiale — fiind și aceasta o dovadă 
a competitivității produselor noastre.

Viorel SALAGEAN
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"fi de carte 
și mijloace 

■t informare 
■leducarel? 

a oamenilor 
muncii"

De două săptămtni, sala Dalles din centrul Capi
talei este din nou gazdă ospitalieră a cărții ro
mânești. „Expoziția1*,  care s-a bucurat încă de la 
deschidere de prezența secretarului general al parti
dului, constituie, o ilustrare elocventă a puternicei 
dezvoltări a literaturii și artei românești, a potenția
lului creator al poporului român, al oamenilor de artă 
și cultură — români, maghiari, germani și de alte 
naționalități. Bilanț al realizărilor in acest dome
niu din primii doi ani ai actualului cincinal, expo
ziția face dovada convingătoare a drumului ascen
dent al producției editoriale, rivna și talentul cu 
care se muncește pentru ca de la un an la altul 
cartea românească să se înfățișeze la intilnirea cu 
publicul tot mai bogată și mai frumoasă. îh docu
mentarul de față ne propunem să oferim aspecte și 
realizări ale activității editoriale așa cum reies din 
materialele prezentate in incinta expoziției.

PADTCA dimensiune definitorie
a vieții noastre contemporane

•> • • • • 1 • > TiCetățenii patriei noastre, făuritori ai societății socialiste, doresc
V

>>
cit mai multe lucrări literare, muzicale, plastice, 
care să înfățișeze, prin limbajul specific al 
preocupările și visurile lor«

z ---------------
• Operele tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost publicate în edi

turile românești în limba română, în limbile naționalităților conlocuitoare 
și în limbi de circulație internațională. în perioada 
592 de titluri în peste 18500000 exemplare.

• în semn de înaltă apreciere și considerație 
remarcabilă adusă la cauza păcii, la promovarea
norme de relații în viața internațională, a colaborării și prieteniei între 
popoare, au fost publicate peste hotare, în toate limbile de circulație 
internațională și în alte limbi, 60 de volume cuprinzînd texte alese din 
scrierile tovarășului Nicolae Ceaușescu sau dedicate personalității sale.

ÎN PERIOADA 1976—1977, EDITURILE DE STAT AU PUBLICAT ÎN LIMBA ROMANĂ 
Șl ÎN LIMBILE NAȚIONALITĂȚILOR CONLOCUITOARE

7505 titluri în 163773000 exemplare

cinematografice și teatrale 
fiecărei arte, realizările,

NICOLAE CEAUSESCU

au apărut1966-1978

față de 
unor noi

contribuția 
principii și
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NicoW
Ceaușescu

din care :
ȘTIINȚE SOCIALE Șl
ȘTIINȚĂ Șl TEHNICA:
BELETRISTICĂ ORIGINALA: 1317 titluri în 23359000 exemplare
CĂRȚI PENTRU COPII Șl TINERET: 250 titluri în 16811 000 exemplare

POLITICE: 718 titluri în 
1347 titluri în 23134000

14843000 exemplare 
exemplare

Excepțional tezaur Dinamica tirajului

V4 «

ÎN PERIOADA 1976-1977, ÎN LIMBILE NAȚIONALITĂȚILOR CONLOCUITOARE AU APĂRUT '

1063 titluri în peste 8300000 exemplare
din care :

limba maghiară : 660 titluri în 7 091 OOOexemplare
limba germană : 272 titluri în 937 000 exemplare

• In
• în
• în limbile sîrbo-croată, ucraineană, idiș, bulgară, greacă, polonă, slovacă : 131 titluri 

în 316 000 exemplare
Cărți importate : în limba maghiară 700 titluri; în limba germană 1400 titluri

;................................................... ............................

316 000 exemplare

mediu al cărților

Deși concurată de 
cinematograf, de radio 
sau de televiziune, 
cartea rămîne cel mai 
important depozit al 
gîndirii umane, sinte- 
tizind si iradiind. în 
cîteva grame de hîrtie 
si de cerneală. înalte
le valori ale geniului 
omului. Cartea este 
memoria pe hirtie a 
umanității, miiloc pro
digios de transport al 
rațiunii si sensibilită
ții sale. în toate di
recțiile spațiului si 
timpului. Ea este o- 
glinda cea mai fidelă 
a existentelor multi
ple. documentul de 
frumusețe si adevăr 
cu cea mai mare pu
tere de circulație, in
strumentul cel mai 
subtil de perfecționare 
a personalității u- 
mane.

Aceste gînduri revin 
oricărui vizitator al 
unui salon al cărții, 
care demonstrează lu
minos cum în tara 
noastră cartea a deve
nit un imens bun popu
lar. Și oricine în
cearcă o mare satis
facție atunci cind des
prinde din Anuarul 
statistic al Organiza
ției Națiunilor Unite 
informația că România 
socialistă are o pro
ducție editorială — 
număr de titluri ra
portate Ia numărul 
de locuitori — care 
o situează între pri
mele țări din lume, 
înainte chiar de țări 
cu milenară tradiție 
culturală ca Franța. 
Italia, R.F.G.. Spania 
sau Statele Unite ale

Americii. Te bucuri de 
marea surpriză pe care 
o încearcă orice călă
tor străin cind se 
oprește, admirînd cu 
profundă sinceritate, 
în fata afluxului din 
librăriile permanent a- 
glomerate sau a stan
durilor de cărți din 
întreprinderi sau de 
pe străzi, cind află că 
tirajele impresionante 
ale unor lucrări de 
valoare se epuizează 
în cîteva zile.

Succesul cărții româ-

Alexandru 
BĂLĂCI

nestl este succesul u- 
manismului revoluțio
nar. al unei arte si 
literaturi care îsi trag 
seva din investigarea 
adîncă a realității, din 
fermele tendințe de a 
exprima, sub semnul 
adevărului si al fru
museții. complexa pro
blematică si realitățile 
unei orinduiri in care 
omul nu mai are în 
fată o lume ostilă care 
l-ar împiedica să-si 
afirme pe deplin per
sonalitatea. ci. dim
potrivă. trăiește în 
mijlocul unui univers 
care favorizează o a- 
semenea plenară afir
mare. Viziunea nouă 
despre lume si socie
tate polarizează sen
sibilitatea -scriitorilor 
care reflectă mișcarea 
care schimbă liniile 
Istoriei Si ale vieții 
individuale. Cărțile lor

Plasează omul con
temporan în centrul 
artei, pledînd pentru 
încrederea in om. sin
gura ființă rațională 
din Univers, pentru ri
dicarea nivelului con
științei. împotriva ali
enării. Împotriva dis
perării. a imposibili
tății de a comunica. 
Ei depun eforturi im
presionante pentru ri
dicarea artei lor la 
nivelul marilor cerințe 
pe care le impune 
transfigurarea crea
toare a vieții com
plexe. plină de tensiu
ne si de frumusețe a 
acestor zile in care se 
dezvoltă un proces 
continuu, evolutiv, de 
concordantă între etic, 
social, istoric si este
tic. Problemele pe care 
le ridică transforma
rea oamenilor în spi
ritul contemporaneită
ții socialiste sînt nu
cleele iradiante ale 
urfor lucrări literare 
ai căror autori aspiră 
să fie inimă din inima 
poporului lor. o sen
sibilă fibră, un grav 
ecou sonor al conștiin
ței sale, tinzînd spre 
modelarea acelui tip 
uman, determinat de 
armonie si echilibru, 
creatorul conștient al 
valorilor concrete. în
cărcat de o spirituali
tate umanistă care îl 
va face să se bU-cure 
de complexitatea unei 
existente orientată de 
frumusețe si de justi
ție socială, trăind in
tens pe imensa scenă 
a istoriei contempora
ne a lumii.

Dacă ar fi să aso
ciem cuvîntului copi
lărie cea mai semnifi
cativă vecinătate, nu 
vom ezita prea mult 
ca acest tovarăș de 
aspirații, de creștere, 
de infinite acumulări 
să îl desemnăm prin 
imaginea atît de ge
neroasă a cărții. Car
te de învățătură si car
te deschizătoare de o- 
rlzonturi. carte de 
confruntare a proprii
lor însușiri cu nobile 
aspirații de veacuri 
ale patriei si ale u- 
manitătii. cartea pe 
care o punem în mîna 
copiilor noștri ocupă, 
în constelația valorilor 
contemporane, un loc 
primordial. Aceasta 
este imaginea ce se 
degajă si din cuprin
zătoarele standuri ale 
expoziției de carte de 
la Dalles, unde cartea 
pentru copii ocupă un 
loc deosebit.

De la cartea de po
vesti la cartea de 
scoală, de la poves
tirea istorică la ro
manul de anticipație, 
de la biografia oame
nilor de seamă la car
tea de informare știin
țifică si de călătorie, 
bogata corolă a genu
ri! or literare se bucu
ră de o atentie deose
bită din partea scrii
torilor. a editorilor, a 
bibliotecarilor si a li
brarilor. si desigur în 
cea mai mare măsură 
din partea copiilor în
șiși.

Cartea care îi ajută 
pe copiii noștri să se 
formeze ca oameni ai

acestei epoci, ai aces
tei patrii, este deopo
trivă cartea din tezau
rul culturii, pe care a- 
vem datoria să o apro
piem vîrstei tinere. Ca 
educatori ori părinți 
Știm că descoperirea Si 
asimilarea valorilor u- 
maniste nu este un 
proces rapid, că acest 
proces nu se poate 
realiza trecindu-se 
peste particularități
le virstei, peste moda
litățile specifice de re
ceptare a unui bogat

Mihai
NEGULESCU

conținut de idei. Ca
pătă însemnătate for
marea gustului pentru 
lectură, corelarea în
drumărilor noastre cu 
nevoia de creștere a 
copiilor, cu nevoia de 
autodescoperire. de 
implicare în mesajul 
si destinul operei lite
rare. Cartea copilăriei 
nu cată a fi un instru
ment de perpetuare a 
universului infantil, de 
închidere în dulci fee
rii si povestioare cu 
haz. în ritmuri săltă
rețe si istorii vag mo
ralizatoare, Ca părin
te. privesc cartea pen
tru copii ca o deschi
dere necesară spre o 
vîrstă nouă, spre alte 
si alte universuri, iar 
ca scriitor îmi îngădui 
să pledez printre cole
gii mei ca. în scrieri
le lor. să se adreseze

copilului de azi pen
tru vîrsta de mîine a 
acestuia. în esență, o- 
mului matur de mii- 
ne. chemindu-1 într-o 
virstă nouă, descifrîn- 
du-I o problematică u- 
mană tot mai adîncă. 
contribuind la îmbogă
țirea experienței ado
lescentului. la lărgirea 
Universului de cunoaș
tere. la fundamentarea 
unor temeinice opțiuni 
moral-politice si știin
țifice.

Cărțile în care se o- 
glindesc copiii noștri 
trebuie .să îi arate în 
toată bogăția vîrstei 
lor. în frumusețea tul
burătoare a fiziono
miei lor morale, cu se
tea de mărețe împli
niri. Din cărți, copiii 
sorb pilda înaintașilor 
si contemporanilor noș
tri. iar la capătul fie
cărei lecturi îi așteap
tă adeseori întrebarea: 
ce am fâcdt eu pen
tru a fi pe măsura u- 
nor asemenea eroi, pe 
măsura unor asemenea 
Pilde tulburătoare ? 
Lecția de cutezanță si 
patriotism, lecția vie 
de încredere în forța 
stiintei. în descoperi
rea și stăpinirea tai
nelor naturii, puterea 
de invenție, creativita
tea copiilor au în căr
țile adresate lor sta
tornici parteneri.

Cind punem în mina 
copilului o carte nouă 
simțim că această car
te . — contemporană 
sau din fondul de aur 
al culturii române si 
universale — o oferim 
spre lectură unor vii
tori făurari de istorie.

ÎN PERIOADA 1976—1977 Editurile în a căror atri

TRADUCERI
DIN CĂRȚI ROMANEȘTI
• 520 titluri de cărți româ

nești au fost traduse de editu
rile din diverse țări sau publi
cate de editurile românești în 
limbi de circulație internațio
nală.

• Țara noastră întreține re
lații în domeniul exportului de 
carte cu 869 firme străine, ceea 
ce face ca multe cărți din pro
ducția națională să fie publicate 
în peste 50 de țări ale lumii.

buție intră tipărirea ope
relor în limbile naționali
tăților conlocuitoare din 
România slnt un mijloc 
eficace In dezvoltarea 
limbii materne. în îmbo
gățirea culturii specifice 
a acestora. Iar prin inter
mediul traducerilor se
constituie o punte dura
bilă între poporul român 
Si aceste naționalități.

Zece case editoriale ti
păresc cărți în una sau 
mai multe limbi ale na
ționalităților. iar în acest 
cadru institutional, editu
ra „Kriterion" ocupă un 
loc aparte, ea fiind che
mată să se consacre in în
tregime acestei activități.

înființată la finele anu
lui 1969, pe baza politicii 
marxiste a Partidului Co
munist Român în proble
ma națională, editura a 
devenit, după cum se

numeroase a-

precieri din tară si de 
peste hotare, un adevărat 
lăcaș de cultură. Chiar de 
la Început am înțeles că 
prima noastră sarcină este 
de a ajuta, a anima în 
permanentă șantierul li
terar în limbile maghiară, 
germană. sîrbo-croată, 
ucraineană, idiș ; de a a- 
sigura. printr-un program 
editorial coerent, echili
brat, dinamic, comuni
carea, legătura reciproc 
stimulatoare dintre autori 
si cititori : de a contribui 
la dezvoltarea vieții spiri
tuale. cultivarea idealuri- 
lor socialiste, patriotice in 
limba maternă : în al 
doilea rînd, considerăm că 
este sarcina noastră cu 
profunde semnificații Po
litice și culturale înles
nirea cunoașterii mutuale, 
traducerea în limbile na
ționalităților a marilor va
lori ale literaturii române 
clasice și contemporane

și. prin intermediul tra
ducerilor din aceste limbi 
în limba română, a celor 
mai reprezentative opere 
scrise de autorii maghiari, 
germani, sîrbi, ucraineni

circa 1 milion și jumă
tate de exemplare. în 
legătură cu tirajele se 
cere o explicație : coman
da de tiraj din partea or
ganelor de difuzare este

O punte durabilă
■----------------- DOMOKOS Geza ---------- -----------

și de limba idiș din 
România. în atribuția 
noastră intră, de aseme
nea. valorificarea moște
nirii culturale specifice 
fiecărei naționalități, cum 
și tipărirea, în cadrul unor 
colecții devenite tradițio
nale, a literaturii univer
sale.

Anual apar la editura 
„Kriterion" 170—180 de 
titluri. într-un tiraj de

legată, natural, de ponde
rea naționalității respec
tive în structura demogra
fică a tării. Edițiile în 
limba maghiară ating si 
tiraje de 100 000 de exem
plare. pe cînd cele de 
limba idiș, de exemplu, 
apar și în condițiile unor 
tiraje reduse, de cîteva 
sute de exemplare, fără 
ca aceste diferente să 
afecteze drepțul de au-

tor și prețul cărții. Iată o 
dovadă a respectării prin
cipiului fundamental al 
egalității în drepturi, a 
democratismului culturii 
noastre.

Merită să amintim, chiar 
dacă numai în treacăt, ac
tivitatea de export de 
carte a editurii: in cei opt 
ani de funcționare ..Kri
terion" a exportat 506 
titluri de carte în aproape 
5 milioane de exemplare.

Atît activitatea editoria
lă propriu-zisă. cit si efor
tul nostru de populariza
re a cărții dovedesc ne
contenit că operele scrișe 
în limbile naționalităților 
conlocuitoare, prin conți
nutul lor de idei, prin ta
lentul și responsabilitatea 
civică cu care au fost 
făurite de autorii lor. con
tinuă tradiția valorilor 
naționale proprii, răspund 
cu dăruire cerințelor so
cietății din România de 
azi. exprimă aceleași sen

timente umaniste, patrio
tice. internaționaliste, de 
care este animată întrea
ga noastră viată spiri
tuală.

în lumina acestei con
cepții. conforme politicii 
Partidului Comunist Ro
mân in problema naționa
lă. și pornind de la prac
tica si realizările de pină 
acum, se poate afirma că 
activitatea editorială în 
limbile naționalităților 
conlocuitoare din Româ
nia nu a fost niciodată 
atît de bogată si diversă 
ca în zilele noastre. Este 
o profundă convingere a 
autorilor si editorilor că 
sint întrunite toate condi
țiile politice, materiale si 
organizatorice ca această 
activitate, in contextul 
dezvoltării generale a so
cietății. a înfloririi cultu
rii socialiste, să obțină 
succese si mai mari în 
viitor.

ÎN PERIOADA 1976—1977

TRADUCERI 
DIN LITERATURA 

UNIVERSALA 
758 titluri 

în 

27462000 
exemplare 

din literatura 
națională 

a 50 de țări

Pagină realizată de
Emil VA.S1LESCU
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Adunare dedicată împlinirii a 130 de ani 
de la revoluția burghezo-democratică din 1848 și a trei decenii 
de la naționalizarea principalelor mijloace de producție

Căminul cultural din satul Lutita, 
județul Harghita, a găzduit sîmbătă 
o adunare evocatoare dedicată ani
versării a 130 de ani de la revoluția 
burghezo-democratică de la 1848 și a 
trei decenii de la înfăptuirea de că
tre clasa muncitoare, condusă de 
partid, a naționalizării principalelor 
mijloace de producție.

La adunare au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, numeroși cetățeni din 
Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, 
Feliceni, Cireșeni. Oțeni. Hodia și 
din alte localități învecinate.

Despre semnificația celor două 
evenimente a vorbit tovarășul Lu
dovic Fazekas. prim-secretar al Co
mitetului județean Harghita al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean. Vorbitorul a relevat semni
ficația istorică a revoluției de la 
1848 în procesul de dezvoltare a na
țiunii române, moment de referință 
în lupta seculară a poporului român 
pentru dreptate socială și unitate 
națională, pentru libertate si inde
pendență. El s-a oprit asupra unor 
momente semnificative ale luptei 
comune a oamenilor muncii români 
si secui de pe aceste plaiuri româ
nești împotriva asupririi și domina
ției străine. în acest context, a fost 
evidențiată adunarea populară a se
cuilor de la Lutita. unde în urmă cu 
130 de ani a fost lansată Proclama
ția intitulată ..Frați concetățeni ro
mâni și sași“ in care se declara, în
tre altele : „Recunoaștem naționali
tatea. limba și credința voastră șl 
sîntem gata 6ă le apărăm cu sabia 
în mînă“. Năzuințele poporului ro
mân — a arătat el — s-au împlinit 
cu adevărat în anii construcției so
cialiste. sub conducerea Partidului 
Comunist Român.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Rod al politicii naționale a partidu
lui și statului nostru, și meleagurile 
harghitene, alături de întreaga țară, 
au cunoscut în cele trei decenii care 
a1- trecut de la naționalizare o pu
ți. inică dezvoltare economico-socia- 
lă. o înflorire fără precedent — bază 
materială reală a egalității în drep
turi a oamenilor muncii, indiferent 
de naționalitate. Cei 30 de ani 
care s-au scurs de la naționalizarea 
principalelor mijloace de producție 
— act esențial al revoluției socia
liste din tara noastră — care a 
schimbat înfățișarea întregii țări — 
au avut și pentru meleagurile harghi
tene profunde semnificații economl- 
co-sociale. în prezent, industria ju
dețului Harghita realizează în numai 
5 zile întreaga producție a anului 
1938. Orașele Miercurea Ciuc, Odor
heiu Secuiesc. Gheorgheni. Toplița, 
Vlăhița. Bălan si alte așezări au de
venit centre industriale moderne.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Actualitatea
Loturile reprezentative 

pentru viitoarele meciuri 
oficiale și de verificare 
în săptămîna ce urmează, ioturile 

A. olimpic și de tineret ale Româ
niei vor susține meciuri oficiale sau 
de verificare. Echipa reprezentativă 
va disputa miercuri. 31 mai, la So
fia. meciul retur cu echipa Bulga
riei. ultima partidă din cadrul gru
pei a doua a „Cupei Balcanice" (par
tidă al cărei rezultat nu mai con
tează decît pentru palmares, formația 
noastră fiind deja calificată, pentru 
finala competiției). Tot miercuri, lo
tul de tineret va evolua la Tîrgo- 
viște. în compania echipei Similare 
a Bulgariei. în cadrul „Cupei Balca
nice". competiție rezervată jucători
lor sub 21 de ani. Lotul olimpic va 
susține în aceeași zi. la Cluj-Na- 
poca. o partidă de verificare cu se
lecționata acestui oraș, alcătuită din 
jucători de la divizionarele „B“ 
Universitatea și C.F.R.

în vederea acestor acțiuni — pe 
baza aprobării conducerii F.R.F. — 
au fost alcătuite următoarele loturi :

LOTUL A : Răducanu, Lung — 
portari ; M. Zamfir, Ștefănescu. Me- 
hedințu, Vigu, Grigore, Sătmăreanu, 
Păltinișan — fundași : Romilă, Bo- 
18ni, Iordănescu. Dumitru. Zalilu — 
mijlocași : Crisan. D, Georgescu, 
Zamfir. Rădulescu. Nedelcu II — 
înaintași. Antrenori : Ștefan Covaci, 
vicepreședinte al F.R.F. pentru pro-

tv
DUMINICA 28 MAI 1971
PROGRAMUL 1

8,00 Sportul pentru toți !
8.15 Tot înainte. Concursul pionieresc 

„Creștem odată cu țara"
9,05 Șoimii patriei
9.15 Film serial pentru copil : Don 

Quijote" — Episodul 1. Coproduc
ție franco-spaniolă

9,45 Pentru căminul dumneavoastră
10,00 Viața satului
11.40 Bucuriile muzicii. Selecțiunl din 

concertul extraordinar al Filar
monicii „George Enescu". Dirijor : 
Sergiu Celibidache

12,30 De strajă patriei
13,05 Album duminical
10.40 Patriei, versul in dar
17,10 Film serial : Linia maritimă One- 

din. Episodul 40
18,00 Fotbal : Petrolul — Politehnica 

Pentru oamenii muncii ai acestui ju
deț au fost construite între anii 1968 
și 1977 aproape 22 000 apartamente, 
numeroase edificii social-cultura- 
le. Programul bogat de investiții acor
date județului este ilustrat și de făp
tui că încă în acest an industria har- 
ghiteană va realiza o producție de 
10 miliarde lei. iar în 1980 de peste 
12 miliarde lei, Harghita situîndu-se 
în rîndul județelor Industrializate ale 
României.

în încheiere, participant!! la adu
nare au adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune : „Dăm glas senti
mentelor deosebite ale tuturor celor 
care trăiesc si muncesc în acest ju
deț, pentru a vă mulțumi și a ne ex
prima recunoștința fată de grija con
secventă cu care vă preocupați de 
dezvoltarea armonioasă a tuturor lo
calităților, preocupare concretizată 
în numeroase obiective industriale, 
într-o dezvoltare economică fără 
precedent, care a determinat mutații 
adinei în viata social-culturală a lo
cuitorilor harghiteni. Drept urmare 
a înfăptuirii ferme a politicii națio
nale marxist-leniniste a partidului 
și statului nostru, ne putem mîndri 
că astăzi avem asigurate în practică 
condițiile adevăratei egalități, ale 
afirmării noastre plenare si împlini
rii spiritualei Condițiile minunate ale 
acestei depline egalități de care ne 
bucurăm ne îndreptățesc să respin
gem cu fermitate si hotărire orice 
încercare de dezbinare, indiferent de 
unde și din partea cui s-ar mani
festa".

în continuare. în telegramă se ara
tă : „Animați de aceste sentimente 
profunde, ne dăm adeziunea și apro
băm deplin politica internă si ex
ternă a partidului și statului nostru 
si vă asigurăm că. într-o deplină 
unitate, si frăție, strînși uniți în ju
rul partidului, al dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
toti cei care trăim și muncim pe 
aceste meleaguri vom acționa fără 
preget, cu întreaga noastră putere 
de muncă, cu dăruire și abnegație 
revoluționară pentru înfăptuirea mă
rețelor obiective și hotărîri ale Con
gresului al XI-lea, ale Conferinței 
Naționale, ale Plenarei Comitetului 
Central al partidului din martie a.c„ 
pentru a ne aduce o contribuție tot 
mai valoroasă la înflorirea scumpei 
noastre patrii. România socialistă, 
unde avem creat cadrul cel mai pro
pice pentru înfăptuirea aspirațiilor 
noastre de bunăstare si fericire".

★
A urmat un program cultural-ar

tistic care a evocat evenimentele 
omagiate, susținut în limbile română 
și maghiară de formații artistice din 
Odorheiu Secuiesc, Bălan. Cristuru 
Secuiesc si din alte localități.

la fotbal
blemele tehnice ; Constantin Cernă- 
ianu ; Ion Voica.

LOTUL OLIMPIC : Bucu, Windt 
— portari ; Agiu, Anghelini. Tilihoi. 
Barna. Lucută, Nicolae (Gloria Bu
zău) — fundași ; Leac, Stoica. HaJ- 
nal. Mulțescu — mijlocași : Grigore 
(C.S. Tîrgoviște). Fanici. Dănilă, 
Chlhaia. Vrînceanu — înaintași. An
trenor : Cornel Drăgușin.

LOTUL DE TINERET: Speriatu, 
Lazăr — portari : Elisel, Stancu, 
I. Marin. Ene (C.S. Tîrgoviște). Gali 
(A.S.A.) — fundași ; Ignat. Vantanu. 
Ticleanu, Șt. Popa (Metalul Bucu
rești) — mijlocași ; A. lonescu, 
Antohi, Căm&taru, Nucă. Coras, Cer- 
nescu — înaintași. Antrenori : Cor
nel Simionescu si Viorel Kraus.

Azi, in divizia A :
Astăzi se vor juca meciurile celei 

de-a 31-a etape a campionatului ca
tegoriei A la fotbal.

în Capitală, de la ora 17,00. pe sta
dionul din Ghencea va avea loc jo
cul dintre echipele Steaua și Univer
sitatea Craiova.

Iată programul celorlalte întîlniri : 
A.S.A. Tg. Mures — U.T. Arad : 
F.C. Olimpia Satu Mare — Dinamo ; 
F.C. Petrolul Ploiești — Politehnica 
Iași (repriza a doua va fi televizată): 
Jiul Petroșani — C.S. Tîrgoviște : 
F.C. Corvinul Hunedoara — F.C. 
Bihor ; F.C. ATges Pitești — Sportul 
Studențesc : Politehnica Timișoara — 
F.C.M. Reșița : F.C. Constanta — 
S.C. Bacău.

lași (repriza a n-a). Transmisiune 
directă de la Ploiești

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 30 de ani de la naționalizare.
19.50 Antena vă aparține. Spectacol pre

zentat de județul Maramureș
20.50 Film artistic : „Stigmatul iubirii". 

Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor engleze

22.30 Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ
11,45 Teleșcoală
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15,55 Telex
16,00 Emisiune în limba maghiară
19,00 Cintarea României
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Panoramic
20,40 Roman-foileton : „Familia Palli- 

ser“. Episodul 14
21,35 Mai aveți o întrebare 7

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Radu loan Bogdan a fost numit am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Japonia, în locul tovarășului 
Nicolae Flnanțu, care a fost reche
mat în centrala Ministerului Aface
rilor Externe.

★
Vineri și sîmbătă a avut loc la 

Timișoara o consfătuire cu tema : 
„Direcții de acțiune și modalități 
publicistice pentru creșterea contri
buției presei la însușirea și tradu
cerea în viață de către masele largi 
de oameni ai muncii a concepției 
Partidului Comunist Român, a idei
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind transformarea actualului cin
cinal în cincinalul afirmării plenare 
a revoluției tehnico-științifice în 
România", organizată de Consiliul 
ziariștilor.

Au participat redactori din presa 
centrală, oameni de știință, cadre 
didactice universitare, ziariști și co
laboratori ai ziarelor locale din pro
ducție, cercetare și Invățămînt.

în deschiderea lucrărilor, tovară
șul Mihai Telescu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar ăl Co
mitetului județean Timiș al P.C.R., 
a făcut o expunere despre dezvol
tarea economico-socială a orașelor 
și comunelor județului, despre con
tribuția oamenilor muncii români, 
germani, maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități din Timiș la înfăptui
rea sarcinilor trasate de partid. To
varășul Iosif Tripșa, vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, a înfățișat amploa
rea creației științifice și tehnice na
ționale, precum și măsurile care 
impun ridicarea ei la nivelul exi
gențelor actuale. Reprezentanți ai 
ziarelor locale din Timișoara, Bra
șov, Oradea, Reșița, Cluj-Napoca, 
Deva și din alte localități au pre
zentat comunicări și referate,

★
Cea de-a 6-a ediție a Festivalului 

„Timișoara muzicală" s-a încheiat 
sîmbătă cu un concert simfonic ex
traordinar al filarmonicii de stat 
„Banatul" dat în sala „Capitol" din 
localitate.

★
în zilele de 26 si 27 mai s-au des

fășurat în Capitală lucrările simpo
zionului national „Jocul și jucăria 
în universul educational al copilu
lui mic", acțiune organizată de U- 
niunea societăților de știinte medi
cale. Universitatea cultural-științifi- 
că București, consiliul popular mu
nicipal. direcția sanitară a munici
piului si comisia de demografie. La 
simpozion au participat medici, psi
hologi. cadre didactice universitare, 
cercetători, alți specialiști din re
țeaua unităților de Invățămînt pre
școlar si din creșe.

(Agerpres)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Proba de armă liberă calibru 

redus 3 poziții din cadrul Campio
natelor de tir ale țărilor latine si 
Greciei, ce se desfășoară la Poligonul 
Tunari din Capitală, a fost cîștigată 
de Ilie Codreanu — (1 152 puncte), 
urmat de Ion Olărescu — (1 150 p), 
Nicolae Rotaru — (1149 p) și fran
cezul Michel Bury — (1 146 p). Pe 
echipe, clasamentul arată astfel : 
1. România — 3 422 puncte ; 2. Fran
ța — 3 394 puncte ; 3. Grecia — 3 363 
puncte.

La pistol viteză, după prima man
șă, pe primele 3 locuri se află concu- 
renții români Ion Corneliu — 299 
puncte, Dan Iuga — 298 puncte și 
Marin Stan — 297 puncte.

Concursul se Încheie astăzi cu a 
2-a manșă la pistol viteză și proba 
feminină de armă standard 3 poziții.

• în sferturile de finală ale probei 
de dublu femei din cadrul campio
natelor internaționale de tenis ale 
Italiei de la Roma, perechea Virgi
nia Ruzici (România), Mima Jauso- 
vec (Iugoslavia) a învins cu 6—4, 6—2 
pe Tomanova (Cehoslovacia), Tee- 
guarden (S.U.A.). Florența Mihai 
(România) și Betsy Nagelsen (S.U.A.) 
att eliminat cu 6—3, 7—6 pe Walsh 
(S.U.A.), Doerner (Australia).

• Competiția de scrimă „Turneul 
țărilor socialiste" a continuat în sala 
Floreăsca din Capitală cu proba de 
sabie, cistigată de Gydrgy Nebald 
(Ungaria), urmat de Cornel Marin 
(România) și Aleksei Nikișin 
(U.R.S.S.).

22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Cenacluri ale tineretului.
16,55 Pentru căminul dumneavoastră
17,10 In alb și negru — In fuga cailor. 
18,00 Muzică populară
18,15 Ciclul de filme românești de tele

viziune : „Războiul Independenței" 
O producție a Studioului de film 
TV realizată tn Centrul de produc
ție cinematografică „București". 
Episodul IV : Epopeea sanitarilor. 
Scenariul : Paul Anghel. Regia : 
Gheorghe Vitanldls

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copil : „Cuore"
20.25 O filă din istoria de luptă pentru 

dreptate socială șl eliberare națio
nală a poporului nostru. „Horia" 
— operă de Nicolae Bretan

21.25 Telex
21.30 Incursiune în cotidian
21,50 Scriitorul și epoca sa : I>. Kalus- 

tian

10 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice 

intre România și Zambia

Se dezvoltă colaborarea 
prietenească româno-zambiană

Se împlinesc astăzi zece ani de 
la stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România și Zambia, eveni
ment important care a deschis am
ple perspective conlucrării priete
nești, bazate pe stimă și respect 
reciproc, între cele două țări și 
popoare.

Cunoscută ca „țară a cuprului", 
datorită producției sale de „metal 
roșu", care o situează pe locul al 
doilea în lume, Zambia a trecut, 
după dobîndirea independenței, la 
instaurarea controlului de stat asu
pra sectorului minier, ca și asu
pra altor sectoare, concentrîndu-și 
eforturile în direcția diversificării 
economiei, a industrializării. Ală
turi de întreprinderile pentru pre
lucrarea cuprului, în ultimii ani au 
apărut uzine și fabrici noi, cum 
sint cele din domeniul siderurgiei, 
cimentului, chimiei etc. In același 
timp, poporul zambian se preocupă 
de dezvoltarea agriculturii, astfel 
ca această ramură. în care lucrea
ză aproape trei sferturi din popu
lație, să asigure necesarul de ali
mente din producția internă. Tot
odată, se desfășoară ample acțiuni 
în vederea dezvoltării învățămîn- 
tului de toate gradele, a pregăti
rii cadrelor naționale necesare. 
Consiliul Național al Partidului 
Național Unit al Independentei, 
partid de guvernământ în Zambia, 
acordă o atenție deosebită proble
melor economice, in special diver
sificării industriei, în scopul va
lorificării superioare a bogățiilor 
naționale, satisfacerii necesităților 
de consum ale populației.

Pe plan extern, Zambia militea
ză pentru lichidarea ultimelor ves
tigii ale colonialismului și politicii 
de discriminare rasială, aducîn- 
du-și, în același timp, contribuția,

★
Cu ocazia împlinirii a 10 ani de 

la stabilirea relațiilor diplomatice 
între Republica Socialistă România 
și Republica Zambia, tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor

Industria județului 
planul pe

Oamenii muncii din industria ju
dețului Alba au raportat îndeplinirea 
cu 5 zile mai devreme a planului de 
producție pe primele 5 luni ale a- 
nului. creîndu-se condiții ca pină la 
sfîrșitul lunii mai să se obțină o 
producție suplimentară concretizată 
în peste 800 tone mașini și utilaje, 
950 tone sodă caustică. 3 000 mc che
restea. 35 milioane mp hîrtie. 7 200 
tone sare. 66 tone cărămizi refrac
tare, 1 900 mc bușteni, 6 000 mașini 
de spălat rufe șl altele.

în telegrama adresată cu acest pri
lej C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de biroul comitetului ju
dețean de partid se spune: Vă asi
gurăm. tovarășe secretar general, că 
muncitorii, tehnicienii si inginerii din 
industria județului vor acționa si in 
continuare, cu pricepere si dăruire, 
pentru introducerea pe scară largă a 
tehnologiilor not pentru economisi
rea de carburanți si energie, organi
zarea mai bună a producției si a 
muncii, astfel ca sarcinile de Plan ce 
ne revin la producția netă si fizică 
să fie realizate exemplar. întreaga

DE LA DIRECȚIA DRUMURILOR
Direcția drumurilor anunță că. da

torită unor lucrări care se execută 
pe DN 7 (Rm. Vilcea — Sibiu), în- 
cepînd cu data de 30 mai. circulația

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Căruța cu paiațe — 
19, (sala mică) : Elegie — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert extra
ordinar. Dirijor : SERGIU CELI
BIDACHE — 20.
• Opera Română : Bălcescu — 11. 
Don Quijote — 19.
• Teatrul de operetă : Mis» He- 
lyett — 10,30, Nesfirșit, zborul Mă- 
iastrel — Meșterul Manole — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 10,30, Undeva, o lumi
nă — 19,30, (sala Grădina Icoanei): 
Interviu — 10,30, Alibi — 19,30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —
19,30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Nu am încredere In băr
bați — 19,30.
• Teatrul Giuleștl : Hotel „Zodia 
gemenilor" — 10, Noaptea păcăle
lilor — 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Rapsodii de 
primăvară — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 

alături de celelalte state din „pri
ma linie" vecine cu Rhodesia, la 
sprijinirea mișcării de eliberare a 
poporului Zimbabwe.

Animat de sentimente de soli
daritate și sinceră prietenie față 
de tinerele state independente din 
Africa, poporul român urmărește 
cu caldă simpatie eforturile Zam- 
biei pe calea consolidării indepen
dentei, a dezvoltării economice și 
sociale. în spiritul politicii tradi
ționale a României socialiste de 
solidaritate cu toate statele care 
au pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, țara noastră ex
tinde legăturile de colaborare cu 
Zambia în domenii multiple. Un 
exemplu grăitor îl constituie co
operarea în producție, cu precă
dere in prospectarea și extracția 
minieră, în prelucrarea lemnului, 
precum și pe tărîm tehnico-știin- 
țiflc.

Ca momente de cea mal mare 
însemnătate în evoluția relațiilor 
reciproce s-au înscris convorbirile 
de la București și Lusaka, dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenneth Kaunda. De
clarația solemnă comună, celelalte 
documente Încheiate au așezat re
lațiile româno-zambiene pe baze 
trainice, ridicînd conlucrarea din
tre cele două țări pe o treaptă 
nouă, deschizindu-i largi perspec
tive de dezvoltare.

împlinirea unul deceniu de la 
stabilirea relațiilor diplomatice in
tre România și Zambia prileju
iește opiniei publice din țara noas
tră reafirmarea sentimentelor de 
stimă și prietenie față de poporul 
zambian, a dorinței de extindere 
și adîncire a raporturilor reciproce, 
in interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și cooperării in lume.

★
externe al Republicii Socialiste 
România, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Zambia. Siteke 
G. Mwale. .

Alba a îndeplinit 
cinci luni
activitate să se desfășoare cu efi
cientă sporită, contribuind prin a- 
ceasta la sporirea potențialului eco
nomic al patriei, la ridicarea ei pe 
noi culmi de progres si civilizație.

S-a încheiat 
electrificarea 
liniei ferate 

București-Constanța
Au fost încheiate lucrările de elec

trificare a tronsonului de cale ferată 
Cernavodă — Constanța, ultimul de 
pe magistrala feroviară care face le
gătura între Capitală și litoralul 
Mării Negre. Se finalizează astfel o 
importantă investiție privind moder
nizarea transportului nostru feroviar, 
ce se reflectă într-o creștere cu peste 
40 la sută a traficului de călători și 
mărfuri, în sporirea vitezei de cir
culație a trenurilor pină la 140 km pe 
oră și diminuarea apreciabilă a 
cheltuielilor de exploatare și între
ținere a materialului rulant.

rutieră va fi întreruptă pe sectorul 
Călimănești — Brezoi. între orele 
11,30—15,30, cu excepția zilelor de 
sîmbătă, duminică si luni. (Agerpres).

română" : Drag mi-e cintecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : în
tors din singurătate — 19,30, (la 
Sala Palatului) : Bal la revistă — 
16; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 10, Nota zero la 
purtare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Unde 
zbori, Sperieclori 7 — 11.
• Circul București : „Circul lili
putanilor* * de la Circul Mare din 
Moscova — 10; 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Nora — 10, Menajeria de sticlă —

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
30 și 31 mai. In (ară: vreme în curs 
de ameliorare. Cerul va fi variabil. La 
începutul intervalului vor mai cădea 
ploi izolate, mal ales în zonele de deal

16; 18,30; 20,43, la grădină — 20,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,39; 16;
18,15: 20,30.
• Transamerlca Express : FA
VORIT — 9,15; 12,15; 16,15; 19,15, 
BUCUREȘTI — 8,30; 11,15; 14; 16,45: 
19,45, FEROVIAR — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 19,45.
• Dragoste și... statistică : ARTA
— 10; 13; 16; 19, la grădină — 19,30.
• Cintarea României : TIMPURI 
NOI — 9 in continuare
• Urmăriți fără vină : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 19,45, GRA
DINA FESTIVAL — 20.
• Eu, tu șl Ovidlu : VICTORIA — 
9; U,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animata 
Walt Disney — 9,30; 11; 12.30; 14, 
Cheamă-mă in depărtarea lumi
noasă — 16; 18; 20 : DOINA.
• Un noiembrie frumos : CINE
MA STUDIO — 18; 20,15.
• Gentleman Jim : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14; 16, EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,SO; 15,45; 18;
20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Tom și Jerry : FLAMURA — 9.
• Văduva veselă — 9,45; 11,45,
Teatrul domnului și doamnei Ka- 
bal — 18,30; 20,30 : CINEMATECA.
• Aurel Vlalcu : EFORIE — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15, MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 16,30; 17,45; 20.

15,30, Conversație clasică — 19,30.

cinema
• Doctorul Poenaru : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,13; 20,30, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Un om cu „Idei" : PATRIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 19,45.
• Pentru patrie : central — 9;
12,15; 16; 19,16, MODERN — 9;
12,15; 16; 19,15; la grădină — 20.
• Aventurile lui Robin Hood :
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;

KAMPUCHIA DEMOCRATĂ

La poalele munților Ku Len
După eliberare, prima problemă 

economică ce s-a ridicat cu severi
tate in fafa tinărului stat revoluțio
nar kampuchian a fost aceea a ore
zului. Primind orice ajutor dezinte
resat. Kampuchia Democrată nu 
conta totuși pe hrana venită din
afară. ci s-a aplecat cu sirouin- 
tă si demnitate asupra zestrei 
proprii, care este pămintul și care 
este munca, printr-o politică suve
rană și independentă pe toate coor
donatele, inclusiv pe cele economice. 
Cum orezul nu vine de la sine in 
oraș, a trebuit ca și orășenii să por
nească in căutarea și cultivarea ore
zului, cu țăranii și cu soldata îm
preună. Cu cadrele de partid și de 
stat la un loc, pe șantiere de o mare 
întindere, unde se ctitoresc lacuri 
de acumulare, canale de iriga
ții, se defrișează terenuri noi, pa
ralel cu semănatul și culesul din 
orezăriile existente. Astfel că, la nu
mai doi ani de la eliberare, recoltele 
de orez au ajuns suficiente, plus un 
excedent pentru export.

Pasiunea și arta marilor construcții 
agricole vin aici 
dintr-o tradiție 
multimilerană au
rită de legenda 
după care unul 
din tei ar fi adus pe lume orezul. 
Iar din vestita perioadă a Ang- 
korului, perioadă in care a fost 
construit sistemul de temple imense, 
de temple-munți, dăinuie pină as
tăzi digurile solide ale lacului de 
acumulare de pe riul ce coboară din 
munfii Ku Len. Lacul are o lungime 
de 8 km și o lărgime intre 2 și 3 km, 
cu o adincime medie de 4 metri. 
Construit in secolul XV și apoi pă
răsit, digul a fost reconstruit și mo
dernizat după eliberare, lacul fiind 
populat cu pește de soiuri alese și 
rentabilă. Apa e limpede și se pare 
că și gustoasă, de îndată ce lacul de 
acumulare a fost botezat metaforic 
„Baray Ti La“, adică Baray „cel cu 
ape limpezi și dulci".

De dulceața apelor sale aveam să 
ne convingem cu prilejul unei vizite 
pe meleagurile Kampuchiei cu aproa 
pe doi ani în urmă. Ne-am oprit 
la vadul de distribuire a apelor. 
Puterea de irigare a apelor depășea 
deci cu mult nevoile locale, prisosul 
fiind folosit in orașul de reședință al 
provinciei.

Ne aflăm pe albia riului Tonne lab 
cu țărmuri foarte fertile, un adevă
rat Nil al Kampuchiei, asupra cărora 
este concentrată atenția cultivatori
lor pentru obținerea celor trei cul
turi de orez, în plin sezon uscat, pe 
circa 5 000 hectare. Tocmai se pro
iecta ca milul de pe fundul la
cului să fie folosit ca îngrășămint 
natural, alături de pulberea fină din 
movilele ridicate de termite, de gu
noiul natural de la vite, de cel arti
ficial. Ni se spunea că un kilogram 
de mii asigură un kilogram de orez 
in plus...

$1 totuși nu e de ajuns. Lunga 
domnie și nepăsare a imperialiștilor, 
perioada războiului urmată de cea 
de confuzie din primele luni de după 
eliberare trebuie recuperate repede 
și bine. Din această nevoie strin
gentă s-au născut șantierele ciclo
pice cum este și cel de pe riul Stung 
Sen, unde lucrează peste 20 000 de 
suflete, din toate generațiile. Rezer
vorul de apă de aici va avea 5 km 
lungime și 3 km lățime. Ne aflăm 

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

vremea

deja so» pe dig și privim ca de pe un 
plai de munte de fier-beton furni
carul brigadierilor din vale. Alături 
de oamenii așezați in șir indian, 
care iși treceau pietrele din mină 
în mină sau le purtau pe cap, pe un 
fel de turban încolăcit — potrivit 
unui străvechi obicei — lucrau ma
șini moderne.

Era foarte cald. Mi-era și groază 
să mă gindesc cite grade sint la soare 
și la umbră, dar băștinașii sint oblș- 
nuiți cu canicula și, culmea, nici nu 
transpiră.

Mi-a fost dat să vizitez și un 
șantier, al tineretului, unde peste 
30 000 de tineri au aplaudat, la 1 ia
nuarie 1977, baterea primului țăruș 
cu gindul ferm ca numai pină la 17 
aprilie din același an să încheie, prin 
entuziasmul lor, construcția unui ba
raj și a unui canal pe riul Stung 
Chiuit, intre orașele Kampong Thon 
și Kampong-Cean. Canalul cerea so
lutionarea unor probleme tehnice 
complicate, fiind conceput in curbă. 
Privesc tineretul ager și ingenios și 
îmi vin in minte primele noastre 

șantiere de mun
că patriotică de 
la care sărbăto
rim, în acest an, 
trei decenii. La 

fel și aici: drapele roșii, cintece 
compuse special pentru eveniment 
și rostogolite, din difuzoare, prin 
aerul irizat de căldură. Mașina 
ne purta, paralel cu șantierul, 
pe șoseaua națională hașurată de 
gropi, in timpul războiului, pen
tru ca inamicul să se retragă mai 
cu anevoie și să cadă in mina arma
tei de eliberare. La un salt mai spec
taculos al microbuzului nostru mi-am 
zdrelit fluierul piciorului, dar exis
tau la indemină dezinfectante, iar 
dacă n-ar fi fost, șantierul avea o 
constelație întreagă de puncte sani
tare. Mai cu seamă că prie
tenul Ciya îmi spune : „Sintețl 
primul străin care vizitează șan
tierul. Brigadierii vă urează bun 
venit !". Spun să li se transmită mul
țumirile și gîndurile mele cele mal 
frumoase in numele poporului meu 
pe care, ca scriitor, am datoria sfintă 
să-l reprezint. Si îmi aduc aminte 
cum, la fabrica de prelucrare a cau
ciucului, lozinci puse special salutau 
prietenia dintre popoarele noastre : 
„Trăiască solidaritatea revoluționară 
intre popoarele român și kampu
chian !“.

Rememorez adevărurile fundamen
tale ale poporului prieten : spiritul 
revoluționar ; bizuința pe forțele 
proprii ; prețuirea suveranității na
ționale ; traducerea in viață a prin
cipiului în numele căruia a fost pur
tat, cu atitea sacrificii, războiul de 
eliberare — „nici un om bogat și nici 
un om sărac" ; solidaritate cu toate 
popoarele lumii care luptă împotriva 
imperialismului.

Îmi dau seama că noii mei prie
teni din Kampuchia sint sinceri 
și statornici. De dimineață pină seara 
și chiar noaptea tirziu, comuniștii 
kampuchieni, care m-au primit peste 
tot cu multă simpatie, au rostit ace
leași cuvinte de aleasă prețuire față 
de România și partidul nostru, față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

O țară care este in întregime șan
tier și este animată de spiritul revo
luționar înnoitor nu poate gindi 
decît prin oameni de acest fel: oa
meni muncitori, vajnici, hotăriți.

Al. ANDR1ȚO1U

șl de munte. Vtntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 5 șl 15 grade, izolat 
mal coborîte în estul Transilvaniei, 
iar maximele, Intre 18 șl 28 grade. In 
București: vreme în curs de amelio
rare. Cerul va fi variabil, favorabil 
aversei de ploaie în cursul după- 
amiezli. vînt slab pină la moderat. 
Temperatura In creștere ușoară.

• Adios muchachos : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Alt bărbat, altă femeie : BU- 
ZEȘTI — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20, 
la grădină — 19,30, TOMIS — 9; 
12; 16; 19.
• Mercenarul : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Corsarul : FERENTARI — 10,30; 
12,30: 15; 17; 19.
• Rătăcire : BUCEGI — 9; 11; 13;
15; 17.15; 19,30, la grădină — 20,15, 
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20.
• Ultimul post de control : CO- 
TROCENI — 9; 12; 16; 19.
• Bătălia navală din 1894 : LIRA
— 15,30; 18; 20,15, la grădină — 20.
• Mînia : DRUMUL SARH — 16; 
19.
• Guerrilla : PACEA — 18; 18; 20.
• E atit de aproape fericirea : 
VIITORUL — 15,30; 17,45: 20.
• Zmeul de hîrtie : FLOREASCA__ 15 30 • 19
• Ediție specială : POPULAR — 
16; 18.
• Septembrie : FLACĂRA — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18; 20, la grădină
— 19,30.
• Al șaptelea cartuș : MUNCA —
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Mă voi întoarce la Erimo : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15.
• Soarta Aurei șl Argentinei : 
COSMOS — 15,30; 17,45; 20.
• Urmărire periculoasă : GRA
DINA TITAN — 20.

• DEMOGRAFIE PO
LONEZĂ. Anul acesta popu
lația Poloniei va depăși cifra de 
35 milioane, ceea ce va situa a- 
ceasta tară pe locul al șaptelea 
pe „lista demografică" a nați
unilor europene, după U.R.S.S.. 
R.F.G., Anglia. Italia. Franța si 
Spania. La sfîrșitul ultimului 
război mondial, Polonia număra 
23 milioane locuitori. Spo
rul anual al pooulatiei. de 1 la 
sută, plasează Polonia printre 
țările cu evoluția demografică 
cea mai rapidă. Populația Polo
niei întinerește, jumătate din ce
tățenii ei avind sub 28 de ani. 
Dar. în același timp, sporește 
numărul virstnicilor. datorită 
prelungirii duratei medii de 
viată — care este în prezent de 
peste 74 ani la femei si 67 ani 
la bărbați (fată de 64 si respec
tiv 58.6 în anii ’50). Polonia a 
devenit un stat cu un nivel de 
urbanizare ridicat : 20 milioane

de persoane locuiesc la oraș. în 
timp ce 14,9 milioane trăiesc în 
zona rurală.
• APARAT ELECTRO

NIC PORTATIV PENTRU 
ÎNDEPĂRTAREA DURE
RILOR. Un asemenea aparat 
a fost creat în cadrul laborato
rului de bioelectronică de pe 
lingă clinica de neurochirurgie 
a Universității din Praga. Este 
vorba de un dispozitiv electro
nic. montat într-o cutie, greu
tatea totală nedepășind 400 g. 
Semnalele emise de acest dispo
zitiv atenuează semnalele du
reroase la nivelul nervilor. Pe 
capacul cutiei se află trei bu
toane. cu ajutorul cărora pacien
tul reglează intensitatea semna
lelor electrice, frecventa si du
rata lor. Impulsurile menite să 
atenueze durerea ajung la punc
tele dureroase prin intermediul 
unor electrozi care se aplică pe 
pielea pacientului. Aparatul este 
recomandat numai în cazurile în

care, din diferite motive, dure
rea nu cedează la tratamen
tele obișnuite.
• TN CĂUTAREA CO

MORILOR NATURALE. 
La capătul unor ani îndelungați 
de muncă asiduă, colaboratorii 
institutului vietnamez speciali- 
lizat în materiale de construcții 
au elaborat o hartă amănunțită 
a amplasării principalelor re
zerve de materii prime destina
te fabricării sticlei si ceramicii, 
cimentului și altor produse. Un 
supliment atașat la hartă oferă 
recomandări practice de utili
zare rațională a acestor verita
bile comori naturale. Evidenta 
corectă a rezervelor de materii 
prime, descoperite pe teritoriul 
Vietnamului, permite specialiști
lor să traseze perspectivele de 
dezvoltare a industriei de mate
riale de construcții a tării.

• LONGEVITATE MI
NISTERIALĂ. Robert Boulin 
actualmente minlstru-delegat

pentru problemele economice șl 
financiare în guvernul francez, 
va depăși in august — cînd va 
împlini 14 ani de prezente ne
întreruptă în guvern —'recordul 
de longevitate ministerială deți
nut, timp de nu mai puțin de 
trei secole, de către Jean-Bap- 
tiste Colbert (1619—1683). Renu
mit pentru calitățile sale orga
nizatorice, Colbert a deținut 
funcții ministeriale pe timpul 
lui Ludovic al XIV-lea. Faptul 
că recordul său nu a piitut fi 
întrecut atit de multă vreme 
determină pe unii' comentatori 
ai prese! franceze să facă anu
mite reflecții malițioase asupra 
instabilității guvernamentale din 
Franța în ultimele secole.

• FIERARUL OCTO
GENAR. 82 de a"1’ bel' 
gianul Franțois Postai mînuieș-

te cu o neobișnuită ușurință 
uneltele de fierărie. Este un 
fierar redutabil, care și-a înce
put meseria pe cînd avea doar 
14 ani, si nu renunță la ea nici 
la vîrsta senectuții. Atelierul 
său din localitatea Villiers-sur- 
Semois, în care s-au acumulat 
de-a lungul anilor o mulțime 
de lucruri, a devenit un adevă
rat muzeu de fierărie.

• MEDALION CU 
TRANZISTORI. Ultima no
utate în materie de tranzistor! : 
pentru a se putea urmări în ori
ce moment emisiunea favorită, 
unele firme occidentale au creat 
un minireceptor (cu chipul fai
mosului personaj de desene ani
mate Mickey Mouse), care se 
poate purta de git ca un meda
lion.

• GIGANTISM VE
GETAL. Dimensiunile neobiș
nuite pe care Ie ating unele 
plante în regiunile Extremului 
orient sovietic au stîrnit curiozi
tatea oamenilor de știință. Stu- 
diindu-se pe o perioadă mai în
delungată acest gigantism vege
tal, s-a constatat că acest fe
nomen se întîlnește acolo unde 
se află și roci vulcanice sau 
spbstanțe ce rezultă de pe urma 
activității vulcanice, ca de pildă 
zincul sau chimberlitul. De aici, 
concluzia că fenomenul este în 
strînsă legătură cu activitatea 
vulcanică. De altfel, s-a obser
vat în condiții de laborator că 
plantele se dezvoltă în probele 
de sol lunar de trei, patru ori 
mai repede decît în sol terestru 
și ating dimensiuni mai mari.
• LASER INDISCRET.

O nouă armă în panoplia tot 
mai perfecționată a spionajului 
electronic : un dispozitiv cu la
ser, al cărui fascicul este îndrep

tat spre ferestrele încăperii su
pravegheate. Vibrațiile aerului, 
respectiv cuvintele pronunțate, 
imprimă geamurilor o mișcare 
imperceptibilă, care modulează 
fasciculul laser ; acesta, la rîn
dul său. face apoi cale întoarsă. 
Un mic creier electronic extrase 
în continuare din fasciculul la
ser mesajul adus, care nu mai 
rămîne decît să fie ascultat.
• UN NOU TERMO- 

IZOLANT. O peliculă care 
protejează deopotrivă împotri
va căldurii și a frigului a fost 
creată In Statele Unite. Aplicată 
pe geamul ferestrelor, această 
peliculă transparentă constituie 
o „barieră" in calea căldurii 
solare, prevenind supraîncăl
zirea încăperilor. Iarna, ea îm
piedică scurgerea căldurii în a- 
fară. Datorită acestui înveliș, țe
săturile Interioarelor se decolo
rează mai puțin, iar mobila re
zistă mai bine la variațiile de 
temperatură. Pelicula de protec

ție este confecționată dintr-o 
folie de material plastic, peste 
care se aplică o substanță cle
ioasă transparentă, iar deasupra 
se presară un strat foarte sub
țire de aluminiu, acoperit, la 
rindul său. cu poliesteri.
• APEL LA... ZGO

MOT. In aceste zile, cînd a 
început în R.F. Germania sezo
nul cositului. Organizația pen
tru protecția animalelor a adre
sat țăranilor un apel la... zgo
mot cît mai mare. Conform sta
tisticilor. la fiecare sută de hec
tare de fîneată. doi pui de că
prioară. șapte iepuri, patru fa
zani cad victime, anual, cosi
torilor mecanice. S-a constatat 
că zgomotul obișnuit al mașinii 
determină animalele sălbatice 
să se pitească paralizate in 
brazdă, de unde nu mai pot 
scăpa tăișului cositoarelor. Un 
zgomot mai mare. în schimb, le 
determină să fugă si deci să 
scape.
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Dezarmarea -o cerință arzătoare a popoarelor
Președintele Sudanului l-a primit 

pe reprezentantul președintelui României
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 

— Luînd cuvîntul în ședința plenară 
a sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. privind dezarmarea, 
ministrul de externe al U.R.S.S., An
drei Gromîko, a apreciat că în poli
tica internațională nu există proble
mă mai importantă și mai actuală 
decît cea căreia îi este consacrată 
sesiunea. Oprirea cursei înarmărilor 
și realizarea unei dezarmări reale — 
a spus el — sint deziderate ce de
curg din întreaga evoluție mondială ; 
rezolvarea acestor probleme privește 
soarta fiecărui om, iar esența lor 
constă in trecerea la pași concreți 
care să asigure o pace trainică.

Vorbitorul a observat, în context, 
că, contrar unor asemenea dezide
rate, progresul științei și tehnicii de
vine, din păcate, o cale de creare a 
unor noi mijloace de distrugere, rit
mul apariției acestora fiind conside
rabil mai mare decît cel în care evo
luează convorbirile internaționale pri
vind limitarea înarmărilor.

Destinderea pe plan politic — a 
continuat el — trebuie să se îmbine 
cu cea pe plan militar. După cum la 
politica de destindere nu există o 
alternativă rațională, la fel nu exis
tă o alternativă rațională la dez
armare. Ministrul de externe al 
U.R.S.S. a prezentat apoi o serie de 
propuneri, între care : încetarea pro
ducerii de armament nuclear de orice 
tip, încetarea. producerii și interzice
rea tuturor celorlalte tipuri de arme 
de exterminare în masă și încetarea 
creării de noi tipuri de armament 
clasic cu o mare forță distructivă. 
Trebuie sprijinită pe toate căile — 
a adăugat Andrei Gromîko — năzu
ința statelor ca în diferite zone geo
grafice să nu apară armamentul nu
clear.

Cu cît programul de acțiuni în do
meniul dezarmării va fi elaborat mai 
concret, cu cît vor fi mai clare și mai 
bine definite hotărîrile adoptate — a 
conchis vorbitorul — cu atît se va 
dovedi mai utilă actuala sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U.

Ministrul de externe al Argentinei, 
Oscar Antonio Montes, a evidențiat 
lipsa de rezultate semnificative în 
eforturile postbelice de oprire a 
cursei înarmărilor și de dezarmare. 
Vorbitorul a arătat că actuala sesiune 
trebuie să marcheze un moment de 
cotitură în inițierea și adoptarea u- 
nor măsuri practice de oprire a înar
mărilor și de dezarmare.

Cancelarul R. F. Germania, Helmut 
Schmidt, a opinat în discursul său că 
asigurarea continuității procesului de 
destindere va contribui în măsură 
considerabilă la rezolvarea probleme
lor dezarmării. Declarînd că procesul 
de destindere și de soluționare pe

CONSECINȚELE CHELTUIELILOR MILITARE ASUPRA 
DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE A STATELOR
• Ia scară mondială, din flecare șase dolari încasați de 
stat, unul este cheltuit pentru înarmări • Costul unei ra

chete MX, egal cu hrana a 50 milioane de copii
WASHINGTON 27 

(Agerpres). — în le
gătură cu problema 
cheltuielilor militare 
pe plan internațional 
si a consecințelor lor 
asupra dezvoltării eco- 
nomico-sociale a sta
telor, a fost dat publi
cității, la Washington, 
un raport elaborat de 
Ruth Leger Silver, 
fost conducător al sec
ției economice din ca
drul Agenției pentru 
dezarmare și control 
al armamentului din 
S.U A. Raportul — in
formează agenția
U.P.I. — scoate in evi
dență faptul că, in 
prezent, cursa înarmă
rilor „a atins un ase
menea ritm întît, 
practic, a scăpat de 
sub control, ajungin- 
du-se ca, în 1977, să 
se cheltuiască în sco
puri militare suma as
tronomică de 400 mi
liarde de dolari".

„Este evident, se 

arată, totodată, în ra
port, că economia 
mondială este afectată 
de acumularea con
tinuă a armamentelor. 
Cursa înarmărilor 
vine in flagrantă con
tradicție cu necesită
țile de progres ale ță
rilor in curs de dez
voltare, stimulează 
spirala inflaționistă, 
contribuie la agrava
rea șomajului și a fe
nomenului de paupe
rism".

între altele, ca ele
mente concrete, rapor
tul menționează că, 
la scară mondială, din 
fiecare șase dolari în
casați de stat — prin 
diverse căi — unul 
este cheltuit pentru 
inarmări. în acest 
sens, se relevă că nu
mai fondurile pentru 
realizarea unei noi 
rachete intercontinen
tale mobile (MX) ar 
putea asigura hrana a 
50 milioane de copii

cale pașnică a problemelor litigioase 
trebuie extins la toate regiunile lu
mii, cancelarul vest-german a evi
dențiat necesitatea unor măsuri de 
dezarmare în Europa, arătind că, 
aici, „se află cea mai mare acumu
lare de arme și forțe armate din lu
me". Actuala sesiune specială con
sacrată dezarmării, a spus Helmut 
Schmidt, oferă posibilitatea unică de 
a se asigura reușita eforturilor in
ternaționale în domeniul reducerii 
cursei înarmărilor.

Primul ministru al Canadei, Pierre 
Elliott Trudeau, a avansat în dis
cursul său o serie de propuneri ur
mărind — după cum a subliniat el — 
„asfixierea" cursei înarmărilor nu
cleare. El a preconizat, printre altele, 
interzicerea totală a experiențelor 
nucleare, pentru a se împiedica pu
nerea la punct a unor noi arme și 
perfecționarea celor existente. Pri
mul ministru canadian! a cerut, de 
asemenea, încetarea tragerilor expe
rimentale cu noile tipuri de rachete 
strategice, interzicerea producției de 
materiale fisionabile în scopuri mi
litare, limitarea și, ulterior, reduce
rea bugetelor consacrate noilor arme 
strategice nucleare.

Ministrul afacerilor externe al 
Cehoslovaciei, Bohuslav Chnoupek, 
după ce s-a referit la marile pericole 
generate de cursa înarmărilor, în 
primul rînd de înarmările nucleare, 
a declarat că sesiunea specială a Adu
nării Generale consacrată dezarmă
rii trebuie să adreseze statelor lumii 
chemarea „de a adopta măsuri hotă- 
rîte, menite să contribuie la îndepăr
tarea pericolului în creștere al unul 
război termonuclear". El a relevat 
importanța unor măsuri de dezanga
jare militară și dezarmare în Europa, 
remarcînd, în context, lipsa de pro
grese în negocierile de la Viena pri
vind reducerea forțelor armate și ar
mamentelor și măsuri adiacente în 
Europa centrală, care „continuă de 
cinci ani fără rezultate tangibile".

Ambasadorul Braziliei, Sergio da 
Costa, a declarat că „Problema opri
rii cursei înarmărilor, care amenință 
omenirea, nu poate fi rezolvată prin 
jumătăți de măsură". Așa-numitul 
„echilibru al terorii" — a adăugat el 
— nu oferă o bază sigură pentru se
curitatea internațională. „Alături de 
celelalte țări în curs de dezvoltare, 
Brazilia dorește o schimbare în me
canismul negocierilor de dezarmare 
existent. în sensul abolirii monopolu
lui actual al puterilor nucleare". Re
prezentantul brazilian s-a pronunțat, 
de asemenea, pentru accesul neîngră
dit al tuturor statelor, în primul rînd 
al țărilor în curs de dezvoltare, la 
tehnologia nucleară cu destinație paș
nică, declarîndu-se împotriva încer- 

din țările in curs de 
dezvoltare, ce suferă 
ie malnutriție și ar 
putea fi create 65 0.00 
centre de îngrijire 
medicală sau ar putea 
fi construite 340 000 de 
școli elementare.

Pe de altă parte, ra
portul atrage atenția 
asupra unui fenomen 
îngrijorător, relevat, 
de altfel, de experții și 
observatorii politici : 
faptul că nici țările in 
curs de dezvoltare, 
confruntate cu proble
mele acute ale depă
șirii stării de subdez
voltare, nu se pot sus
trage in această con
tinuă goană după in
armări de la achizițio
narea de arme. în pre
zent, — se menționea
ză în raport — in sta
tele in curs de dezvol
tare există un soldat 
la fiecare 250 de lo
cuitori. comparativ cu 
un medic pentru fie
care 3 700 locuitori. 

cărilor de discriminare sau îngrădire 
în exercitarea acestui drept.

Ministrul de externe al Filipinelor, 
Carlos Romulo, a cerut tuturor state
lor, în special puterilor nucleare, să 
urgenteze eforturile în domeniul o- 
pririi înarmărilor și realizării dezar
mării generale și totale. Arătind că 
risipa de bunuri pentru înarmări are 
loc într-o lume în care multe po
poare suferă de pe urma foametei și 
sărăciei, ministrul de externe filipi- 
nez a spus : „Costul unui nou sub
marin cu rachete nucleare este egal 
cu costul a jumătate de milion de 
case. Omenirea își refuză singură u- 
riașe facilități pe planul bunurilor 
materiale și serviciilor prin investiții 
irosite pentru cursa înarmărilor".

Comisarul federal pentru afacerile 
externe al Nigeriei, Joseph Garba, 
a amintit în discursul său că la opt 
ani de la proclamarea „Deceniului 
dezarmării" de către O.N.U. și la pa
tru ani de la stabilirea de către Na
țiunile Unite a obiectivului edifică
rii unei noi ordini economice ' mon
diale nu au fost realizate progrese 
notabile în nici una din aceste di
recții. Altît timp cît 25 la sută din 
forțele științifice ale lumii, 40 la 
sută din fondurile pentru cercetare 
sînt consumate în sectorul militar ne
productiv și atîta vreme cît omeni
rea cheltuiește 7 la sută din produsul 
național total pentru înarmări, pro
gresul economic și social nu poate 
urma cursul său normal". Vorbitorul 
a subliniat urgența cu care trebuie să 
se procedeze la adoptarea unor mă
suri de oprire a cursei înarmărilor și 
de dezarmare, în primul rînd de dez
armare nucleară.

Directorul general al U.N.E.S.C.O., 
Amadou Mahtar M’Bow, a propus 
convocarea, in 1980, a unui Congres 
mondial asupra educației și dezar
mării, precum și includerea in pro
gramele școlare a unor obiecte de 
studiu care să sublinieze marea im
portanță a dezarmării pentru toate 
țările și popoarele lumii. Referin- 
du-se la o serie de teorii promovate 
de apologeții cursei înarmărilor, di
rectorul general al U.N.E.S.C.O. a 
arătat că „echilibrul terorii nucleare 
nu reprezintă, în nici un fel, „o ga
ranție a păcii". Din contră — a adău
gat el — această teorie exprimă 
toate pericolele ce rezultă din in
certitudinea în care trăim. Directo
rul general al U.N.E.S.C.O. a adresat, 
în încheiere, un apel la întărirea so
lidarității internaționale, la unirea 
eforturilor tuturor statelor și popoa
relor lumii pentru realizarea dezide
ratului vital al dezarmării.

în cadrul dezbaterilor au mai luat 
cuvîntul reprezentanții Boliviei. Insu
lei Mauritius, Marocului și Nigerului.

La Consiliul ministerial

al A. E L. S.

îngrijorare provocată 
de noul val de protectionism

GENEVA 27 (Agerpres). .— La 
Geneva s-au încheiat lucrările de 
două zile ale Consiliului Ministerial 
al Asociației (vest) — Europene a 
Liberului Schimb (A.E.L.S.).

în comunicatul final dat publicită
ții la sfîrșitul reuniunii se subli
niază că ratele de creștere previzi
bile intr-un număr de țări sînt insu
ficiente pentru a asigura reducerea 
șomajului. Pe de altă parte, miniștrii 
de externe sau ai comerțului din 
cele șapte țări membre ale asociației 
(Austria, Finlanda. Islanda. Norvegia. 
Portugalia. Suedia și Elveția) și-au 
exprimat îngrijorarea în legătură cu 
noul val al protecționismului si au 
subliniat necesitatea încheierii cu 
succes a negocierilor comerciale 
multilaterale ce se desfășoară sub 
egida G.A.T.T.

Guvernul norvegian și-a anunțat 
intenția de a organiza la Oslo o 
conferință tripartită (patronat-sindi- 
cate-guverne) a țărilor vest-europe- 
ne (A.E.L.S. și C.E.E.) care să e- 
xamineze situația gravă a șomaju
lui.

KHARTUM 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Sudanului, Gaafar Moham
med El Nimeiri, a primit la 27 mai pe 
Mircea Malița, membru al C.C. al 
P.C.R., reprezentantul președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu, la 
manifestările prilejuite de ani
versarea Revoluției — Ziua naționa
lă a Sudanului.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu au fost 
transmise președintelui Nimeiri și 
soției sale cele mai bune urări de 
fericire și prosperitate pentru po
porul sudanez prieten.

Mulțumind pentru sentimentele 
exprimate de conducătorul Româ
niei, președintele Sudanului a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu un me
saj de prietenie, împreună cu urări 
de sănătate șl fericire. Gaafar Mo
hammed El Nimeiri a subliniat pre
țuirea pe care o acordă colaborării

Dezvoltarea cooperării științifice 
și tehnologice româno-italiene

ROMA 27 (Agerpres). — în pe
rioada 24—26 mai, la Roma, s-au des
fășurat lucrările celei de-a Vl-a se
siuni a Comisiei mixte româno-ita- 
liene de cooperare științifică și teh
nologică. în cursul sesiunii au fost 
examinate realizările obținute în pe
rioada 1975—1977, relevîndu-se cu sa
tisfacție cursul ascendent și caracte
rul diversificat al cooperării, concre
tizat prin desfășurarea unui număr 
sporit de programe comune de lucru 
în domeniile construcției de mașini, 
construcțiilor industriale, chimiei, fi
zicii, geologiei, apelor geotermale și 
agronomiei.

REPUBLICA DOMINICANĂ

Candidatul opoziției 
în alegerile

SANTO DOMINGO 27 (Agerpres).
— Comisia electorală centrală din 
Republica Dominicană l-a declarat 
președințe-ales al țării, pentru urmă
torul mandat de patru ani, pe An
tonio Guzman, candidatul principalei 
forțe politice de opoziție — Partidul 
Revoluționar Țtominican (P.R.D.) —
de tendință social-democrată. în ca
drul alegerilor generale de la 16 mai, 
el a obținut un avans de 160 000 vo
turi față de actualul șef al statului, 
Joaquin Balaguer, candidatul Parti
dului Reformist — de guvemămînt, 
care a candidat la recentul scrutin 
pentru un al patrulea mandat prezi
dențial. Astfel, victoria candidatului 
de opoziție pune capăt celor 12 ani 
de guvernare neîntreruptă a țării de 
către președintele Joaquin Balaguer. 
Antonio Guzman își va prelua func
ția la 16 august.

Președintele Comisiei electorale

Rundă de consultări între S.U.A. 
și Piața comună

BRUXELLES 27 (Agerpres).în 
capitala Belgiei s-a desfășurat o 
rundă de consultări între S.U.A. și 
Piața comună, consacrată principa
lelor probleme economice si comer
ciale curente. Delegația americană a 
fost condusă de Richard Cooper, sub
secretar de stat pentru problemele 
economice, iar cea a Pieței comune 
— de Wilhelm Haferkamp. vicepre
ședinte al Comisiei C.E.E.

La sfîrșitul convorbirilor, șefii ce
lor două delegații au participat la o 
conferință de presă, subliniind ne
cesitatea de a se înregistra progrese 
„pe linia relansării economice". Re- 
ferindu-se lă apropiata reuniune la 
nivel înalt a principalelor șapte țări 
occidentale (S.U.A., R.F.G., Japonia. 
Franța. Marea Britanie. Canada si 
Italia), ațît Haferkamp. cît si Cooper 
și-au exprimat convingerea că aceas
ta ar putea influenta pozitiv asupra 

cu România pe multiple planuri și 
care se materializează in principal în 
proiecte importante pentru econo
mia sudaneză. Totodată, șeful statu
lui sudanez a dat o înaltă a- 
preciere politicii externe a Româ
niei. rolului președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe plan internațional.

Convorbirea, la care a asistat am
basadorul României la Khartum, 
Florian Stoica, s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

★
De asemenea, Mircea Malița a 

avut întrevederi cu Al Rashid Al 
Tahir Bakr, vicepreședinte și minis
tru al afacerilor externe al Sudanu
lui, cu dr. Wadi Habachi, președin
tele Consiliului național de cerce
tare științifică, și cu dr. Mansour 
Khalid, asistent al secretarului ge
neral al Uniunii Socialiste Sudane
ze pentru problemele ideologice, 
precum și cu alte persoane oficiale 
sudaneze.

A fost convenit Programul de coo
perare științifică și tehnologică pe 
anii 1978—1980, care cuprinde noi ac
țiuni și obiective de interes comun 
și actualitate în domeniile : energe
tic si energie solară, cercetări spa
țiale, telecomunicații, biologie și bio
chimie, medicină, transporturi.

Protocolul sesiunii a fost semnat, 
din partea română, de prof. Ion Mân- 
zatu, membru al Biroului Executiv 
al Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, iar din partea italiană 
de Paolo Massimo Antici, ministru 
plenipotențiar în Ministerul Afaceri
lor Externe.

declarat învingător 
prezidențiale

centrale a confirmat victoria în ale
geri a opoziției, precizînd că „scru
tinul și operațiunile electorale s-au 
desfășurat corect", acuzațiile de frau
dă formulate de Partidul Reformist 
fiind nefondate.

într-o declarație făcută după anun
țarea rezultatului alegerilor, preșe- 
dintele-ales al Republicii Dominicane 
a relevat hotărîrea sa și a partidu
lui pe care îl reprezintă de a consti
tui „un guvern de unitate națională", 
care să opereze eficient schimbările 
de ordin economic și politic de care 
are nevoie țara. El a subliniat ne
cesitatea revizuirii contractelor sem
nate cu companiile miniere străine, 
„pentru ca statul să se bucure din 
partea acestora de un tratament co
respunzător". Antonio Guzman Blan
co a arătat că vor fi luate, totodată, 
măsuri pentru consolidarea institu
țiilor democratice ale țării.

negocierilor comerciale multilaterale 
în curs de desfășurare la Geneva sub 
egida G.A.T.T. si care vor trebui să 
intre în faza lor finală în luna iulie.

Convorbirile de la Bruxelles au 
fost mai puțin fructuoase în ce pri
vește sectorul oțelului. Agenția Fran
ce Presse scrie că firmele vest-euro- 
pene se află în fața unei duble ame
nințări. Pe de o parte, o puternică 
majorare a prețurilor pentru produ
sele lor la intrarea în Statele Unite, 
iar pe de altă parte, perceperea unor 
taxe antidumping foarte ridicate, ceea 
ce riscă să reducă considerabil expor
turile lor pe piața americană. Se pare 
că Piața comună intenționează să pro
pună crearea unui comitet internațio
nal al otelului pentru reglementarea 
acestor probleme, care ar urma să 
reunească. în special. S.U.A.. Japonia, 
și Comunitatea economică vest-eu- 
ropeană.

IN CADRUL MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE APROPIATA 

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNA CU TOVARAȘA 

ELENA CEAUȘESCU, IN MAREA BRITANIE

Seară românească la Londra
LONDRA 27 (Agerpres). — în ca

drul manifestărilor prilejuite de a- 
propiata vizită de stat a președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Regatul Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, Asociația funcționa
rilor guvernamentali (N.A.L.G.O.), 
uniune sindicală care numără peste 
700 000 de membri, a organizat o 
seară românească.

In rîndul numeroasei asistențe 
s-au aflat membri ai conducerii 
N.A.L.G.O., în frunte cu Geoffrey 
Drain, secretar general, care a rostit 
o cuvîntare. Despre semnificația vi
zitei de stat în Marea Britanie. in 
contextul general al relațiilor bilate
rale româno-britanice, a vorbit am
basadorul țării noastre la Londra, 
Pretor Popa.

Manifestări consacrate țării noastre
LUXEMBURG 27. — In cadrul ac

țiunilor care marchează peste hotare 
cea de-a 60-a aniversare a formării 
statului național unitar român, la 
Luxemburg a avut loc o seară cul
turală românească. In acest cadru, 
a fost evocată semnificația importan
tului eveniment din istoria poporu
lui român. In continuare, au fost 
prezentate filme documentare româ
nești.

BRUXELLES 27. — In aula Bibli
otecii comunale din Dison — oraș 
belgian înfrățit cu Cimpuluna — a 
avut loc o seară culturală româneas
că consacrată celei de-a 60-a aniver
sări a formării statului national uni
tar român.

Au participat Ivan Ilief, primarul

Necesitatea politicii 

de unitate națională 

a forțelor democratice 

din Italia
relevată de secretarul 

general al P.C.I.
$1 de un document al C.C. 

al P.S.I.
ROMA 27. — Luînd cuvîntul cu 

prilejul unei reuniuni a cadrelor de 
conducere regională ale Partidului 
Comunist Italian, secretarul general 
al P.C.I., Enrico Berlinguer, a rele
vat necesitatea politicii de unitate 
națională a forțelor democratice din 
Italia. în această ordine de idei, 
Berlinguer a atras atenția că reali
zarea unei asemenea unități nu ex
clude diferența de opinii, competi
ția, . răspunsurile polemice. Enrico 
Berlinguer a afirmat că P.C.I. va 
accentua presiunile asupra guvernu
lui în scopul realizării programului 
asupra căruia au căzut de acord 
partidele majorității parlamentare.

★
Comitetul Central al Partidului 

Socialist Italian a aprobat un do
cument prin care se acordă Secre
tariatului P.S.I. mandatul pentru 
a-și continua activitatea îndreptată 
„pe linia unității în cadrul autono
miei" partidului, cale urmată și cu 
prilejul recentelor alegeri adminis
trative locale — relevă agenția 
ANSA.

Documentul, subliniază agenția ci
tată, confirmă angajamentul P.S.I. 
de a duce „o politică de unitate na
țională a forțelor democratice".

în cadrul manifestării a fost evi
dențiat viul interes cu care este aș
teptată apropiata vizită de stat in 
Marea Britanie a președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, la invita
ția Maiestății Sale Regina Elisabeta 
a II-a și a ducelui de Edinburgh.

Manifestarea s-a încheiat cu o gală 
de filme documentare românești.

în numele organizatorilor, John 
Saunders, membru al Consiliului Na
țional Executiv al N.A.L.G.O., a 
rostit, în limba română, următorul 
mesaj : „N.A.L.G.O. adresează
președintelui Ceaușescu salutul său 
de bun venit. Sperăm ca la plecarea 
Excelenței Sale din Marea Britanie 
să ia cu sine aceleași fericite amintiri 
eu care delegații N.A.L.G.O. s-au 
întors din vizita lor în România".

orașului Dison, A. Daulne, senator, 
I. Daenen, secretarul general al Mu- 
tualităților socialiste, membrii consi
liului municipal.

In fața unui public numeros au 
fost prezentate filme documentare 
românești.

BERLIN 27. In cadrul acțiunilor 
consacrate celei de-a 60-a aniversări 
a formării statului național unitar 
român, la Casa de cultură a orașu
lui Sonneberg din R.D. Germană a 
avut loc vernisajul unei expoziții a 
pictorului român Constantin Grecu. 
Sint expuse lucrări reprezentative 
din creația artistului inspirate d'fn 
viața și activitatea poporului nost , 
din frumusețile peisajului Românii j.

PANMUNJON

Protestul delegației 
R. P. D. Coreene împotriva 
actului pirateresc săvirșit 

de forțele sud-coreene 
PANMUNJON 27 (Agerpres). — în 

cadrul celei de-a 387-a reuniuni a 
Comisiei militare de armistițiu din 
Coreea, care se desfășoară la Pan- 
munjon, conducătorul delegației 
R.P.D. Coreene a protestat energic 
împotriva actului pirateresc săvirșit 
săptămîna trecută de forțele militare 
sud-coreene, relatează agenția 
A.C.T.C. Acestea au bombardat și 
scufundat o navă de pescuit a R.P.D. 
Coreene, răpind pe pescarii aflați la 
bord.

Part da R.P.D. Coreene a cerut CT1 
fermitate ca autoritățile din Coreea 
de sud șă ceară. scuze pentru acțiu
nea lor piraterească, să elibereze 
imediat și necondiționat pescarii ră
piți și să dea asigurări că asemenea 
fapte nu se vor mai repeta, preci
zează agenția A.C.T.C.

Inundații 
în Bangladesh

DACCA 27 (Agerpres). — Peste 
300 000 de persoane au rămas fără 
adăpost, iar recoltele au fost distruse 
pe suprafețe întinse în urma inun
dațiilor catastrofale care s-au abătut 
asupra unor localități din districtul 
Sylhet, din nord-estul Bangladeshu
lui. Inundațiile au fost provocate de 
ploile torențiale neîntrerupte din ul
timele sase zile. Toate rîurile impor
tante din tară înregistrează creșteri 
ale nivelului apelor. Ample opera
țiuni de ajutorare a populației se 
desfășoară în regiunile afectate.

Lărgirea cooperării economice- 
o cerință stringentă evidențiată 

la reuniunea S. E. L A.
Necesitatea instaură

rii unei noi ordini eco
nomice internaționale, a 
promovării unor relații 
echitabile între state, 
care ■ să permită impul
sionarea schimburilor 
comerciale si depășirea 
actualelor dificultăți e- 
conomice cu care sint 
confruntate mai ales ță
rile în curs de dezvol
tare — iată problemele 
abordate cu prioritate la 
reuniunea specială a Sis
temului Economic Lati
no-American (S.E.L.A.), 
desfășurată nu de mult 
la sediul Națiunilor 
Unite din New York.

Convocată în vederea 
stabilirii unei poziții u- 
nitare a țărilor latino- 
americane la Conferința 
privind dezvoltarea co
operării tehnice între 
țările în curs de dez
voltare. care urmează 
să aibă loc în august la 
Buenos Aires, reuniunea 
S.E.L.A. a dezbătut pro
bleme de larg , interes 
nu numai pentru statele 
membre ale acestei or
ganizații regionale, ci. 
de fapt, pentru ansam
blul țărilor în curs de 
dezvoltare. Declarația 
finală adoptată de par- 
ticipanții la reuniune 
scoate de asemenea în 
evidentă imperativul e- 
liminăril practicilor a- 
nacronice, negative uti
lizate încă in relații
le economice interna
ționale de către ță
rile industrializate, pro- 
nuntîndu-se pentru res
pectarea riguroasă a su
veranității statelor asu
pra resurselor lor natu

rale. pentru ameliorarea 
raporturilor de schimb’ 
între produsele primare 
și cele industrializate, 
diversificarea exportu
rilor și intensificarea 
transferului de resurse 
financiare în condiții 
mai avantajoase către 
țările regiunii si în ge
nere către statele în 
curs de dezvoltare. în
lesnirea accesului lor la 
tehnologia modernă etc. 
Hotărîrile adoptate la 
reuniune vor fi transmi
se „Grupului celor 77", 
reprezentînd cele 114 
state în curs de dezvol
tare. pentru a fi inclu
se ca părți ale poziției 
latino-americane la Con
ferința de la Buenos 
Aires.

De la crearea ei în 
urmă cu doi ani și ju
mătate. S.E.L.A. a în
scris la activul său o 
seamă de realizări pe 
linia sprijinirii efortu
lui propriu al țărilor 
membre în vederea di
namizării producției 
prin cooperare în in
dustrie si în alte dome
nii. prin îmbunătățirea 
aprovizionării si desfa
cerii. prin acțiunea uni
tară menită să apere 
interesele țărilor res
pective în raporturile 
economice internaționa
le. Pe scurt, este vorba 
de promovarea fermă a 
emancipării economice 
a statelor latino-ame
ricane. ca suport esen
țial al independentei lor 
politice. Chiar în preaj
ma întrunirii de la New 
York. în cadrul acestei 
organizații au fost ela

borate noi proiecte pri
vind cooperarea indus
trială între statele mem
bre. inclusiv în dome
niul valorificării supe
rioare a resurselor de 
peste. Se are în vedere, 
totodată, crearea unor 
întreprinderi mixte de 
felul celei de transpor
turi maritime comercia
le din zona Caraibelor. 
înființată în 1975. O se
rie de alte acțiuni si 
inițiative înregistrate în 
ultima vreme în cadrul 
S.E.L.A. — între care 
realizarea unui simpo
zion pe tema dezvoltă
rii economice si a trans
ferului de tehnologie — 
atestă preocuparea țări
lor membre de a diver
sifica si intensifica co
laborarea regională, 
pentru a răspunde în 
mai mare măsură nece
sităților lor de dezvol
tare economică si socia
lă independentă.
. Paralel cu reafirma
rea voinței politice a 
Americii Latine de a 
amplifica si adînci co
laborarea regională, 
dezbaterile reuniunii 
speciale a S.E.L.A. de la 
New York, ca si rezolu
țiile adoptate, au relie
fat necesitatea desfășu
rării unei largi coope
rări internaționale, ca o 
componentă esențială a 
noii ordini economice, 
menită să ducă la dez
voltarea țărilor rămase 
în urmă, la diminuarea 
decalajelor care le se
pară de statele indus
trializate. la progresul 
general al umanității.

V. OROS

agențiile de presă transmit:
Președinții Jimmy Car

ter și Valery Giscard d'Es- 
tainy au avut ° întrevedere la 
Casa Albă. în cursul întrevederii, 
președintele Franței s-a referit la 
propunerile pe care le-a pre
zentat în cursul acestei săptă- 
mini la sesiunea specială a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării. Cei doi șefi de stat au 
abordat, de asemenea, un larg evan
tai de subiecte internaționale de in
teres comun. în special .relațiile Est- 
Vest. apropiata reuniune economică 
la nivel înalt a principalelor țări oc
cidentale. de la Bonn, si situația din 
Orientul Mijlociu, precizează comuni
catul.

Primire la Phenian. Kim
Ir Sen. secretar general al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D. Coreene, a primit delega
ția Uniunii Naționale Africane Zim
babwe (Z.A.N.U.). condusă de Robert 
Mugabe, copreședinte al Frontu
lui Patriotic Zimbabwe, președin
tele Z.A.N.U.

Alegere. In cadrul sesiunii
Conferinței Federale a Uniunii So
cialiste a Poporului Muncitor din Iu
goslavia (U.S.P.M.I.), Todo Kurtovici, 
secretar în Comitetul Executiv al
Prezidiului C.C. al U.C.I., a fost ales, 
în unanimitate, în funcția de preșe
dinte al Conferinței Federale a 
U.S.P.M.I. — anunță agenția Taniug.

Ședința Seimului R. P. 
Polone. Varșovia a avut
loc o ședință plenară a Sei
mului R.P. Polone. Seimul a a- 
doptat un amendament la legea pri
vind consiliile populare, instituind 
pe lîngă acestea comitete ale con
trolului obștesc. Seimul a aprobat, 
de asemenea, crearea Comitetului 
pentru cultură fizică și sport și a 
Comitetului pentru turism.

In R.D.P. Laos se desfă?°ară 
din ce în ce mai intens mișcarea 
pentru cooperativizarea agriculturii, 
în provincia Phongsali au fost crea
te, astfel, trei noi gospodării agricole 
cooperatiste specializate în cultura 
orezului. Colectivele cooperativelor 
participă la întrecerea pentru obține
rea unor recolte cît mai bogate prin 
introducerea unor metode agroteh
nice noi și prin mecanizarea lucră
rilor agricole.

TURNEUL UNUI GRUP 
DE ARTIȘTI MAGHIARI 

DIN T1RGU MUREȘ 
IN CANADA ȘI S.U.A.
In perioada mai—iunie un 

grup de artiști maghiari din 
Tîrgu Mureș întreprinde un 
turneu în Canada și S.U.A. 
Pină acum, au fost prezentate 
spectacole în orașele Toronto, 
Hamilton, Cambridge și Wind
sor — Canada, Detroit, Cleve
land și New Brunswick — 
S.U.A. Spectacolele s-au bucu
rat de o prezență numeroasă de 
public. In același timp, ziarele 
care apar in centrele menționate 
au consacrat știri ample referi
toare la frumusețea dansurilor, 
la măiestria interpreților. In 
continuare sînt programate 
spectacole la New York, Was
hington, Chicago, Ottawa și in 
alte centre.

Deces. C C- al p-c-us- Prezi
diul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
anunță încetarea din viață a lui 
Artur Vader, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Estone — trans
mite agenția T.A.S.S.

La Ulan Bator s au încheiat 
lucrările Congresului al XVII-lea al 
Uniunii Tineretului Revoluționar 
Mongol. L. Tudev a fost reales prim- 
secretar al C.C. al U.T.R.M. Din 
România, la lucrările Congresului 
U.T.R.M. a participat o delegație a 
Uniunii Tineretului Comunist, con
dusă de Ioana Bratu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

Președintele Republicii
CiprU, sPFros Kyprianou, a decla
rat că este gata să se întîlnească cu 
primul ministru al Turciei. Biilent 
Ecevit, pentru examinarea căilor de 
soluționare politică a problemei ci
priote. Președintele Kyprianou a pre
cizat că este dispus să aibă convor
biri cu premierul Turciei chiar la 
începutul săptămînii viitoare.

In cadrul programului 
de schimburi cultural-știin- 
țifice româno-portugheze, 
prof. Ion Tomescu, directorul 
CEPECA din cadrul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", a prezentat la 
Institutul superior pentru organizarea 
muncii și întreprinderilor de pe lîngă 
„Universitatea Nouă" din Lisabona 
conferințe privind organizarea și me
canismele funcționării sistemului 
economic socialist în România și 
structura organizatorică a întreprin
derilor economice din țara noastră.

Prima mare centrală nu
cleară italianăa încePut să a11- 
menteze cu electricitate rețeaua na
țională — a anunțat vineri un co
municat al grupului „Finmecanica". 
Puterea instalată a centralei esțe de 
840 megawați. Primele lucrări de 
construire a centralei au început cu 
șapte ani în urmă.

Accident aviatic.Patru per- 
soane care se aflau la bordul unui 
avion de turism care a decolat de pe 
aeroportul din Fornbirn (Austria) 
și-au găsit moartea în regiunea ita
liană Asti (Piemont), odată cu pră
bușirea aparatului, care s-a lovit de 
unul din masivele muntoase din re
giune.
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SECETA
Din nou au început sâ soseascâ vești alarmante din zona Sahelulul.

...Era anul 1973, apoi 1974. Cifrele erau tragice — peste o sutâ 
de mii de morți ca urmare a secetei prelungite. Iar fotografiile, deși 
nu decupau decît secvențe limitate ale dezastrului, pâreau mai 
tragice decît cifrele tragice: pâmîntul — o crustâ crâpatâ de arșițâ, 
ca o imensâ întindere din petice de lut; ciorchini de oameni 
sfirșiți de sete în jurul unor fîntîni secate: o mamâ dueîndu-și în 
spate copilul fărâ sâ știe câ s-a stins de mult; agonizanți scheletici, 
piele pe os, ca supraviețuitorii din lagârele de la Auschwitz sau 
Buchenwald; animale pur și simplu uscate, transformîndu-se în 
praf..

Vieți arse, ochi sticloși — și o imensâ, o giganticâ rugâ mutâ, 
desnâdâjduitâ: apâ, hranâ, apâ...

Acum din nou au început sâ soseascâ vești alarmante din Sahel. 
Deasupra celor opt state cuprinse în aceastâ zonâ s-a pironit din 
nou, bâtut în cuie de foc, un soare mistuitor, o arșițâ grea, de 
plumb încins. Din cele 30 de milioane de locuitori sint direct ame
nințați de foamete șapte milioane. în pericol de moarte.

Pluviometrele au înțepenit la zero, sînt regiuni din Sahel unde 
n-a mai câzut, de doi ani, strop de apâ. Aerul dogorește fierbinte, 
sub bolta de jâratic a cerului, plantele savanelor pier tuberculoase, 
rîurile se închircesc și dispar, putrede...

Din nou se ridicâ o implorare mutâ, deznâdâ|duitâ: apâ, hranâ, apâ...
Este ruga Sahelului — ca și a atîtor altor zone ale Africii, deșer- 

tice, pîrjolite de secetâ.
...Și nici o știre despre vreun pod aerian care sâ transporte 

tractoare Nici o știre despre supercargoboturl aeriene care sâ 
debarce febril mașini agricole. Sau despre coloane motorizate care 
sâ aducâ alimente, ingrâșâminte. Nici o disputâ despre cine para
șutează mai multe detașamente de agronomi, zootehnicieni sau hi
drologi.

Este secetâ grea — secetâ de asemenea știri.
Situația este cu atît mai gravâ cu cît cele 10 milioane de tone 

de grîu promise Sahelului în 1974 ca ajutor anual n-au râmas decît 
promisiune.

Este drept, în locul tonelor de grîu au fost trimise Africii, în anii 
aceștia, de pretutindeni, alte ajutoare. Multe tone, câci oțelul e greu.

Ei, dacâ plugurile ar fi remorcate de blindate. Sau dacâ țevile 
de tun ar putea fi folosite ca țevi pentru irigații. Ori dacâ popu
lația s-ar hrâni cu muniții. Sau dacâ norii negri ai încordârii ar fi 
de ploaie...

Seceta n-ar mal ridica nici o problemâ pe continentul Africii. 
Dar irigațiile se pot face numai cu apâ. Numai și numai cu apâ. 
Nu cu sînge.

N. CORBU
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