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OASPETE NIGERIAN!

O sarcină prioritară
pe șantierele de investiții

MONTAREA URGENTA 
A UTILAJELOR TEHNOLOGICE

Dintre sarcinile cu care sint con
fruntate în momentul de fată majo
ritatea șantierelor de investiții pro
ductive, intensificarea ritmului de 
montaj al utilajelor tehnologice este 
de maximă urgentă și importantă 
pentru fiecare din factorii cu răs
punderi în acest domeniu : construc
tori si montori. pe de o parte, bene
ficiari si furnizori de utilaje, pe de 
altă parte. într-adevăr, în urma ana
lizelor efectuate pe șantiere a ieșit 
dar in evidentă faptul că punerea 
în funcțiune la termen a noilor 
obiective si capacități, programate 
în acest semestru si în trimestrul 
următor, este condiționată strict de 
montarea rapidă a tuturor mașinilor 
si utilajelor prevăzute, de punerea 
lor in stare de perfectă funcționare, 
bineînțeles, după efectuarea riguroa
să a probelor mecanice si tehnolo
gice.

Din această perspectivă, reține 
atentia că. in ultimul timp, pe multe 
șantiere au fost adoptate măsuri 
precise, pe multiple planuri. în sco
pul efectuării cu ritmicitate sporită 
a lucrărilor de construcții si montaj 
tehnologic si respectării, deopotrivă, 
a stadiilor fizice și a termenelor 
prevăzute în graficele de execuție. 
Chiar și un succint tur de orizont 
pe șantierele combinatelor chimice 
din Borzești și Năvodari, combina
telor de utilaj greu din lași si Cluj- 
Napoca, ale . noilor capacități de la 
Întreprinderea „Industria Sirmei" 
din Cîmpia Turzii, demonstrează că 
aici se muncește stăruitor, energic 
si bine organizat pentru accelerarea 
ritmului lucrărilor. Colaborarea cu 
fiecare dintre beneficiarii in cauză 
a fost întărită, stabilindu-se concret 
modul in care aceștia vor participa 
Ia grăbirea ritmului de montaj teh
nologic. într-o măsură mai mare de- 
cit oină in prezent. De asemenea, 
pentru a se preveni neajunsurile 
întîmpinate. nu o dată, in problema 
utilajelor, montorii si beneficiarii au 
pus bazele unui contact mai strins 
cu fiecare furnizor în parte, vizind 
stabilirea cu exactitate a termenelor 
de livrare, in condiții calitative su
perioare. a tuturor utilajelor.

Cu toate acestea, stocul de utilaje 
de pe unele șantiere din industria 
chimică, metalurgică si industria 
construcțiilor de mașini se menține 
ridicat. Din cauze diferite, mii de 
tone de mașini si echipamente teh
nologice nu au ajuns încă în halele 
de producție, acolo unde le este 
locul, ci continuă să aglomereze mai 
departe depozitele șantierelor. Im
plicațiile unei asemenea situații sint 
deosebit de serioase, dacă ne gîndim 
numai la faptul că. potrivit grafi
celor *Ie livrări, pe șantiere urmează 
să sosească în continuare cantităti 
sporite de utilaje, care trebuie la 
rindul lor montate fără întirziere. 
Atit pe șantierele rafinăriilor din 
Teleajen și Borzești. ale noilor ca
pacități de la Combinatul de îngră
șăminte chimice din Turnu Măgure
le. cit si pe șantierele Uzinei de

produse clorosodice Giurgiu sî Com- > 
binatului petrochimic Timisoara — 
unde stocurile de utilaje acumulate 
sint mari — principala direcție de 
acțiune in momentul de fată trebuie 
să constea în concentrarea cu priori
tate la montaj a tuturor forțelor 
umane si mijloacelor tehnice. îndeo
sebi la capacitățile de producție cu 
termene scadente apropiate si la 
care utilajele tehnologice sint asi
gurate.

Evident, intensificarea ritmului de 
montaj impune o organizare temei
nică a producției si a muncii, mă
suri energice din partea conduceri
lor de șantiere pentru organizarea 
lucrului în mal multe schimburi, 
folosirea cu randamente superioare 
a parcului de utilaje de construcții, 
a forței de muncă si a timpului de 
lucru, pentru scurtarea ciclurilor de 
montaj tehnologic, asigurindu-se 
concomitent o calitate ireproșabilă 
fiecărei lucrări executate. Principa
lele unități de construcții de specia
litate — Trustul de montaj pentru 
utilaje chimice. Trustul de instalații 
și montaj din București ș.a. — au 
datoria ca. promovînd noi si eficien
te metode de organizare a activității 
de montaj, să asigure intensificarea, 
de 1a o zi la alta, a ritmului de lu
cru, lichidarea grabnică a stocurilor 
acumulate pe șantiere in primele 
luni din acest an.

In acest context, nu trebuie omise 
nici un moment răspunderea ce re
vine constructorilor, obligația lor 
primordială de a asigura grabnic 
fronturile de montaj corespunzătoare. 
Pe un șir de șantiere — ca. bună
oară. cele de la întreprinderea de 
alumină din Tulcea. noile instalații 
de Ia Combinatul de îngrășăminte 
azotoase din Tg. Mures, întreprin
derea „Danubiana" din București 
ș.a. — stadiul lucrărilor de construc
ții premergătoare montajului tehno
logic grevează în foarte mare mă
sură asupra eforturilor depuse de 
montori. Cauzele unei atari situații 
sint cunoscute : slaba activitate a 
constructorilor, lipsa forței de mun
că necesare, a unor materiale de 
construcții, precum si organizarea 
neeoresounzătoare a lucrului. Nu 
mai este timp pentru analize si dis
cuții ; printr-o susținută și eficientă 
conlucrare, constructorii si montorii 
au datoria să recupereze cit mai 
grabnic restanțele, să se incadreze cu 
strictețe în graficele elaborate îm
preună la obiectivele cu termene de 
punere în funcțiune în acest an.

Reușita deplină a activității con- ; 
structorilor si montorilor depinde, > 
înainte de toate, de întărirea pe toa- . 
te planurile a colaborării dintre 
aceștia. în această privință, perspec
tiva fiecărei zile de lucru se cere 
precizată de la primul la ultimul 
amănunt, sarcinile si răspunderile 
trebuie bine definite, iar condițiile 
tehnico-materiale asigurate in tota
litate. Firește, aceste măsuri nu tre-
(Continuare în pag. a1 II-a)

Deplină aprobare, înaltă apreciere 
a rezultatelor fructuoase ale vizitei

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în țări prietene din Asia

Din telegramele adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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„Victoria" Călan la naționalizare (fotografia din stingă) și aceeași vatră siderurgică astăzi — renăscută din temelii 
în anii construcției socialiste (fotografia din dreapta)

1948 față-n față cu 1978:

Stăpinii de azi 
ai flăcărilor nestinse

La trei decenii de la naționalizare, 
printre siderurgiștii din Călan

La comitetul de partid al 
întreprinderii „Victoria" — 
Călan am intîlnit zilele tre
cute o animație mai mare 
ca de obicei. Oamenii din 
„orașul flăcărilor nestinse" 
arătau un interes deosebit 
față de organizarea unui 
simpozion avind ca temă . 
„întreprinderea «Victoria» 
Călan — 30 de ani de la 
naționalizare". Fiecare
avea de făcut o propunere, 
o sugestie.

— Trebuie să înfățișăm 
cu acest prilej marile rea

lizări. experiența bogată 
dobindită în răstimpul aces
tor trei decenii, opinau o 
parte dintre cei prezenti.

— în același timp să nu 
uităm nici greutățile și su
ferințele prin care am tre
cut noi, muncitorii, pînă la 
naționalizare ; să nu uităm 
nici obstacolele pe care 
le-am invins indată ce am 
devenit stăpinii uzinei. Sint 
unii, mai tineri, care n-au 
de unde ști în ce condiții 
se lucra în trecut în uzină 
— susțineau Szâbo Arpad,

muncitor cu înaltă califica
re (care împlinește • curind 
33 de ani la același loc de 
muncă). Gheorghe Pelrică- 
loi, mecajli-c. Dionisie Dan- 
ciu, maistru strungar, si 
Ion Dudaș, acum pen
sionar. dar atunci, in mo
mentul naționalizării, ales 
președinte al comitetului 
sindical pe uzină.

După cum se poate ob
serva. sugestiile veheau din 
partea unor oameni îndri- 
tuiți să le facă. Oameni cu 
multi ani de meserie m

urmă, muncitori care au un 
cuvînt greu în uzină, care 
au luat parte la actul revo
luționar al naționalizării, 
care au contribuit la marile 
progrese ale uzinei. păr
tași la viitorul pe care i 
l-au hărăzit ei — stăpinii. 
producătorii, beneficiarii de 
azi.

Stăm de vorbă cu Szâbo 
Arpad. Este șef de echipă 
la turnătoria I. bine cunos
cut in întreprindere. în 
oraș. Lingă e! au crescut, 
s-au format zeci si zeci de

meseriași vrednici, care 
și-au dat proba destoiniciei 
aici, in efortul muncitoresc 
de a produce și organiza cu 
competentă activitatea uzi
nei. Ne spune :

— Am intrat la vechea 
întreprindere tot într-o zi 
de 11 iunie, dar în 1945. Am 
inceput ca muncitor neca-

Sabîn CERBU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a V-a)

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, generalul locotenent Olusegun Obasanjo, șeful 
Guvernului militar federal, comandant suprem al Forțelor armate ale 
Republicii Federale Nigeria, va efectua o vizită oficială in (ara 
noastră.

Generalul locotenent 
Olusegun Obasanjo 
s-a născut la 5 mar
tie 1937. la Abeo
kuta —- azi capitala 
statului federal Ogun. 
Tot aici a urmat, dună

Graficele alăturate ilustrează creș
terea venitului național — baza 
dezvoltării forțelor de producție și a 
ridicării bunăstării întregului popor — 
și rolul determinant pe care l-a a- 
vut în sporirea continuă a venitului 
național dezvoltarea puternică a in
dustriei în cele trei decenii care au 
trecut de la actul revoluționar al na
ționalizării de la 11 iunie 1948.

Politioa consecventă a partidului 
de industrializare socialistă a țării 
a asigurat dezvoltarea susținută a 
întregii economii, creșterea continuă 
a avuției naționale, înaintarea fermă 
a României pe calea progresului și 
civilizației.
• Ritmul mediu anual de crește

re a producției globale industriale a 
fost, in perioada 1948—1977, de 14 
LA SUTĂ.

© România realizează în 1978 ÎN 
NUMAI 7 ZILE întreaga producție 
industrială a anului 1948.
• Ponderea industriei în crearea 

venitului' național a crescut de la 
37,4 ia sută în 1948, la 60,7 LA SUTĂ 
în 1977.

• Industria construcțiilor de ma
șini și industria chimică — ramuri 
de avangardă ale progresului teh
nic — au realizat în anul 1977, îm
preună, APROAPE 41 LA SUTA din 
producția industrială a țării, compa
rativ cu 13,7 la sută în anul

absolvirea liceului, 
cursurile Scolii supe
rioare. în. 1958 intră 
în rindurile armatei 
nigeriene. iar ulterior 
îsi desăvîrsește. pre
gătirea militară si in
ginerească în Marea 
Britanic si India.

în 1960 dobindește 
gradul de locotenent, 
trei ani mai tîrziu 
este promovat căpi
tan. iar în 1965 este 
avansat maior. Peste 
doi ani devine loco- 
tenent-coloneL iar 
peste alti doi — co
lonel. în 1972, este 
promovat general de 
brigadă, grad pe care 
l-a păstrat pînă la 
29 iulie 1975. cînd a 
fost avansat general- 
locotenent. șef al 
Statului Maior al Co
mandamentului Su
prem.

Olusegun Obasanjo a fost cel care 
a primit capitularea forțelor sece
sioniste si care a anuntat încetarea 
războiului civil ce cuprinsese Ni
geria în anii 1967—1970.

în ianuarie 1975 este numit comi
sar federal pentru lucrările publice 
și construcția de locuințe în guvernul 
generalului Yakubu Gowon. care a 
fost răsturnat în luna iulie a ace
luiași an.

Numit șef al Statului Major al 
tortelor armate, la 29 iulie 1975, ge
neralul locotenent Olusegun Obasan
jo a îndeplinit, de facto, funcția de 
prim-ministru in guvernul condus de 
generalul Murtala Muhammed. După 
tentativa eșuată de lovitură de stat 
de la 13 februarie 1976, în timpul 
căreia generalul Murtala Muhammed 
a fost asasinat, Olusegun Obasanjo 
a fost ales de Consiliul Militar Su
prem ca sef al Guvernului militar 
federal si comandant suprem al For
țelor armate ale Republicii Federale 
Nigeria.

Sub conducerea sa au fost ini
tiate obiective economice âVînd ca 
tel consolidarea independentei Nige
riei. dezvoltarea si afirmarea ei su
verană.

Un efort deosebit este depus, tot
odată. pentru depășirea diviziunilor 
tribale si realizarea unității naționa
le a Nigeriei — obiectiv de însem
nătate deosebită pentnb tinărul stat 
african. Generalul locotenent Oluse
gun Obasanjo, care aparține grupă

rii Yoruba, una din principalele for
mațiuni etnice din tară, declara in. 
acest sens : ..Este adevărat că a fi 
nigerian presupune a te naște într-o 
anumită parte a tării si a aparține 
unei anumite grupări etnice, dar cea 
mai fierbinte dorință a mea a fost ca. 
înainte de toate, să fiu privit si con
siderat drept un nigerian".

Pe plan extern. Nigeria promovea
ză o politică de prietenie si colabo
rare cu toate statele lumii. Șeful sta
tului. Olusegun Obasanjo, a subli
niat că tara sa sprijină ideea inde
pendentei depline a popoarelor Afri
cii si lupta de eliberare din orice 
parte a lumii.

în decursul anilor. Intre România 
si Nigeria, intre poporul român si 
poporul nigerian s-au statornicit Si 
dezvoltat relații de prietenie si cola
borare. pe baza respectării suverani
tății. egalității si avantajului reci
proc. Aceste relații au cunoscut fin 
impuls de importantă hotăxitoare cu 
prilejul vizitei oficiale de prietenie 
in Republica, Federală Nigeria. în
treprinsă in luna martie 1977. de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu. Desfășurat într-o atmos
feră de cordialitate si stimă recipro
că. dialogul româno—nigerian la ni
velul cel mai înalt prilejuit de a- 
ceastâ vizită s-a înscris ca un mo-
(Continuare în pag. a V-a)

1948.

Mîine, în jurul orei 15, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite direct ceremonia sosirii la București a 
generalului locotenent Olusegun Obasanjo, șeful Guvernului 
militar federal, comandant suprem al Forțelor armate ale Re
publicii Federale Nigeria, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, va efectua o vizită oficială în țara noastră.

I Oricite resurse mate
riale ar avea un stat, a- 
cestea nu pot fi valorifi
cate la maximum decît 
cu condiția existentei si 
participării conștiente si. 
solidare a resurselor u- 
mane. Se cunosc. în isto
rie. state care au avut o 
existentă efemeră, mari 
imperii care s-au destră
mat din cauza ignorării 
factorului determinant al 
rezistentei la eroziunile 
timpului, care este omul. 
Nu degeaba el. omul, a 
fost slăvit iij ode si epo
pei. in cintece si monu
mente — ceea ce numim 
de regulă istorie este, în 
realitate, antropoistorie, 
căci omul este măsura 
tuturor,lucrurilor. Iar ve
nerația fată de ființa su
perioară a naturii, singu
ra înzestrată cu darul ra
țiunii. s-a impus încă din 
vechime, cind omul era 
asuprit de semenul său. 
asa cum de altfel se în- 
timplă. în atitea părți din 
lume si astăzi. ..Homo 
res sacra homini" spunea, 
într-o adincă cugetare. 
Seneca filozoful, acum a- 
proape două milenii. Pro
blema formării ideologice, 
politice. profesionale, 
cultural-artistice. a edu
cației prin muncă si pen
tru muncă a omului, in 
spiritul ideilor si idealu
rilor umaniste reprezintă 
o problemă fundamentală 

i nu numai pentru un stat 
sau altul, dar. tinind sea
ma de relațiile, interese
le generale ale comunită
ții internaționale, este 
vorba de o problemă a 
tuturor statelor.

Societatea umană a a- 
juns intr-un asemenea 
stadiu al dezvoltării sale 
incit pasivitatea sau 
dezinteresul fată de ceea 
ce se petrece in jur poate 
costa enorm. Iată de ce 
politica de pace si colabo
rare internațională a 
României socialiste, a că
rei recentă expresie o re
prezintă epocala vizită a 
tovarășului Nicolae 
Ceausescu în tari socia
liste din Asia, se bucură 
de adeziunea si prețuirea 
tuturor popoarelor. Iată 
de ce preocuparea parti
dului nostru pentru edu
carea omului nou depă- 

y^șeste semnificațiile de or-

din intern si imediat, asa 
cum de altfel a arătat cu 
claritate președintele tării 
și secretarul general al 
partidului, din inițiativa 
căruia a avut loc în urmă 
cu doi ani Congresul edu
cației politice si al cul
turii socialiste : „Proble
mele privind educarea si 
formarea omului nou, 
puse in relief in cadrul 
dezbaterilor noastre, pri
vesc nu numai poporul 
român ; ele au o impor
tantă generală, preocu- 
pind în cea mai mare mă-

nostru popor, ni se 
desfășoară automat în 
minte filmul proble
melor esențiale pe care 
le-a abordat si a căror 
simplă enumerare este, 
in sine, relevantă : inter
pretarea istoriei naționa
le. propaganda si educa
ția politică. învătămîntul. 
creația literar-artistică. 
activitatea culturală de 
masă, presa si radiotele- 
viziunea s.a. S-au sta
bilit. cu acel prilej, linii
le directoare ale activi
tății de educație revolu-

Forța
umanismului
revoluționar

însemnări de Pompiliu MARCEA

sură întreaga omenire, 
vizează in mod special 
modul în care creste ti- 
năra generație, deci în
suși viitorul civilizației, 
al dezvoltării societății 
umane". Cit de drepte și 
de adevărate sint aceste 
aprecieri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. după 
atitea evenimente trau
matizante 
omenirea 
nu mai 
stăruim.
să 
că

parcurse de 
contemporană, 
e nevoie să 

Este de ajuns 
menționăm numai 

o atare preocupa
re ilustrează. în cel mai 
înalt grad, profundul u- 
manism al orinduirii 
noastre socialiste, precum 
si acea tradițională ,.o- 
menie românească", al 
cărei reprezentant stră
lucit este conducătorul 
statului nostru.

Gindind retrospectiv la 
congresul care acum doi 
ani concentra în acele 
zile atentia întregii inte
lectualități. a întregului

ționară, socialistă a oa
menilor muncii din patria 
noastră, precizindu-se că 
la baza acestei activități 
stă concepția despre lu
me și viată a partidului, 
materialismul dialectic 
si istoric. O atentie ac
centuată s-a acordat, ca 
si in alte împrejurări, a- 
bordării marxist-leniniste 
a problemei națiunii si a 
naționalităților conlocui
toare. ca o parte integran
tă a viziunii dialectice Si 
a umanismului socialist, a 
grijii fată de toti cei care 
construiesc, sub același 
ce.r si sub bolta aceleiași 
istorii. socialismul in 
România, pornindu-se de 
la faptul că „atit proble
ma națiunii. cit si 
a naționalităților, cum 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. trebuie privi
tă in perspectiva is
torică a dezvoltării forțe
lor de producție si per
fecționării relațiilor so
ciale. a dispariției clase-

■——.
lor si categoriilor sociale, 
a omogenizării si formă
rii unei societăți unice a 
oamenilor muncii".

Dar. lăsînd la o parte 
bogăția teoretică a docu
mentelor congresului, să 
încercăm, după doi ani. sâ 
apreciem oportunitatea si 
eficienta acestui eveni
ment prin rezultatele pe 
care le-a produs, pentru 
că in ultimă instanță a- 
ceste rezultate sint de
terminate atit în ordinea 
practicii, cit și sub raport 
axiologic. Și trebuie lă 
spunem de la început, fără 
nici o pretenție de bilanț 
și fără a idiilza lucruri
le. că aceste rezultate, 
obținute intr-un timp a- 
proape neglijabil ca în
tindere. sint literalmente 
remarcabile, dovedind in
tuiția. dar mai ales viziu
nea științifică a sarcini
lor si obiectivelor adopta
te. precum si preconiza
rea măsurilor celor mai 
adecvate realizării opti
me a acestora, fapt esen
țial intr-un domeniu atit 
de complex și de subtil 
cum este transformarea 
conștiințelor. în locul e- 
goismului meschin. al 
spiritului de căpătuială 
arivistă, al ignorării in
tereselor generale în fa
voarea spiritului indivi
dualist sau de grup, al 
înclinațiilor malefice sau 
dezintegrante. partidul 
nostru preconizează prin
cipiile umanismului revo
luționar. capabil să ri
dice pe trepte superioa
re condiția demnității u- 
mane. s-o înnobileze, să 
făurească omul nou. eta
lon al noii ere socialiste. 
Evident, acest proces este 
complex, îndelung, difi
cil. Dar garanția atingerii 
obiectivelor propuse o a- 
flăm in insuși faptul că 
acest Proces este organi
zat conștient, după cri
terii științifice, urmărite 
cu consecventă, la nivelul 
unei adevărate politici de 
stat, in contextul perma
nentei dezvoltări si per
fecționări a mecanismu
lui economico-social si a 
democrației socialiste. în 
afara cărora problemele 
ideologice si educativ-mo- 
rale sint de neconceput. -
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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DESPRE. AUTOGOSPODARIRE intr-un mediu natural sănătos

I Spital- 
| grădină i
I
!
I
I
I
I
I

Spitalul din Domnești (Argeș) 
se înfățișează și ca o veritabi
lă grădină. Iar horticultorii' 
sint chiar oamenii in halate albe 
ai spitalului, in frunte cu direc
torul Teja Papahagi. In momen
tele de răgaz ei schimbă cu plă
cere instrumentele medicale cu 
cele ale grădinăritului. Acum, 
holurile și saloanele spitalului 
sint inundate cu flori, care mai 
de care mai atrăgătoare, iar 
aleile din jur sint umbrite de 
meri care-și leagănă crengile 
lingă geamurile saloanelor. Dar 
cea mai mare parte a terenului 
din jurul pavilioanelor este cul
tivată cu legume și zarzavaturi 
pentru hrana bolnavilor. Și încă 
ceva : aceiași oameni in halate 
albe se pregătesc să împodo
bească cu flori și verdeață și 
noua casă de cultură din co
mună.

I
i
I
I
I
I

I I

I
Cui i se în
credințează

I
»

| volanul?
I
I

în cuvîntarea la Conferința pe 
tară a președinților consiliilor popu
lare. secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a subli
niat că în următorii ani — prin mă
suri temeinice de întărire a auto
gospodăririi — toate consiliile popu
lare trebuie să-și desfășoare activi
tatea pe bază de autofinanțare. Ce 
întreprinde, concret, pentru reali
zarea acestui deziderat. Consiliul 
popular al comunei Cobadin din 
dețul Constanta ?

întrebarea nu-1 surprinde pe 
varășul Iosif Tudose. primarul 
munei. „în domeniul autogospodă
ririi — ne spune el — consiliul 
popular a acumulat pină acum o 
bună experiență, 
doi ani. de pildă, 
au efectuat, prin 
muncă, lucrări de 
valoare de peste 10 milioane lei. 
Sute de locuitori au participat vo
luntar la construcția casei de cul
tură. la modernizarea si întreținerea 
drumurilor, la executarea multor 
lucrări de interes obștesc".

într-adevăr. la Cobadin există o 
bună experiență privind partici
parea maselor de cetățeni la dez
voltarea edilitar-gospodărească a co
munei. Dar autogospodărirea — pri
vită în sens larg, ca sistem de con
ducere — nu se limitează numai 
la activitatea obștească. Suportul ma
terial al autogospodăririi îl consti
tuie. cum bine se știe, bugetul de 
venituri și cheltuieli al consiliului 
popular, resursele financiare pe care 
acesta le asigură pentru dezvoltarea 
continuă a comunei.

De la 
secretar 
siliului 
contabil.

.iu-
to
co-

Numai în ultimii 
cetățenii comunei 
contribuția lor în 
interes obștesc în

tovarășii Victor Dașaveanu, 
al biroului executiv al con- 
popular. si Nicolae Stroe, 
aflăm o serie de date sem-

I
I
i
I
i
a 
I

— Am auzit că aveți nevoie 
de un șofer a-ntiia și descur
căreț pentru autoturismul 
tierului. E adevărat ?

— Adevărat.
— Atunci, eu sint ăla !
...Și fără nici o vorbă in plus, 

fără măcar să fie întrebat dacă 
a mai condus sau nu vreodată o 
mașină, conducerea șantierului 
„Energomontaj" din Rm. Vilcea 
a dat pe mina lui Ion Stoica au
toturismul. Și ar fi rămas poate 
multă vreme la volan dacă 
un luerător de miliție nu ar fi 
descoperit că-și falsificase per
misul de conducere auto. Evi
dent, șoferul descurcăreț a... 
încurcat-o.

I 504
I kilometri în
I 441 de zile

i
i
l
I
I
i
I
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I
I
I
I
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I
I
I
I
l
I
I
I

nifîcative despre constituirea buge
tului și contribuția lui la dezvol
tarea comunei. în ultimii 7 ani. con
siliul popular a realizat. în medie, 
în fiecare an. venituri eu circa 2 mi
lioane lei mai mari decît cele pla
nificate. Principalele surse care con
tribuie la formarea bugetului sînt : 
1) impozitul pe veniturile membri
lor cooperativelor agricole — 32 la 
sută ; 2) impozitul pe retribuția per
sonalului muncitor, care își desfă-

în legătură cu constituirea și fo
losirea acestor resurse, primarul 
Iosif Tudose este de părere că po
sibilitățile de a acționa pentru dez
voltarea comunei ar fi mult mai 
mari sau ar fi pe măsura efortului 
făcut dacă veniturile realizate de 
consiliile populare comunale ar ră- 
mîne la dispoziția comunei, așa cum 
ar fi firesc, și nu ar fi preluate de 
bugetul județului pentru ca. de aici, 
să fie redistribuite pentru echilibra-

de 
fi.

Din experiența comunei Cobadin — Constanța
------------------------------------------------------------------------------------- 1-------------------:-----------------------------------------------------

șoară activitatea pe teritoriul comu
nei — 30 la sută ; 3) impozitul pe 
veniturile realizate de cooperația de 
consum — 28 la sută ; 4) venituri de 
la instituțiile de stat și populație — 
10 la sută. După cum se vede, sur
sele de formare a bugetului sînt re
zultatul dezvoltării economice a co
munei. Producțiile mari realizate de 
la un an la altul de cooperativele 
agricole de producție constituie sur
sa de bază. Ele se răsfring direct — 
prin veniturile obținute de membrii 
cooperatori — si asupra constituirii 
bugetului consiliului popular. Con
tribuții importante la formarea bu
getului aduc, datorită activității bune 
Pe care o desfășoară, si unitățile 
economice de interes republican si 
ale cooperației de consum. Evident, 
realizarea unui buget echilibrat re
prezintă esența autogospodăririi — 
pentru că pe această cale se asigură 
crearea, prin efort propriu, a resur
selor financiare necesare dezvoltării 
comunei.

rea bugetelor comunelor subvențio
nate. „Nu spun că județul nu ve
ghează asupra cheltuirii raționale a 
fondurilor acumulate — afirmă pri
marul Cobadinului. Dar apar totuși 
unele anomalii. De pildă, consiliul 
nostru popular contribuie anual lâ 
bugetul județului cu peste 200 000 
lei. reprezentind contribuția unități
lor economice de pe teritoriul co
munei la întreținerea drumurilor. 
Normal ar fi fost ca acești bani să 
se reîntoarcă în comună sub formă 
de fonduri planificate pentru între
ținerea drumurilor. Dar nu s-a în- 
tîmplat așa. Cel puțin in cazul co
munei noastre, secția de drumuri a 
consiliului popular județean a «ui
tat» mereu în ultimii ani să includă 
în plan fonduri pentru lucrările de 
modernizare si întreținere din co
muna Cobadin. Dacă acești bani ar 
rămîne la dispoziția comunei și noi 
am hotărî cum să-i folosim — prin 
contracte ferme cu întreprinderile de

• . ■

Noi construcții de locuințe in cartierul „Drumul Pietros Foto : S. Cristian

ii
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La tfirșiful anului 1976, |
U.F.E.T. Stilpeni . a. expedi- ] 
at I.P.L. Timișoara un vagon 
(21—53—50101353) încărcat cit 1 
11130 metri cubi cherestea 
de fag pentru mobilă. După, 
un timp, furnizorul il somează i 
pe beneficiar să-i achite costul | 
fagului. Beneficiarul refuză, 1 
pentru că nu poate plăti o mar- 
fă pe care n-a primit-o. Se ape
lează la C.F.R. Dar stupoare ! 
Acesta răspunde, pur si simplu, 
că nu știe pe unde s-a rătăcit 
vagonul cu pricina. Începe o 
căutare febrilă in stații, triaje, 
pe liniile moarte. In sfîrsit, 
după 441 de zile de la expediere 
vagonul rătăcit a sosit la desti
nație. Deci, 441 de zile pentru... 
504 kilometri ! Orice s-ar spune, 
e un record in materie, intre- I 
cind pină și viteza... melcului 
codobelcului.
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Geografie •••
culinară

organiza- 
culinare 
Mamaia.

Apetisantă expoziția 
tă de maeștrii artei 
din satul de vacantă 
Obiectivul mărturisit al acestei 
expoziții-competiție a fost de 
a selecta produse specifice (circa 
400) diferitelor zone ale țării care 
să reprezinte cele 26 de unități 
ce poartă firma a tot atitea jude
țe. Maeștrii bucătari si cofetari 
s-au intrecut insă pe ei înșiși, 
prezentind peste 600 de prepa
rate, in fața cărora juriul si 
consumatorii n-au avut de făcut 
nici o obiecție, ci doar o suges
tie generală : bucatele prezen
tate în expoziție să fie „multi
plicate" aidoma, de-a lungul 
tregului sezon estival.

Alte
parbrize, 
aceeași • •• 
muscă

în-

I

/

Am mai scris in rubrica noas
tră — sub titlul „Cu musca pe... 
parbriz" — despre cei care și-au 
cumpărat autoturisme ..Dacia 
1 300“ cu plata in rate, dar care 
au „uitat" să-și achite datoriile 
către stat. Ieri ne-a vizitat la 
redacție Pavel Pahontu, șef de 
serviciu la Întreprinderea de 
desfacere a materialelor sporti
ve (I.D.M.S.) București. care 
ne-a prezentat o nouă listă 
de răi platnici, cu restanțe de 
mii de lei, la care s-au adăugat 
— tot în dauna lor — dobinzi 
penalizatoare. Printre aceștia 
se numără soții Veronica și 
Alexandru Nicolaie din Con
stanța, strada Pușkin 28. Res- 
tanțieri sînt și loan Fersedi, 
inginer-șef de lot la un șanti
er din Timișoara al T.C.C.L. 
Cluj, precum și Gheorghe Stan- 
ciu, tot inginer și tot pe un 
șantier din Constanța. Ca să nu 
mai vorbim de Florea Constan
tin Adrian din Slatina, cartier 
Crișan II, bloc G 9, cane și-a 
schimbat de mai multe ori lo
cul de muncă, pentru a i se 
pierde urma.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scînteii'
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Alimentația și bolile tardiovastulare
Piese noi, revelatoare la dosarul „maladiei

Cercetările moderne continuă să 
fie intens preocupate de lămurirea 
cauzelor care duc la instalarea ate
rosclerozei, (cu manifestările sale cli
nice cunoscute : infarct miocardic, 
hemoragie cerebrală, arteriopatia 
membrelor inferioare) pentru a găsi 
mijloacele de prevenire. La un re
cent congres international care a 
avut loc la St. Louis (S.U.A.). spe
cialiștii au pus în discuție aspecte 
noi legate de această temă, pornind 
de la faptul că leziunile inițiale 
aterosclerozei sînt prezente încă 
copilărie și că accentuarea lor 
produce în perioada adolescenței, 
venind maxime în jurul vîrstei 
40—50 de ani.

Astfel privită, ateroscleroza este 
din punct de vedere al patogeniei 
(al cauzelor) o problemă de pedia
trie. iar din punct de vedere clinic o 
problemă de patologie a vîrstei ma
ture sau senile. De asemenea, este 
de reținut că în epoca contempora
nă infarctul miocardic instalat îna
inte de vîrsta de 40 de ani este de 
3 ori mai frecvent decît în urmă cu 
30 de ani. iar hemoragia cerebrală 
sub vîrsta de 50—55 de ani de aproa
pe 4 ori mai frecventă. Femeile in
tre 20—50 de ani fac infarct intr-un 
procent de 1 la 3 fată de bărbați, iar 
peste vîrsta de 50 de ani procentul 
este egal.

Lucrurile menționate mai sus nu 
fac decit să precizeze unele date ac
tuale asupra unei boli — ateroscle
roza — foarte mult discutate și care 
constituie prima cauză de mortalita
te în lume : peste 50—55 la sută din 
cauzele de mortalitate aproape în în
treaga lume. în tara noastră depă
șește 46 la sută din cauzele de mor
talitate, ocupînd, de asemenea, pri
mul loc.

Ceea ce vreau să subliniez însă în 
rîndurile de față este că în prezent 
se întrevede, de către majoritatea 
cercetătorilor, posibilitatea de comba
tere a acestui flagel ; de prevenire în 
primul rînd și de tratare în al doilea 
rind.

Astfel, unele măsuri de prevenire 
luate în S.U.A. — începînd încă din 
1963 — după ce s-a ajuns la con-

nr. 1“ de azi

ale 
din 

se 
de- 
de

cluzia (pe baza cercetărilor epide- 
miologice din perioada 1950—1963) 
că un rol deosebit în instalarea ate
rosclerozei il au supraalimentația, 
consumul crescut de grăsimi animale 
bogate în acizi grași saturați, lipsa 
de mișcare, fumatul, absenta unui 
control al tensiunii arteriale ș.a. — 
au început să dea rezultate în mai 
puțin de 15 ani. Fată de 154 morți 
prin hemoragie cerebrală la 10 000 
locuitori, cît erau în 1950 în S.U.A., 
astăzi sînt numai 59, iar mortalita
tea prin infarct miocardic a scăzut 
de asemenea cu 2,5 la sută pe an.

o'ivi
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Astfel, aceste accidente sint astăzi 
în S.U.A. mult mai rare decit în 
unele țări din Europa. Trebuie însă 
să reținem că in aceeași perioadă 
consumul de grăsimi animale a scă
zut in această tară cu 44 la sută, iar 
fumatul cu aproape 20 la sută.

în aceeași perioadă, în Carelia, un 
teritoriu finlandez situat la 400 km 
nord-est de Helsinki, mortalitatea 
prin ateroscleroză se păstrează la 
unul dintre cele mai mari procente 
din lume (9,3 cazuri anual la 1000 
de locuitori bărbați 
64 ani. fată de 5,2 
la București). Una 
aceea că locuitorii 
schimbat complet alimentația 
cel de-al doilea război mondial, 
avînd o alimentație hipercalorică ce 
cuprinde peste 45—50 la sută (din 
cantitatea calorică globală) grăsimi 
animale.

Măsurile luate în S.U.A., prin 
care s-a ajuns la rezultate bune, nu 
s-au bazat pe „leacuri miraculoase". 
Dimpotrivă. Principala măsură a fost 
educația sanitară a populației, fo- 
losindu-se toate mijloacele, înce- 
pînd de la articole în presă și pre
zentări la televiziune pină la eti
chete cu conținutul în principii nu
tritive ale fiecărui aliment.

în virstă de 20— 
la Londra 
din cauze

Careliei
și 1,5 

este 
și-au 
după

De fapt, exemplul găsit la japonezi 
unde alimentația 
15—18 la sută 
talitatea prin 
de 7 ori mai 
constituie un 
care arată rolul alimentației In 
stalarea aterosclerozei.

Și la noi în țară alimentația 
corespunzătoare poate juca un 
nefavorabil. Obezitatea — consecin
ță a unei alimentații bogate (hiper- 
calorice), a sedentarismului — se în- 
tîlnește în 12 la sută din cazuri în 
Oltenia. 28 la sută în Maramureș. 
31 la sută în București și Banat, 35 
la sută în Bihor etc. Alimentația 
tradițională bogată în unele regiuni 
în grăsimi, în alte regiuni în glucide 
sau zaharuri, duce la supragreutate 
și de aici la apariția bolilor cardio
vasculare degenerative, la diabet za
harat. Dacă la acestea adăugăm fu
matul, consumul de alcool, sedenta
rismul etc., 
de peste 46 
diovasculare.

Un studiu 
boli de nutriție și metabolism 
București, pe o perioadă de 10 ani, 
pe un lot de populație din Capi
tală, a demonstrat convingător că 
numai prin modificarea alimentației 
s-a ajuns la scăderea colesterolului 
și a trigliceridelor la mai mult de 3/4 
din numărul persoanelor analizate și 
prin aceasta la scăderea infarctului 
miocardic de 4 ori față de un lot 
martor și cu peste 35 la sută a ca
zurilor noi de îmbolnăviri de inimă.

Optimismul 
demonstrează 
pinde de noi 
zei, că omul 
plata unui greu tribut printr-o hra
nă rațională, prin evitarea oricărui 
tip de exces alimentar.

cuprinde numai 
grăsimi, și unde mor- 
infarct miocardic este 
mică decit în Europa, 
experiment de masă 

in-

specialitate care execută astfel 
lucrări — starea drumurilor ar 
fără îndoială, mult mai bună".

Unitatea de măsură a autogospo
dăririi o constituie, fără îndoială, 
modul în care se înfăptuiește pro
gramul de dezvoltare economico-so- 
cială a comunei. Dar. la întrebarea 
adresată de noi privind modul în 
care se realizează planul de inves
tiții al comunei, aveam să primim 
un răspuns negativ. Deși comuna a 
avut de realizat în anul trecut un 
volum de investiții de peste 60 mi
lioane lei. obiectivele cuprinse în 
plan nu au fost realizate integral 
nici de către consiliul popular co
munal. nici de către consiliul inter- 
cooperatist si nici de către celelalte 
unități economice — I.A.S. si S.M.A. 
Aveam să constatăm astfel că auto
gospodărirea nu funcționează cum 
trebuie tocmai într-una din verigile 
ei importante — realizarea progra
mului de dezvoltare a comunei.

O singură explicație a fost adusă 
in discuție pentru a motiva această 
situație : lipsa constructorului. In 
comună se construiește numai cu 
forte aduse din altă parte. Or, con
structorii din alte părți — de regulă 
din Constanta — vin la Cobadin în 
număr redus șl. din această cauză, 
lucrările de investiții înaintează în 
ritmul... melcului. Dar. în mod pa
radoxal, în timp ce consiliul popular 
se plînge 
structori. 
furnizează 
(navetiști) 
Constanta.
gidia. și din alte localități ale jude
țului. O statistică, întocmită chiar 
de consiliul popular, arată negru pe 
alb că în comună trăiesc aproape 
300 de muncitori calificați in dife
rite meserii de constructor.

„Așa este — se vede nevoit să re
cunoască primarul. Noi am cerut și 
consiliului intercooperatist. si coope
rației de consum să creeze si să dez
volte unităti puternice de construcții 
proprii, cu care să putem executa 
cea mai mare parte din investițiile 
cuprinse in planul în profil terito
rial. Deși există și reglementări le
gale. deși există și o hotărîre de 
partid în acest sens, atît conducerea 
consiliului intercooperatist. cit si cea 
a cooperației 
neală pentru 
lor în viață".

Perspective 
acestor probleme există. Ele au ca 
punct de plecare măsura stabilită 
de consiliul popular de a se întocmi 
un studiu asupra folosirii raționale 
a forței de muncă din această co
mună cu peste 11000 de locuitori, 
întrucît autogospodărirea începe — 
sau ar trebui să înceapă — cu folo
sirea judicioasă a forței de muncă, 
este necesar ca organele județene de 
partid si de stat — stimulînd rezul
tatele bune obținute pină acum de 
comuna Cobadin — să intervină 
pentru a fi ajutată în dezvoltarea 
unor sectoare de construcție puter
nice. pe măsura posibilităților de 
care dispune și a volumului mare 
de lucrări pe care le are de execu
tat. O măsură cu atît mai necesară 
cu cît, ca viitor centru urban. Coba- 
dinul are de construit în anii urmă
tori numeroase obiective, are de re
zolvat probleme complexe legate de 
dezvoltarea economico-socială a lo
calității.

de o lipsă acută de con- 
însăși comma Cobadin 

muncitori constructori 
și pentru șantierele din 
și pentru cele din Med-

acționează cu înceti- 
a asigura traducerea

pentru solutionarea

Constantin PRIESCU
ne
rol

se explică mortalitatea 
la sută prin boli car-

efectuat de Centrul de 
din

cercetărilor recente ne 
că în mare parte de- 
prevenirea aterosclero- 
modern poate evita

Prof. dr. docent
Iulian MINCU
director al Clinicii de nutriție 
și boli metabolice
Spitalul „Dr. I. Cantacuzino"

Cascador 
de ocazie

Cu 6 ani In urmă, la inițiativa unui grup de țări, printre care și 
România, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat propunerea ca ziua 
de 5 iunie să marcheze in fiecare 
înconjurător". De fiecare dată, ea 
imperativul major al epocii pe care 
factorilor naturali de mediu. Ca o
în acest domeniu de către țara noastră, pe plan intern și internațional, 
ea a fost aleasă anul trecut, pentru a treia oară consecutiv, membră a 
Consiliului de administrație al 
mediul înconjurător.

an „Ziua internațională a mediului 
readuce în atenția opiniei publice 

o trăim — protejarea șl conservarea 
recunoaștere a eforturilor ce se fac

Programului Națiunilor Unite pentru

— Documentele partidului și sta
tului nostru — ne spune prof. Utliv 
dr. Virgil IANOVICI, președintele 
Consiliului național pentru protecția 
mediului înconjurător — au stabilit 
orientări clare și sarcini precise pri
vind protecția si ameliorarea calită
ții factorilor mediului înconjurător, 
in strinsă legătură cu ocrotirea să
nătății generațiilor actuale si viitoa
re. Au fost adoptate, in acest scop, 
măsuri concrete, incluse în planuri
le cincinale și anuale de dezvoltare 
a economiei naționale. Astfel, cerce
tările științifice care se desfășoară 
în cadrul a numeroase institute de 
profil urmăresc rezolvarea unor teme 
importante privind perfectionarea 
tehnologiilor, pen
tru ca acestea să 
devină mai puțin 
poluante, reține
rea și valorifica
rea deșeurilor no
cive ca materii 
prime secundare 
în procesele in
dustriale. Este de 
remarcat efortul 
material pe care 
statul nostru îl 
face în acest do
meniu. Numai în 
anul 1977 el a reprezentat circa 1,7 la 
sută din venitul național. Dispunem 
in prezent de peste 3 500 de stații de 
tratare și epurare a apelor, iar la a- 
proape toate obiectivele industriale 
există dotări pentru reținerea po
luau tilor (gaze, pulberi, fum). Pe nu
meroase cursuri de apă fenomenul 
poluării si degradării a fost înceti
nit sau frinat. s-a redus nivelul po
luării aerului la Hunedoara. Reșița 
și în alte centre industriale ale tă
rii. Trebuie să facem însă totul pen
tru ca investițiile statului, zestrea 
pusă la dispoziție pentru protejarea 
și îmbunătățirea factorilor, de mediu 
să fie integral si judicios gospodă
rite. să aibă o eficientă corespunză
toare efortului material al societă
ții. în acest scop trebuie acționat cu 
precădere pentru îndeplinirea sarci
nilor privind tratarea si captarea ga
zelor nocive, recircularea apelor u- 
zate în scopul economisirii apelor, fo
losirea corectă a pesticidelor si în
grășămintelor chimice.

— După cum se știe. în tara noas
tră a fost creat cadrul organizatoric 
si legislativ care reglementează o- 
bligațiile fată de problemele pe care 
le ridică protecția mediului încon
jurător.

— într-adevăr. România este una 
din primele țări din lume care dis
pune de o lege-cadru pentru pro
tecția mediului înconjurător, si anu
me Legea 9 din 1973. în anii ime
diat următori, ea a fost întregită și 
completată cu noi acte legislative, 
cum sînt Legea apelor si Legea sis
tematizării teritoriului si localităților 
urbane si rurale din 1974. Decretul 
privind colectarea, predarea, gospo-

5 iunie

dărirea si valorificarea deșeurilor si 
a altor resurse secundare de mate
rii prime si materiale din 1975. Le
gea pentru amenajarea bazinelor hi
drografice si Legea privind progra
mul national pentru conservarea sî 
dezvoltarea fondului forestier din 
1976, constituirea Comisiei centrale 
și a comisiilor județene pentru Sis
tematizarea localităților urbane și 
rurale, precum și alte acte normati
ve care reglementează diferite aspec
te tehnice si organizatorice ale pro
tecției mediului. Toate acestea asi
gură cadrul cel mai favorabil dezvol
tării impetuoase a economiei noastre 
naționale, in condițiile menținerii și 
îmbunătățirii stării de sănătate a 

populației, păs- 
______________ trării nealterate a 

cadrului natural.
După cum bine 

J — se știe, probleme
le protecției și a-

■națională* mediu sint pro- 
bleme de cel maiCOnilirătOr laȚ8 miere., ele•____________privesc atît con- 

______________ ducerile statelor,
cît și pe fiecare 
cetățean în par

te. Aerul poluat este transpor
tat la mari distanțe și poate a- 
fecta populația unor țări situate de
parte de sursa dc poluare. Apele rîu- 
rilor. mărilor, oceanului planetar 
transportă si împrăștie produsele no
cive la distante de mii de kilometri. 
De aici, necesitatea unor acțiuni con
vergente pe plan national și inter
național. în spiritul colaborării, al 
solidarității umane. Din păcate, cursa 
înarmărilor si. îndeosebi, a celei 
nucleare — dincolo de aspectele ei 
pur economice — constituie o uriașă, 
absurdă și periculoasă irosire de ma
terii prime și materiale din cele mai 
valoroase si care, prin arsenalul de 
mijloace de distrugere, primejdu
iește însăși existenta omenirii. Po
luarea cu substanțe radioactive din 
anii în care se desfășurau frecvente 
experiențe cu focoase nucleare în 
aer si sub apă încă nu a dispărut 
complet. Numai o dezarmare genera
lă si totală. înlăturarea războaielor, 
rezolvarea problemelor litigioase pe 
cale pașnică și folosirea uriașelor re
surse rămase disponibile pentru 
creșterea bunăstării întregii omeniri 
vor asigura cea mai valoroasă con
tribuție la protecția mediului încon
jurător. A trăi în pace. într-un me
diu protejat si sănătos — iată ce
rința firească a tuturor oamenilor de 
bună credință din toate țările lumii. 
România a militat si militează cu 
consecventă pentru traducerea în 
viată a acestor legitime aspirații ale 
întregii omeniri.

AI. PIAIEȘU

Montarea urgentă a utilajelor tehnologice
(Urmare din pag. I)
buie privite decît ca un punct de 
plecare în inițierea altor acțiuni. în 
funcție de situația concretă existentă 
pe fiecare șantier în parte, menite 
să determine, in paralel cu planifi
carea riguroasă a desfășurării lucră
rilor. creșterea spiritului de răspun
dere. de la șeful de șantier pină la 
ultimul lucrător. întronarea unui cli
mat de ordine desăvirșită și înaltă 
disciplină în 
aceste cerințe

muncă. Accentuăm 
esențiale ale muncii 

de zi cu zi a constructorilor si mon
torilor deoarece, ne alocuri. în loc 
să se acționeze ferm si neîntîrziat 
pentru îmbunătățirea conlucrării și 
recuperarea rămînerilor în urmă, se 
apelează cu prea mare ușurință, 
atît de către constructori, cît si de 
montori. 'la justificări si promisiuni 
formale de redresare a activității.

Desigur, sînt binevenite măsurile 
ample, cu caracter organizatoric și 
tehnic, inițiate în această perioadă 
de conducerea si specialiștii Ministe
rului Construcțiilor 
vorba de întocmirea 
formă și obiectiv de 
programe detaliate 
răspunderi precise 
din factorii interesați ; concentrarea 
mașinilor și utilajelor de construcții 
la investițiile cu termene apropiate 
de punere în funcțiune ; urmărirea

Industriale. Este 
pe fieoare plat- 
investitli a unor 
de montaj, cu 
pentru fiecare

permanentă a asigurării fronturilor 
de lucru, prin coordonarea strictă a 
activității executanților. organizarea 
mai bună a locurilor de muncă, in 
scopul folosirii complete a forței de 
muncă, precum si a utilajelor grele 
de construcții, extinderea lucrului 
în mai multe schimburi etc. Toate 
aceste măsuri converg spre lichida
rea cît mai repede posibil a stocu
rilor actuale de utilaje, cu condiția 
ca, pe fiecare șantier în parte, să fie 
aplicate permanent și cu perseve
rență.

Desigur, eforturile susținute ale 
constructorilor și montorilor trebuie 
îndeaproape sprijinite de către fie
care întreprindere furnizoare de uti
laje tehnologice, prin introducerea 
unei ordini desăvirșite in livrări, 
ceea ce presupune, înainte de toate, 
expedierea pe șantiere a utilajelor in 
ordinea cerută de montaj, precum și 
respectarea riguroasă a termenelor 
clar stabilite în graficele de reeșalo- 
nare a livrărilor restante. După cum 
se știe, o parte însemnată din stocul 
actual al utilajelor nu poate fi lichi
dat — ca. de pildă, pe șantierele Ra
finăriei Brazi, noilor capacități din 
cadrul Combinatului de celuloză și 
hirtie Brăila, Combinatului de îngră
șăminte chimice din Turnu Măgurele, 
Rafinăriei Borzești ș.a. — din cauza 
faptului că unele mașini și echipa-

In 
al

responsabilitate, 
la maximum a 
al constructori- 
calitatea lor de 
activității de pe

sînt chemate ca. 
activitate politico-

mente tehnologice au fost livrate în 
altă ordine decît cea impusă de lu
crările de montaj, iar altele au o . 
serie de defecțiuni șau sînt incom
plete.

Pentru Intensificarea, pretutindeni, 
a ritmului de montaj tehnologic și, 
acolo unde este cazul, pentru recu
perarea rămînșrilor în urmă, orga
nele si organizațiile de partid de pe 
șantiere au datoria să acționeze 
ferm, cu energie și 
pentru mobilizarea 
întregului potential 
lor si montorilor. 
conducător politic 
șantiere, acestea 
printr-o intensă
educativă, desfășurată permanent în 
mijlocul formațiilor de lucru, să de
termine întronarea unui climat de 
ordine, exigentă si înaltă disciplină 
în muncă, de deplină responsabili
tate fată de realizarea cu punctua
litate a tuturor obiectivelor încredin
țate. Prin prisma acestor sarcini ma
jore trebuie deci acționat cu perse
verentă în această perioadă, cind 
trebuie să se lucreze la cota maxi
mă a graficelor, zi de zi, în așa fel 
încît — prin montajul utilajelor — 
să se creeze condițiile propice înce
perii probelor tehnologice și punerii 
în funcțiune a noilor capacități și 
obiective productive.

turn, pe numele său Vasile Serghze, 
meserie operator-calculator, ajuns din nou 
în conflict cu legea (pentru că mai fuse
se), a ajuns, tot din nou, în locul de unde 
plecase — fără a fi tras învățămin
tele cuvenite. Poate le va trage acum.

Judecătoria sectorului 3 din Capitală. 
Inculpatul răspunde întrebărilor instanței.

— ...Si datorită 
noaptea în locul

— Păi, căutam 
„Athenee Palace" 
și pe urmă m-am 
lentina să fac o 
meni acasă, asa că tocmai voiam să revin 
în centru și nu aveam cu ce, nu găseam 
deloc alt taxi...

— Căuta! un taxi în curtea circumscrip
ției financiare, cățărîndu-te pe zid ?

— Să vedeți, cred că m-am simțit cam 
băut și pentru a mă trezi, cu toate că nu 
prea știu bine de ce aveam în buzunar 
un ciocan și alte scule, m-am gindit să 
fac ceva sport. Aceasta e concluzia mea 
prezumtivă bazată pe împrejurarea că am 
fost prins la etajul I al clădirii... Numai 
că. între timp, probabil că fusese alertată 
miliția, astfel că eu cînd am ajuns la eta
jul I a și apărut un lucrător de miliție, 
care de altfel mi-a și deschis geamul, in- 
vitîndu-mă în interior... Cam... asta-i tot !

într-adevăr. După care cascadorul noc-

cărui motiv te aflai 
acela ?
un taxi... 
pînă după 
dus cu un 
vizită, dar

Fusesem la
12 noaptea 

taxi în Co- 
nu era ni-

A dispărut 
o schelă...

Da, a dispărut o schelă. Una metalică. 
Cooperativei „Constructorul" din 
rești îi lipsesc deci 200 metri de teavă si 
400 bride de fixare. Dar dacă a dispărut 
o schelă trebuie să fie și cineva vinovat 
de dispariția ei... Nimic mai simplu : mai 
marii cooperativei cu pricina l-au și găsit 
— în persoana lui Marin Rapcea, de me
serie zugrav. Drept care au emis o de
cizie de imputație pe 
suma de 11 862 lei.

Nu știm cum or fi 
luat această măsură, 
nici cum stau, în privința ordinii și bu
nei gospodăriri, lucrurile pe la amintita 
cooperativă. Nu știm, dar judecind după 
cele ce s-au dat în vileag în fața in
stanței...

In primul rină, în privința „vinovatu
lui" : s-a constatat în instanță că vinovăția

Bucu-

numele său ; pentru
chibzuit cei care au 
După cum nu știm

lui era la fel de subțire ca un fir de pă
ianjen. De ce ? Simplu : fiindcă dispari
ția schelei s-a constatat la 27 X 1977, ‘ 
omul socotit răspunzător de -lipsa ei 
mai lucra in această cooperativă de 
10 III... 1973.

In al doilea rind, s-a mai constatat 
respectivilor gospodari ai cooperativei 
trebuiseră 3 ani și 7 luni pentru a obser
va dispariția unei schele care nu e chiar 
un fleac, de pus intr-un buzunar... Le-au 
trebuit, adică, 7 luni chiar peste termenul 
maxim prevăzut de lege (3 ani) pentru a 
putea proceda în mod legal la o atare 
imputație.

De unde se vede că nesocotirea legii și 
neorînduiala gospodărească fac, din pă
cate. casă bună.

iar 
nu 
la
că 
le

Parteneri pînd 
borcan■ ■■

„Pe Ieremia Viorel, de meserie inginer, 
dar care nu mai muncea, l-am întilnit in ate
lierul de reparații radio, unde lucră ca. re
parator numitul Silvestru Constantin. Ast
fel, am aflat 
avea mașină 
ciștigind bine, 
de serviciu și

cu acea ocazie că Ieremia 
și făcea curse clandestine 

Mi-a venit in cap să mă las 
să fac la fel și i-am cerut

lui Silvestru 60 000 de lei ca să-mi cumpăr 
și eu mașină ; el a fost de acord, cerin- 
du-mi însă o dobindă de 1 200 de dolari 
(n.n. — ați citit bine : 1 200 dolari), pe 
care ulterior i-am procurat prin Ieremia... 
Am primit banii, mi-am luat mașină și 
apucîndu-mă de curse clandestine l-am 
cunoscut cu această ocazie și pe numitul 
Borteanu Ștefan, hotârind apoi toți trei 
să facem un joc : adică să punem fiecare 
cite 200 de lei pe zi și ta sfîrșitul lunii să 
luăm, prin rotație, cite unul, toți banii. 
Primul am luat eu cei ÎS 000 de lei adu
nați, dar pe urmă nu ne-am mai ținut de 
joc fiindcă am început să ne ocupăm de 
valută...".
~ ...Declarația de mai sus aparține lui Ion 

(București, str. Caimatei nr. 6), 
șofer, dar de ocupație fără, 
desigur abstracție de „preocu- 
de taximetrist clandestin și 

de gang... Ca el, și ceilalți 
de afaceri". Și tot ca între

Ferăscu 
de meserie 
dacă facem 
pârile" ' lui 
speculant 
„parteneri 
parteneri de asemenea soi, cei doi s-au 
hotărît să-1 prade pe cel de-al treilea : în- 
tr-o noapte, chiar in toiul unei petreceri, 
Ferăscu și Borteanu s-au făcut ne- 
văzuți și duși au fost pînă în locul unde 
Silvestru avea un borcan îngropat. în bor
can — 2 600 de dolari și 40 000 lei.

— Hoții ! Escrocii ! Mi-au furat banii...
Acum, cei trei, plus Ieremia, s-au re

tras. vrînd-nevrînd, din „afaceri". Traiului 
din expediente i s-a pus capăt.

Din caietul 
grefierului

„După ce am băut de mai multe ori cite 
50 gr de coniac, am mai comandat încă o 
sticlă de vin. la o masă cu doi cetățeni . 
care ziceau că mă cunosc. Din acel mo
ment nu-mi mai amintesc ce s-a intlm- 
plat, nici cum am luat haina de la gar
derobă... îmi amintesc doar că, la un mo
ment dat, mă aflam in fața unui cetă
țean care spunea că este procuror, iar eu 
parcă refuzam să semnez o declarație...".

(Fragment din declarația inculpatu
lui. Dosarul nr. 46/1978, Judecătoria 
Constanța).

Judecătorul: — într-o lună ați sustras 
70 000 de lei și ați și cheltuit 50 000 ? !... 
Cum ați putut cheltui atiția bani într-o 
lună ?

Inculpatul : — Simplu. Ce, muncisem eu 
pe ei ? Erau de furat...

(Cu prilejul dezbaterilor în dosarul 
nr. 2197/1978. Judecătoria secto
rului 3).

Dinu POPESCU
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DEPLINĂ APROBARE, ÎNALTĂ APRECIERE
A REZULTATELOR FRUCTUOASE ALE VIZITEI TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN ȚĂRI PRIETENE DIN ASIA

Asemenea întregului popor, co
muniștii. toti oamenii muncii din 
județul nostru, prezenti permanent 
cu inima si gindul alături de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, au urmărit cu 
profundă satisfacție și mindrie pa
triotică activitatea neobosită pe 
care ati desfășurat-o cu prilejul vi
zitelor de prietenie și solidaritate 
in tari socialiste din Asia — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BACAU AL P.C.R.

Aceste vizite constituie o nouă 
și edificatoare expresie a politicii 
de pace si largă colaborare interna
țională a Republicii Socialiste 
România, întemeiată pe egalitate in 
drepturi si respect reciproc, pe re
cunoașterea dreptului sacru al fie
cărui popor de a-și hotărî liber și 
nestingherit propriul destin — prin
cipii pentru a căror deplină afir
mare în lumea contemporană adu
ceți. cu neabătută consecventă, o 
contribuție inestimabilă.

Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că organizația noastră ju
dețeană de partid, comuniștii, toti 
cei ce trăiesc si muncesc pe melea
gurile Bacăului aprobă din inimă 
rezultatele vizitei, multumindu-vă 
pentru neobosita și rodnica activi
tate depusă. însuflețiți de exemplul 
dumneavoastră de patriot înflăcărat 
si revoluționar consecvent, sîntem 
hotăriti să nu precupețim nici un 
efort pentru a da viată întregii po
litici interne și externe a partidu
lui si statului, spre binele si feri
cirea națiunii noastre socialiste, 
pentru cauza celor mai nobile idea
luri de prietenie, pace si colabora
re în lume.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R. se 
spune : Comitetul județean de 
partid, consiliul popular județean, 
comuniștii, toti bihorenii — români, 
maghiari și de alte naționalități — 
dind glas si pe această cale nobi
lelor sentimente de înaltă prețuire 
pe care vi le nutrim și le exprimăm, 
cu graiuri armonizate, alături de 
întregul popor român, ne manifes
tăm bucuria pentru rezultatele rod
nice ale vizitelor pe care, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. in 
fruntea delegației de partid și de 
stat le-ati efectuat prin depărtate 
țări trătesti de pe pămîntul asiatic. 
Acolo, in marea Chină, în Coreea, 
în Vietnamul reunificat, in Laosul 
și Kampuchia ce-și făuresc un nou 
destin, ati dus popoarelor prietene 
mesajul de pace si solidaritate mi
litantă al poporului român și ne-ați 
adus adeziunea lor la lupta comu
nă pentru idealurile libertății si in
dependentei popoarelor, progresului 
in lume. Expresie vie a sentimente
lor reciproce, la care subscriu toate 
popoarele al căror oaspete drag ati 
fost, sint si stihurile inspirate ale 
unui coreean : „Mări si oceane ne 
despart, dar inimile noastre îm
preună bat“. înaltele onoruri și cor
dialitatea cu care ati fost întimpinat 
pretutindeni sint pentru noi toti 
îndreptățite temeiuri de mindrie 
patriotică si bucurie.

Oamenii muncii din INSTITU
TUL DE CERCETĂRI CHIMICE 
BUCUREȘTI — cercetători, tehni
cieni, muncitori — alături de între
gul nostru popor, au urmărit, cu 
profundă emoție și mindrie patrio
tică, desfășurarea vizitelor oficiale 
de prietenie pe care dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, împreună cu tovarășa aca
demician dr. ing. Elena Ceaușescu, 
le-ați efectuat în țări prietene din 
Asia.

Rezultat direct al convorbirilor pe 
care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, le-ați 
avut cu conducerile de partid și de 
stat din țările vizitate, declarațiile 
comune, acordurile de colaborare 
economică și celelalte importante 
documente semnate exprimă dorin
ța comună de a se adinei prietenia 
frățească dintre partidele și po
poarele noastre. Toate aceste docu
mente reflectă pregnant faptul că 
România se înfățișează lumii ca 
un stat socialist hotărit de a pro
mova cu consecvență pacea, progre
sul și cooperarea și, totodată, fap
tul că, în activitatea sa internațio
nală, țara noastră pune pe primul 
plan dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare cu toate țările 
socialiste, unitatea și solidaritatea 
lor.

Cu profund interes am urmărit, 
de asemenea, întilnirile pe care 
dumneavoastră și tovarășa acade
mician dr. ing. Elena Ceaușescu 
le-ați avut cu personalități de 
frunte ale științei si tehnicii, la in
stitutele de chimie si fizică de pe 
lingă Academia de științe a Chi
nei, precum și în diferite impor
tante întreprinderi și uzine din ță
rile vizitate. Ca lucrători in dome
niul cercetării, sintem mindri de 
prețuirea manifestată pretutindeni 
față de avintul științei și tehnicii 
în patria noastră.

Exprimindu-ne adeziunea față de 
rezultatele deosebite ale vizitelor 
oficiale de prietenie efectuate de 
dumneavoastră in țările prietene 
din Asia, ne angajăm să ne mobili
zăm intreaga capacitate de muncă 
și creație pentru a îndeplini in cele 
mai bune condiții sarcinile trasate 
nouă, cercetătorilor de către Con
gresul al XI-lea. de Conferința Na
țională in vederea promovării ra
pide a progresului tehnic in țara 
noastră.

în telegrama MINISTERULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR ȘI 
COOPERĂRII ECONOMICE IN
TERNAȚIONALE se arată : Docu
mentele semnate cu acest prilej 
creează condiții optime pentru lăr
girea și diversificarea relațiilor co
merciale și a cooperării economice 
și tehnice cu țările vizitate, consti
tuind un nou exemplu al consec
venței cu care dumneavoastră, sti
mate tovarășe secretar general, mi
litați pentru instaurarea in lume a 
unei noi ordini economice și poli
tice, pentru creșterea prestigiului și 
forței, socialismului.

Dintr-o adîncă convingere și con
știință politică, ca lucrători pe tă- 
rimul activității economice externe
a țării noastre, ne angajăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in fața dumneavoastră, a partidu

lui și a tării de a munci cu dă
ruire pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor ce revin activității de 
comerț exterior și cooperare econo
mică internațională din documente
le programatice ale partidului și 
statului nostru, pentru transpunerea 
în viață a acordurilor și înțelege
rilor realizate în cursul acestor vi
zite — cu profunde rezultate pe 
planul raporturilor bilaterale și de 
amplă rezonanță în sfera vieții in
ternaționale.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. 
se spune : Sîntem mîndri de noua 
contribuție pe care ați adus-o, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
la stimularea si consolidarea pu
ternică a prieteniei și conlucrării 
multilaterale, cooperării economice 
echitabile si reciproc avantajoase 
dintre România și țările socialiste 
din Asia, pe care le-ați vizitat. Vă 
sîntem profund recunoscători pen
tru modul strălucit în care ati dat 
glas gîndurilor și-aspirațiilor noas
tre în această nouă si măreață so
lie a păcii, prieteniei si colaborării 
intre popoare.

Exprimindu-ne cu legitimă min
drie patriotică întreaga noastră 
adeziune față de rezultatele vizite
lor efectuate, față de conținutul do
cumentelor pe care le-ati semnat 
împreună cu conducătorii de partid 
si de stat ai țărilor cărora le-ați 
fost oaspete, vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa cu toată hotărirea 
si fermitatea pentru ca sarcinile ce 
ne revin din hotărârile Congresului 
al XI-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului să fie traduse în via
tă. fiind deplin convinși că în acest 

DIN TELEGRAMELE

„Sîntem mîndri de con
tribuția pe care ați adus-oe 
cu acest prilej la dezvoltarea 
prieteniei, solidarității mili
tante și conlucrării multila
terale dintre Republica 
Socialistă România și țările 
vizitate, la cauza socialis
mului, progresului social, 
înțelegerii și colaborării 
internaționale"

fel ne aducem contribuția la ridi
carea pe noi culmi a bunăstării ma
teriale si spirituale a întregului 
nostru popor, la înflorirea continuă 
a României socialiste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN COVASNA AL P.C.R. se 
subiiniază : Asemenea întregului 
nostru popor, comuniștii, toti lo
cuitorii județului Covasna — ro
mâni și maghiari — au urmărit, zi 
de zi. cu viu interes. îndreptățită 
satisfacție și mindrie patriotică vi
zitele oficiale de prietenie pe care 
le-ați efectuat, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în țări so
cialiste din Asia, in fruntea unei 
delegații de partid si de stat. Ne 
exprimăm deplinul acord si înalta 
apreciere fată de rezultatele deo
sebit de fructuoase cu care se în
cheie această nouă solie de pace și 
prietenie.

Rezultatele noului itinerar de 
pace, solidaritate si colaborare re
liefează cu puterea faptelor recu
noașterea activității susținute pe 
care dumneavoastră — scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu — o des- 
făsurati în fruntea partidului si sta
tului, prestigiul crescind de care 
se bucură patria noastră în lume, 
inalta apreciere pe care opinia pu
blică mondială o dă politicii exter
ne a României socialiste — politică 
de unire a forțelor revoluționare, 
democratice, antiimperialiste de 
pretutindeni in lupta pentru aboli
rea politicii imperialiste de domi
nație și dictat, pentru asigurarea 
dezvoltării independente de sine 
stătătoare a tuturor națiunilor, 
pentru pace, progres, socialism.

Permiteți-ne. scumpe tovarășe 
secretar general, ca. încă o dată, să 
exprimăm adeziunea totală și ata
șamentul deplin și profund al oa
menilor muncii români și maghiari 
din județul Covasna la politica in
ternă si externă științifică și clar
văzătoare a partidului și sta
tului, care exprimă in cel mai 
înalt grad gindurile. aspirațiile, nă
zuințele si interesele noastre ale 
tuturor cei ce trăim și muncim in 
strînsă frățietate si unitate, fără 
deosebire de naționalitate, pe pă
mîntul milenar al patriei străbune. 
Vă asigurăm că. urmind înălțătorul 
si pilduitorul dumneavoastră exem
plu, de înflăcărat patriot, interna
tionalist consecvent sintem ferm 
hotăriti să facem totul pentru tra
ducerea in viată a acestei politici.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceausescu', că oamenii 
muncii din județul Covasna — 
într-o deplină unitate — acționează 
ferm pentru îndeplinirea hotăririlor 
si obiectivelor stabilite de Con
gresul al XI-lea și Conferința Na
țională ale partidului. Vă rugăm 
să considerați faptele de muncă ale 
celor ce trăim si muncim în această 
minunată parte a tării ca expresia 
concretă a aprobării si prețuirii ac
tivității rodnice depuse de dumnea
voastră în cursul acestor vizite, a 
întregii -dumneavoastră activități 
pentru binele tuturor celor ce mun
cesc din patria noastră — Repu
blica Socialistă România.

Comuniștii, toți locuitorii județu
lui nostru — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN DÎM
BOVIȚA AL P.C.R. — au urmărit 
cu viu interes și legitimă mindrie 
patriotică manifestările de inaltă 
prețuire și considerație pe care vi 
le-au făcut conducătorii și popoare
le din statele vizitate, dumneavoas
tră. militant consecvent pentru 
prietenia și colaborarea cu toate 
țările socialiste, cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, pentru 
unirea tuturor forțelor antiimperia- 
liste, democratice și progresiste. 
Convorbirile avute în cursul actua
lelor vizite, rezultatele lor rodnice, 
concretizate în documentele sem
nate și acordurile încheiate, confir
mă încă o dată justețea, principiali
tatea politicii externe a partidului 
și statului nostru.

Sintem fericiți, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că trăim în a- 
ceastă epocă de afirmare plenară a 
României în lume, sub conducerea 
înțeleaptă și clarvăzătoare a P.C.R., 
a dumneavoastră, eminent conducă
tor de partid și de stat, care întru
chipați minunat voința și aspirații
le poporului român, slujind fără 
preget cauza dreptății și progresu
lui social, a colaborării și înțele
gerii între popoare, a socialismului 
și comunismului.

Exprimindu-ne adeziunea deplină 
față de politica științifică, clarvăză
toare — internă și externă — a 
partidului și statului nostru, ur
mind strălucitul dumneavoastră 
exemplu, comuniștii, toți locuitorii 
județului iși reafirmă hotărirea de 
a-și consacra întreaga capacitate de 
muncă îndeplinirii sarcinilor ce ne 
revin din Programul de înfăptuire 
a societății socialiste multilateral 

dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism.

în telegrama Biroului Executiv al 
CONSILIULUI NAȚIONAL PEN
TRU ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 
se arată : împreună cu întregul 
nostru popor, oamenii de știință, 
cercetătorii, proiectanții. toți cei ce 
activează in domeniul cercetării 
științifice, dezvoltării tehnologice și 
introducerii progresului tehnic din 
țara noastră au urmărit cu fierbin
te interes, cu emoție și mindrie pa
triotică, strălucita desfășurare a so
liei de pace, înțelegere și cooperare 
internațională pe care dumneavoas
tră, cel mai de seamă reprezentant 
al României socialiste, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, ați con
dus-o pe meleagurile prietenești ale 
Republicii Populare Chineze, Re
publicii Populare Democrate Co
reene, Republicii Socialiste Vietnam, 
Republicii Democrate Populare 
Laos și Kampuchiei Democrate.

Sintem mîndri, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general al 
partidului și președinte al țării, că 
trăim acești ani hotăritori ai isto
riei contemporane a României în 
care seva cunoașterii și înțelep
ciunii, ce urcă de două mii de ani 
în trunchiul neîncovoiat al acestui 
popor rodește pe deplin și neconte
nit în gîndul și fapta dumneavoas
tră, cel mai bun fiu al poporului, 
alesul nostru, al tuturor — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — spre a ne conduce la 
locul ce ni se cuvine în lume, pe 
măsura darurilor și suferințelor 
noastre multiseculare.

Vă urăm, din toată inima, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
multă sănătate, putere de muncă și 
viață îndelungată, pentru a vă de- 
săvîrși opera istorică pe care o in- 
făptuiți în fruntea partidului și 
statului nostru, de înălțare a Româ
niei pe culmile civilizației socialis
te și comuniste.

Conștienți de indisolubila legă
tură dintre succesul politicii inter
ne și externe a țării noastre, ne 
angajăm în fața dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să facem totul, 
spre a spori contribuția științei și 
tehnologiei naționale la înflorirea 
civilizației socialiste românești, la 
creșterea puterii de afirmare a țării 
noastre in schimbul mondial de 
valori, să punem intreaga noastră 
capacitate și putere de muncă in 
slujba transpunerii în viață a mă
rețului Program al partidului nos
tru, de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism.

Cu inimile pline de bucurie, am 
urmărit, noi, tipografii celei mai 
mari întreprinderi poligrafice din. 
tară, alături de întregul nostru po
por. manifestările pline de căldură 
care v-au însotit din prima si pină 
in ultima clipă cit v-ati aflat pe 
pămintul țărilor prietene din Asia 
— se spune în telegrama adresată de 
colectivul oamenilor muncii de 
la COMBINATUL POLIGRAFIC 
„CASA SCÎNTEII".

Noua solie de pace se integrează 
organic în ansamblul politicii Româ
niei socialiste de dezvoltare a rela
țiilor cu toate statele socialiste, cu

toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, de pace si 
bună înțelegere politică, al cărei 
promotor activ sînteti dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, cel mai iubit 
fiu al poporului nostru, respectat 
si prețuit ca mare personalitate a 
lumii contemporane, luptător neobo
sit pentru afirmarea celor mai înalte 
năzuințe ale omenirii.

Nutrim sentimente de rrîîndrie 
patriotică si de nețărmurită satis
facție fată de noua si rodnica solie 
de pace si colaborare pe care ați 
întreprins-o. mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
în fruntea delegației de partid și 
de stat în tari prietene din Asia — 
se subliniază în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN GORJ AL 
P.C.R.

în căldura cu care ați fost 
întimpinat am văzut încă o do
vadă a înaltei stime si apre
cieri pe care popoarele lumii 
le nutresc față de remarcabila 
dumneavoastră personalitate, re
cunoașterea marii dumneavoas
tră contribuții teoretice și. prac
tice Ia împlinirea celor mai arză
toare deziderate ale umanității, la 
promovarea telurilor libertății și 
independenței popoarelor, la cauza 
socialismului, progresului si păcii 
in lume.

Asemenea tuturor cetățenilor 
patriei, noi. locuitorii plaiurilor 
gorjene, vă sîntem adine recunoscă
tori pentru tot ce faceți, cu nease
muită înțelepciune si inegalabilă 
putere de sacrificiu. în vederea 
bunăstării si fericirii celor ce mun
cesc. a înfloririi multilaterale și 

ADRESATE TOVARĂȘULUI

„Modul strălucit in care 
ați îndeplinit noua misiune 
de pace, solidaritate și prie
tenie a evidențiat încă o dată 
remarcabila dumneavoastră 
personalitate de om politic și 
de stat, patriot înflăcărat și 
revoluționar consecvent, mi
litant neobosit pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună"

NICOLAE CEAUȘESCU —

„însuflețiți de luminosul 
dumneavoastră exemplu, 
sintem hotărîți să nu pre
cupețim nici un efort, să 
facem totul pentru a ne 
îndeplini sarcinile ce ne 
revin, pentru a da viață 
întregii politici interne și 
externe a partidului și statu
lui nostru"

creșterii prestigiului internațional 
al României socialiste.

Asemenea întregii națiuni româ
ne. ale cărei interese fundamentale 
le slujiți fără odihnă și cu nemăr
ginit devotament, noi. mehedinte- 
nii — bărbați si femei, vîrstnici și 
tineri, oameni de diverse profesii, 
dar însuflețiți de aceleași năzuințe 
— ,v-am însoțit cu gîndul in tot 
cursul acestui itinerar istoric, de 
profundă semnificație politică — 
se subliniază in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN ME
HEDINȚI AL P.C.R.

Activitatea rodnică desfășurată 
de dumneavoastră în această vizită, 
convorbirile la nivel înalt, schimbu
rile de păreri pe care le-ati avut, 
cuvîntările rostite si documentele 
semnate au exprimat pe deplin 
gindurile si voința noastră, a între
gului popor, au demonstrat justețea 
principiilor politicii externe a 
României, eficienta acțiunilor în
treprinse in spiritul acestora, pen
tru cauza socialismului, prieteniei 
și colaborării in lume.

Organizația județeană de partid, 
toti locuitorii acestor meleaguri, 
dind o înaltă apreciere bogatelor 
rezultate ale acestei solii, aprobă 
în întregime activitatea rodnică și 
neobosită desfășurată de dumnea
voastră. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. și îsi reafirmă 
atașamentul profund la întreaga 
politică internă și externă a parti
dului și statului nostru.

/
Asemenea întregului partid și 

popor, comuniștii și uteciștii mili
tari, activiștii CONSILIULUI PO
LITIC SUPERIOR AL ARMATEI 
au urmărit cu legitimă mindrie pa
triotică impresionantele manifestări 
prietenești, pline de căldură, cu care 
ați fost întimpinat pe parcursul vi
zitelor întreprinse in țări prietene 
din Asia — manifestări care au 
constituit un vibrant omagiu adus 
țării noastre, o expresie elocventă 
a stimei și înaltei considerații de 
care dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe _Nicolae Ceaușescu, vă bu
curați pe’ toate meridianele lumii.

înscriindu-se ca un eveniment cu 
adincă rezonanță internațională, vi
zitele întreprinse pun din nou in 
lumină prodigioasa dumneavoastră 
activitate, pilduitor consacrată 
transpunerii in viață a orientărilor 
stabilite de Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională ale partidului 
în domeniul politicii externe.

Exprimîndu-ne deplina aprobare 
față de fructuoasa activitate pe care 
ați desfășurat-o în cadrul acestei 
vizite, urmind întotdeauna exem
plul dumneavoastră de muncă și 
dăruire comunistă, vă raportăm, 
tovarășe comandant suprem, că vom 
acționa neabătut pentru a ridica pe 
o nouă treaptă calitativă întrea
ga activitate politico-educativă din 
armată, pentru mobilizarea tuturor 
efectivelor la îndeplinirea exem
plară a misiunilor încredințate. Răs- 
punzind exigențelor puse de dum
neavoastră pe linia întăririi capa
cității combative a unităților și ma
rilor unități, vom face totul pentru 
a educa militarii in spiritul unor 
trainice convingeri comuniste, pa
triotice și revoluționare, pentru a-i 
forma ca ostași și cetățeni de nă
dejde ai țării, gata oricind să-și 

facă fără preget, cu onoare și dem
nitate datoria față de scumpa noas
tră patrie — România socialistă.

Convorbirile purtate de dumnea
voastră cu conducătorii de partid 
și de stat cu care v-ați intîlnit in 
aceste zile se înscriu, ca și cele pri
lejuite de numeroasele vizite pe 
care le-ati întreprins pe diferite 
meridiane ale lumii, .ca momente 
memorabile în cronica relațiilor ță
rii noastre cu popoarele respective, 
ele constituind o remarcabilă con
tribuție a României socialiste, a 
dumneavoastră personal, la afirma
rea ideilor socialismului si păcii în 
lume, la statornicirea unui climat 
de securitate, colaborare si înțele
gere pe planeta noastră — se spune 
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R.

Această nouă misiune de pace si 
prietenie a evidențiat încă o dată 
înaltele dumneavoastră 1 calități de 
conducător încercat al poporului 
nostru, stima și prețuirea de care 
vă bucurați ca personalitate de prim 
rang a vieții internaționale, ca 
promotor ferm al unei politici noi, 
întemeiate pe principiile noi, de 
egalitate si respect reciproc între 
state si popoare.

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral. că oamenii muncii din aceas
tă parte a tării. în frunte cu comu
niștii. vor face tot ce depinde de 
ei pentru a îndeplini in mod exem
plar toate sarcinile ce ne revin din 
hotărârile Congresului âl XI-lea și 
ale Conferinței Naționale ale parti
dului. contribuind astfel la afirma
rea tot mai puternică a patriei 
noastre în lumea contemporană, la 
propășirea progresului și civiliza- 

tiei comuniste pe pămîntul Româ
niei.

Membrii ACADEMIEI REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA, co
muniștii, intregul personal munci
tor al Academiei au luat cunoștință 
cu deplină satisfacție și îndreptă
țită mindrie patriotică de rezulta
tele vizitei întreprinse de dumnea
voastră. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica 
Populară Chineză. Republica Popu
lară Democrată Coreeană, Republi
ca Socialistă Vietnam, Republica 
Democrată Populară Laos și Kam
puchia Democrată. Primirea deose
bit de călduroasă făcută în toate 
țările vizitate solilor poporului ro
mân, numeroasele manifestări de 
stimă și prietenie arătate sint o 
nouă și grăitoare dovadă a unani
mei aprecieri de care se bucură pe 
toate meridianele globului politica 
de colaborare și pace promovată 
cu consecvență de Republica So
cialistă România, înaltul prestigiu 
de care se bucură in lumea 
contemporană tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Dialogul purtat la cel mai înalt 
nivel, declarațiile comune, acordu
rile și celelalte documente semnate 
cu acest prilej, pe baza principiilor 
deplinei egalități și a respectului 
reciproc, amplele manifestări orga
nizate în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei 
Elena Ceaușescu vor contribui la 
extinderea și dezvoltarea și pe mai 
departe a relațiilor de prietenie și 
colaborare pe multiple planuri 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Academia Republicii Socialiste 
România, exprimindu-și întregul 
acord cu activitatea desfășurată de 
delegația de partid și de stat 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, iși reafirmă adeziunea 
deplină la politica externă a parti
dului și statului nostru și se an
gajează să acționeze cu toată fer
mitatea pentru înfăptuirea exem
plară in practică, în partea ce-i 
revine, a înțelegerilor încheiate.

Cu o adincă admirație si mulțu
mire am urmărit în presă si Ia te
leviziune prestigioasa dumneavoas
tră vizită in țări prietene din Asia 
— se arată într-o scrisoare a aca
demicianului ȘTEFAN MILCU. Prin 
prezenta si cuvîntul dumneavoas
tră. popoarele acestei regiuni au 
cunoscut mai bine ce înseamnă și 
ce este poporul nostru, reprezentat 
de puternica dumneavoastră per
sonalitate. Dumneavoastră. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu. în 
fruntea delegației de partid si de 
siat. ati adus un cald mesaj de 
prietenie si de apreciere a luptei 
pentru libertate si progres social a 
popoarelor lumii. Ați arătat reali
zările obținute de poporul român, 
sub inteleapta conducere a Partidu
lui Comunist Român, a dum
neavoastră personal. în lupta pen
tru construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru in
dependentă si suveranitate, pentru 
o Românie demnă si respectată.

Vă urez multă sănătate si depline 
realizări in tot ce întreprindeți pen
tru progresul patriei noastre socia
liste si binele poporului român.

Aprobăm din toată inima rezul
tatele vizitei și ne exprimăm recu
noștința profundă pentru activita
tea dumneavoastră rodnică, pusă în 
slujba celor mai înalte idealuri ale 
națiunii române, ale păcii și socia
lismului, pentru pasiunea și devo
tamentul cu care afirmați pretutin
deni. în lume, principiile politicii 
noastre externe, bazată pe respec
tarea suveranității și independen
ței iraționale, neamestecului în tre
burile interne, deplinei egalități, 
întrajutorării și avantajului reci
proc — se subliniază în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN TE
LEORMAN AL P.C.R.

întilnirile și convorbirile pe care 
le-ați avut cu conducătorii de 
partid și de stat din țările vizitate, 
primirea caldă de care v-ați bucu
rat pretutindeni confirmă prestigiul 
deosebit de care se bucură Româ
nia în lume, contribuția dumnea
voastră, ca eminentă personalitate 
a lumii contemporane lâ cauza so
lidarității și colaborării țărilor so
cialiste. a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor pro
gresiste, antiimpcrialiste în lupia 
pentru pace, democrație, libertate 
și socialism, pentru idealurile de 
progres și bunăstare ale întregii 
omeniri.

Comuniștii, toți locuitorii județu
lui Teleorman iși manifestă și cu 
acest prilej deplina lor adeziune la 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, se anga
jează să acționeze cu abnegație și 
dăruire pentru aplicarea integrală 
în viață a sarcinilor ce le revin 
din hotăririle Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului.

Să ne trăiți ani mulți, cu sănăta

te și putere de muncă, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Cadrele didactice, studenții și 
cursanții ACADEMIEI „ȘTEFAN 
GHEORGHIU", alături de intregul 
nostru popor, dau expresie depli
nei adeziuni, viei și profundei lor 
satisfacții față de strălucitele re
zultate ale vizitelor oficiale de prie
tenie Întreprinse de dumneavoastră, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în fruntea delegației de 
partid și de stat, în Republica 
Populară Chineză. Republica Popu
lară Democrată Coreeană, Republi
ca Socialistă Vietnam, Republica 
Democrată Populară Laos si Kam
puchia Democrată.

Prin intreaga lor desfășurare, 
prin excepționalul lor bilanț fruc
tuos. aceste vizite relevă din nou. 
cu putere, însemnătatea politicii 
promovate de partidul și statul 
nostru de întărire a prieteniei, co
laborării și solidarității cu toate ță
rile socialiste, de dezvoltare a coo
perării cu țările nealiniate, cu toa
te forțele care se ridică împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru egalitate 
deplină între toate națiunile.

întrunind ample și bogate sem
nificații, dialogurile la nivel inalt, 
desfășurate cu aceste prilejuri, 
marchează momente de maximă 
însemnătate în cronica raporturilor 
de solidaritate, prietenie și conlu
crare tovărășească dintre poporul 
român și popoarele țărilor vizitate, 
slujind cauzei generale a socialis
mului, progresului și păcii in lume.

Am văzut in grandioasele pri
miri care v-au fost rezervate pre
tutindeni expresia înaltei stim'e de 
care vă bucurați în rindul construc
torilor socialismului de pe toate 
continentele, recunoașterea rolului 
excepțional pe care il aveți in ca
drul mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

Sintem animați de simțăminte de 
profundă mindrie patriotică pentru 
faptul că, oriunde ați fost, popoare
le și conducătorii țârilor vizitate 
v-au elogiat ca eminentă persona
litate a vieții politice contempora
ne, neobosit inițiator' al unor im
portante acțiuni în slujba păcii și 
colaborării internaționale, al cărei 
nume este indisolubil legat de toa
te împlinirile de azi ale României 
socialiste, de creșterea continuă a 
prestigiului patriei noastre pe arena 
internațională.

Dind glas profundelor sentimente 
de mindrie și dragoste fierbinte cu 
care milioanele de luptători pentru 
pace din Republica Socialistă Româ
nia, asemeni întregului nostru po
por, v-au însoțit în vizita întreprin
să in țări ale Asiei — strălucită a- 
firmare a politicii României socia
liste de pace și colaborare interna
țională, de întărire a prieteniei, so
lidarității și colaborării frățești cu 
toate țările socialiste — ne expri
măm sentimentele de profund res
pect și înaltă prețuire față de noua 
dumneavoastră solie de pace — se 
subliniază in telegrama COMITE
TULUI NAȚIONAL PENTRU A- 
PĂRAREA PĂCII DIN REPUBLI
CA SOCIALISTA ROMANIA.

Exprimindu-ne întreaga admira
ție pentru modul strălucit în care 
ați afirmat poziția principială a 

României socialiste în problemele 
complexe ale vieții politice ale 
contemporaneității, pentru mesajul 
de solidaritate militantă și colabo
rare multilaterală pe care l-ați 
transmis în numele întregului nos
tru popor, ne angajăm să depunem 
toate eforturile pentru a ne aduce 
modesta noastră contribuție la 
popularizarea și susținerea politicii 
interne și externe a țării noastre, 
pentru întărirea relațiilor de prie
tenie, colaborare și solidaritate in
ternațională ale poporului nostru 
cu luptătorii pentru pace de pretu
tindeni, pentru triumful idealurilor 
păcii și colaborării in intreaga 
lume.

Trăim un puternic și profund 
simțămînt de mindrie patriotică, de 
vie admirație față de noua misi
une politică, de mare însemnătate 
și de amplu ecou internațional, pe 
care ați întreprins-o cu strălucire, 
ca o contribuție permanentă și ac
tivă la cauza păcii și progresului in 
lume — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN VRAN- 
CEA AL P.C.R.

Contribuția constructivă a Româ
niei la rezolvarea marilor probleme 
ale lumii contemporane este străbă
tută de grija profundă față de des
tinele păcii, ale progresului econo
mic și social al tuturor popoarelor. 
Ne bucură din toată inima succe
sul deplin al vizitelor, așa cum 
nemărginită este satisfacția noastră 
față de grandioasele manifestări ale 
prieteniei și stimei cu care ați fost 
înconjurat pretutindeni în țările 
asiatice socialiste și prietene vizi
tate.

împărtășindu-vă aceste sentimen
te ale tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc in Vrancea, ținem să vă 
asigurăm, tovarășe secretar genera!, 
că organele și organizațiile de 
partid din județul nostru, oamenii 
muncii și-au mobilizat toate forțe
le pentru infăptuirea exemplară a 
hotăririlor partidului, a sarcinilor 
pe anul 1978, ale intregului cincinal.

Minerii din Poiana Ruacăi, alături 
de întregul nostru popor — se ara
tă in telegrama ÎNTREPRINDERII 
MINIERE HUNEDOARA-TELIUC
— au urmărit cu adincă bucurie și 
reală satisfacție noul itinerar al prie
teniei și păcii, pe care l-ați efec
tuat, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in fruntea delegației de 
partid și de stat, în țări prietene 
din Asia. Am fast profund impre
sionați și nespus de mindri.de en
tuziastele manifestări de prietenie 
cu care ați fost întimpinat pretu
tindeni — expresie a stimei și pre
țuirii de care vă bucurați in în
treaga lume. Convorbirile oficiale 
cu tovarășii Hua Kuo-fen, Kim Ir 
Sen, Le Duan, Kaysone Phomvj- 
hane și Pol Pot, documentele sem
nate au pus in evidență dorința 
comună a partidelor și popoarelor 
noastre de a amplifica colaborarea 
pe multiple planuri în folosul re
ciproc, precum și al cauzei socialis
mului si păcii in lume. încă o dată, 
prin dumneavoastră, lumea a luat 
cunoștință de dorința de pace si 
colaborare a poporului român. Așa 
cum ați afirmat pe drept cuvînt de 
atițea ori în cursul vizitei, astăzi, 
mai mult ca oricind, sint necesare 
eforturile imite ale popoarelor 
pentru a stinge focarele de neli
niște. a asigura soluționarea proble
melor pe căi pașnice, prin tratati
ve. a pune capăt politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste, 
a face să triumfe pacea, înțelege
rea și colaborarea între popoare.

Vă asigurăm, stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că mi
nerii din Poiana Ruscăi vor munci 
cu elan și sîrguință, cu toată răs
punderea, pentru aplicarea neabă
tută in viață a sarcinilor ce ne re
vin, a prețioaselor indicații care ni 
le-ați dat cu prilejul vizitei dum
neavoastră în municipiul Hune
doara.

Succesul vizitei dumneavoas
tră in țări prietene din Asia est* 
un nou prilej de mindrie si satis
facție pentru întregul nostru ponor
— subliniază in scrisoarea sa aca
demicianul ION JALEA, președin
te de onoare al Uniunii artiștilor 
plastici din Republica Socialistă 
România.

O dată mai mult ati purtat dra
pelul românesc și cuvintul poporu-_ 
lui nostru pe meleaguri îndepărta
te. o dată mai mult ati contribuit 
cu clarviziunea și energia ce vă 
caracterizează la adîncirea si dez
voltarea relațiilor frățești — reci
proc avantajoase — cu statele so
cialiste prietene.

Primirea deosebit de caldă ce vi 
s-a făcut pretutindeni reprezintă o 
mărturie grăitoare a prestigiului de 
care vă bucurați și totodată o do
vadă elocventă că politica partidu
lui și statului nostru este unanim 
apreciată pentru înțelepciunea si 
justețea ei.

Ca slujitor al artei și culturii, 
mă bucur din suflet de orice succes 
al forțelor păcii si progresului, mă 
bucur ori de cite ori poporul nos
tru stabilește, cu șanse de stator
nicire. un climat de încredere sl 
colaborare cu celelalte popoare, fi
indcă arta nu poate inflori decit in 
condițiile unor atare înțelegeri re
ciproce. cit mai extinse cu putință.

Felieitindu-vă din inimă, atit pe 
dumneavoastră, cit și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu pentru această 
nouă contribuție la afirmarea poli
ticii noastre externe in lumea con
temporană. vă rog să primiți asi
gurarea întregului devotament si 
respect ce vă purtăm, precum si 
cele mai calde urări de succes în 
activitatea neobosită ce o duceți 
cu pasiune si deplină dăruire pen
tru pacea, bunăstarea si fericirea 
poporului român.

mindri.de
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Festivalul Raționai „CÎNTÂREA ROMÂNIEI"
Cind se va. scrie o istorie 

a artei contemporane româ
nești (istorie a cărei redac
tare se impune, din ce în 
ce mai evident, ca o nece
sitate firească) se va putea 
desluși limpede conturul 
specific al unui proces 
complex de transformare 
in imagine vizuală a unei 
realități spirituale foarte 
bogate în înțelesuri. Privi
tă în ansamblul ei, așa 
cum se întrupează în ope
rele sale cele mai semnifi
cative, arta creată în aceste 
decenii se înfățișează ca un 
amplu autoportret al unui 
popor ce-și edifică stator
nic, cu o neabătută con
știință a sensurilor exis
tentei sale, o istorie plină 
de vigoare a prezentului.

S-a spus cîndva, cu de
plină dreptate, că expre
siile stilistice ale artei 
noastre de astăzi sînt de o 
largă diversitate, pentru că 
însăși realitatea pe care o 
reflectă și o comentează e 
diversă. Stilurile genurilor 
tradiționale, cele care ex
primă efortul consecvent 
de înnoire sint nu o cauză, 
ci o urmare logică a îmbo
gățirii cu înfățișări și cu 
sensuri noi a lumii ce con
stituie modelul estetic, fi
lozofic, moral al creației. 
Cele mai valoroase opere 
ale artei românești de as
tăzi dau măsura modului 
in care artistul a refuzat 
deopotrivă contemplația 
placidă și ispitele jocului 
spectaculos, menit să mîn- 
giie retina, dar incapabil 
să pătrundă în conștiințe, 
să pună în acțiune gîndu- 
rile, să dea ideii un teri
toriu larg de manifestare. 
Admirabilele vorbe ale lui 
Luchian („noi, artiștii, pri
vim cu ochii, dar lucrăm 
cu sufletul11) sint un pate
tic îndrumar pentru crea
ția acestei epoci al cărei 
ideal este „lucrarea cu su
fletul", implicarea în isto
ria prezentă.

S-a creat, în aceste de
cenii, o artă care mărturi
sește pe deplin rodnicia 
unei politici culturale con

secvent orientate spre re
levarea valorilor. Sîntem, 
neîndoielnic, răspunzători 
de păstrarea acestor valori 
în care se rostesc conștiin
țele contemporanilor noș
tri. atitudinea lor față de 
istoria acestor ani și de 
cea a evilor trecuți, în
cercați de luptele și de 
sacrificiile care s-au con
stituit în temeiuri ale făp
turii unei nații ce trăiește 
neclintit in acest spațiu al 
umanității.

Autoportretul unui popor 
cure-și edifică istorie

■---------------------------- Opinii de Dan GRIGORESCU ---------------------------
Arta românească este, 

prin tradiție, o artă închi
nată omului, vieții și sim- 
țămintelor lui. O artă des
chisă mărilor înfăptuiri de 
pretutindeni, tălmăcite în 
viziune proprie. O artă 
care a afirmat întotdeauna 
adevărurile fundamentale 
ale existenței, nu proiec- 
tîndu-le în formule ab
stracte, ci urmărindu-le în
truparea In atitudini spiri
tuale pline de înțelesuri 
concrete. Mai mult decît 
oricînd, într-o societate 
clădită pentru om, pentru 
împlinirea nevoilor lui ma
teriale și sufletești, arta 
românească este, firesc, 
astăzi, o artă a omului. în 
centrul ei miraculos, de 
unde iradiază acest senti
ment profund al dragostei 
de adevăr și de frumusețe, 
e așezat statornic omul 
epocii noastre, omul vre- 
milor trecute, pe umerii 
căruia s-a înălțat istoria 
românească. Și, cu un gest 

care mărturisește adeziunea 
la principiile unui umanism 
activ, artistul acestei vremi 
a construcției se proclamă, 
prin creația lui, nu un 
martor, ci un participant 
la opera de înălțare a unei 
lumi cu adevărat noi.

Au fost momente de ezi
tare. Au fost momente în 
care specificul actului de 
creație a fost modificat, 
fiind înlocuit în unele ta
blouri, gravuri și monu
mente de o grandilocvență 

obosită. Filonul tradiției 
artistice naționale n-a fost 
însă secat, și el a ieșit din 
nou la lumină, protejat de 
o orientare lucidă a între
gii culturi românești a a- 
cestei epoci.

E limpede acum, mai 
limpede decît In trecut, că 
partinitatea artei noastre 
nu se tălmăcește în simpla 
selecție a unor subiecte 
puse la îndemînă de rea
litate. Nici o creație cultu
rală nu poate suplini, prin 
alegerea unei teme, oricit 
de generoasă ar fi aceasta, 
lipsa unei vibrații adînci, a 
sentimentului copleșitor că 
opera are, drept supremă 
finalitate, afirmarea unor 
idei care să se comunice, 
într-un proces specific 
al transformării semnului 
plastic în sens filozofic sau 
poetic, omului.

Semnificativ este, mi se 
pare, din această perspec
tivă, avîntul pe care (mai 
ales in ultimii cîțiva ani) 

îl cunoaște arta ambientu
lui, o artă care asociază 
posibilitățile de expresie 
ale unor genuri diverse cu 
logica inflexibilă a con
strucției arhitecturale, pen
tru a crea un spațiu pri
elnic existenței umane. Fe
lul în care artistul contem
poran își înțelege rosturile 
propriei creații, ca fiind 
subordonate aspirațiilor o- 
mului. nevoilor vieții lui 
zilnice, traduce o conștiință 
clară a creației. Evident, și 

aid. și în teritoriul — la fel 
de important — al artei 
designului, mai sînt încă 
multe lucruri de clarificat 
în ceea ce-i privește și pe 
artiști și pe cei in puterea 
cărora stă transformarea 
proiectelor în realități pal
pabile. Dar dacă s-a pro
dus această .clarificare a 
ideii creatoare, aceasta e 
rezultatul normal al imul 
climat propriu manifestării 
aspirațiilor de bază ale 
creației însăși.

După cum o Înțelegere 
din ce în ce mai adecvată 
a telurilor împlinite de 
opera de artă în spațiul ci
tadin, în înfățișarea mo
dernă a orașelor noastre se 
cuvine semnalată în cazul 
multor centre urbane ale 
țării și chiar (fenomenul 
merită o deosebită luare- 
aminte) al unor așezări ru
rale ce se dezvoltă cu 
rapiditate și devin orașe. 
Arta monumentală nu mai 

e privită ca o împlinire în 
sine, ei i se caută deplina 
îndreptățire în ambianța 
căreia ii este destinată, 
capabilă s-o pună în va
loare și, la rindu-i, să-i re
leve cutezătoare», inova- 
toarea frumusețe. Martore 
■stau creațiile artistice care 
împodobesc spațiile publi
ce. edificiile, chiar și — 
rod al unei inspirate ini
țiative — locurile copleșite 
de impetuoasa vegetație a 
poalelor de munte și unde, 
acordîndu-se fericit cu na
tura. au devenit ținte ale 
unor adevărate pelerinaje 
ale iubitorilor frumosului.

O trăsătură esențială a 
artei contemporane este 
neîndoielnic aceea că. ur- 
mind tradițiile precumpă
nitor lirice ale creației 
tradiționale, i-a pus deo
potrivă în lumină și teme
iurile raționale. Artă a 
pasionatei melodii poetice, 
ea este, în același timp, 
glorificare a gîndului, a 
rațiunii ordonatoare și se 
adresează acelei idei pe 
care, cu multe decenii în 
urmă, Blaga cerea dreptul, 
pentru poet, s-o cinte „ca 
pe o femeie iubită".

Iată numai citeva ginduri 
ce ne vin firesc în minte, 
in aceste zile în care se 
împlinesc doi ani de la 
primul Congres al educa
ției politice și al culturii 
socialiste, eveniment ce 
constituie o dată atît de 
importantă în istoria civi
lizației moderne românești. 
In preajma Conferinței 
naționale a artiștilor plas
tici, meditația în fața rea
lizărilor certe, a cerințelor 
ce se cuvin implinite e un 
act absolut necesar. Pentru 
că, așa cum a dovedit 
creația culturală de tot
deauna, numai cei care au 
respins mulțumirea călduță 
și au proclamat nevoia 
răscolitoare a înnoirii, rod 
al unei permanente insa
tisfacții, tradusă în dorința 
de desăvirșire, a lor înșiși 
și a lumii, au marcat mo
mente semnificative in is
toria artelor.

La Iași, în fiecare lună 
mai, de cinci ani. se des
fășoară Festivalul muzicii 
românești. „Cea de-a 5-a 
ediție a acestui prestigios 
festival, organizată in ca
drul Festivalului național 
„Cîntarea României" — 
spune Petre Brîncuși, 
președintele Uniunii com
pozitorilor — ne-a în
găduit să avem o pri
vire generală asupra trăi- 
niciei. durabilității vieții 
muzicale din vechea și me
reu innoitoarea cetate a 
acestor glorioase meleaguri, 
să reluăm in dezbatere, in
tr-un permanent dialog cu 
publicul, citeva din cele 
mai de seamă probleme ale 
creației, contemporane. Pro
gramul a cuprins opere fun
damentale ale creației ro
mânești, capabile să răspun
dă unor înalte exigențe și 
rigori teoretice, fiind adine 
implicate in mediul social 
și cultural ce ne este ca
racteristic, în mișcarea ac
tuală a valorilor".

Reținem, dintre manifes
tările acestei ediții : recita
lul „Enescu" susținut de 
Martha Kessler, Ștefan 
Gheorghiu. Valentin .Gheor
ghiu. remarcabilul concert 
al cvartetului „Voces con- 
temporanae", spectacolul 
pentru tineret „Toate pin- 
zele sus" — musical de 
Ștefan Lory, în care s-a 
impus talentatul dirijor 
Calistru Cornel. , medalio
nul „Paul Coristantinescu" 
(o revelație, tînărul violon
celist Alexandru Moroșa- 
nu). A fost prezentă Or
chestra simfonică a Radio- 
televiziunii Române, diri
jată de Iosif Conta (un 
program de la Enescu la 
Olah), „Capella Transvțva- 
nica" din Cluj-Napoca, sub 
bagheta lui Dorin Pop ; 
s-a impus orchestra de ca
meră a Conservatorului ie
șean, instruită de compozi
torul Sabin Păuța ; a cu
cerit aplauze ansamblul 
Operei de stat din Stara- 
Zagora (R. P. Bulgaria) 
pentru spectacolele „Ivai- 

lo“ de Marin Goleminov și 
„Trubadurul" de Verdi.

„Festivalul muzicii româ
nești — adaugă muzicolo
gul ' Petre Brînpuși — se 
opune canoanelor rigide 
prin profilul său deschis, 
prin perspectivele pe care 
le prefigurează. Spre bucu
ria noastră, și in această 
ediție cugetarea teoretică 
si estetică rfi-a făcut simtită 
prezența, reflecția medita
tivă asupra dimensiunii 

Prestigioasă manifestare 
a vieții 

cultural-artistice ieșene
Pe marginea „Festivalului muzicii românești"

- lași '78

frumosului din cuprinsul 
artei muzicale avînd valen
țe stimulative". La coloc
viul „Actualitatea tradiției 
și tradiția actualității in 
muzica românească" au 
participat cunoscuti critici, 
muzicologi, compozitori din 
întreaga țară. Despre citeva 
aspecte ale împletirii tradi
ției cu imperativele actua
lității in viața muzicală a 
Iasiului de ieri si de azi 
ne-a vorbit muzicologul ie
șean George Pascu :

„Dacă parcurgem lista 
personalităților care au 
ilustrat epoca de constitui
re a culturii muzicale 
românești moderne, vom 
găsi un mare număr de ie
șeni. compozitori și muzi
cologi. care au marcat apa
riția unor genuri sau care 
au deschis căi sigure în 
procesul de închegare și dez
voltare a unei frumoase cul
turi muzicale. Elena Asachi, 
Flechtenmacher. Caudella. 

T.T. Burada. Gavriil Musi- 
cescu. Enrico Mezzetti, Ti
tus Cerne. Antonio Cirillo — 
iată nume fără de care 
nu se 'poate scrie istoria 
nașterii și afirmării muzicii 
românești.

S-a vorbit nu o dată des
pre sinteza elementelor 
diverse, despre fuziunea a- 
cestora cu ceea ce consti
tuie materialul muzical 
funciar românesc depozitat 
in milenarul tezaur fol- 

doric, despre tradiția unei 
sinteze spirituale. S-a sub
liniat faptul că tradiția sin
tezei spirituale și a contac
tului mai strins cu cultura 
europeană n-a însemnat 
negarea specificului națio
nal. Dovadă, faptul că în 
secolul al XIX-lea, cind se 
retrăia. pe plan muzical, 
fenomenul asimilării unor 
modalități de exprimare de 
tip modern, muzicienii ie
șeni. ca și cei din alte cen
tre ale țării, și-au făcut un 
crez din constituirea unei 
noi culturi muzicale și din 
conferirea unui caracter 
național acestei culturi.

Progresul culturii noas
tre muzicale nu este 
de conceput fără adecvata 
capacitate de receptare a 
maselor, care pentru a în
țelege mesajul muzicii tre
buie să-i cunoască noul 
cod. în consecință. în via
ta muzicală a Iasiului. 
întotdeauna compozitorii. 

muzicologii, profesorii, in- 
terpretii. multi dintre ei 
cumulind mai multe ipos
taze. au luptat cu sirg 
pentru culturalizarea mu
zicală a maselor. Și aceas
ta este o componentă a 
tradiției noastre. E destul să 
răsfoim creațiile, scrierile si 
paginile de cronica muzicală 
spre a putea desluși tradi
ția militantă și ancorarea 
în actualitate a activității 
muzicale ieșene din întreg 
veacul al XIX-lea.

în perioada dintre cele 
două războaie mondiale. 
Alexandru Zirra, Gavriil 
Galinescu, Constantin Ba
ciu. Constantin Georgescu, 
Antonin Ciolan. Mansi 
Barberis, Grigore Panțiru 
scriau și interpretau muzi
că românească, luptau îm
potriva unor atitudini 
cosmopolite. în condițiile 
afirmării culturii socialiste, 
compozitori ca Vasile Po- 
povici, Achim Stoia, ,C. 
Constantinescu, S. Vinăto- 
ru, Elise Popovici — din 
generația virstnică. A. Ze
man. V. Spătărelu. S. Pău
ța s.a. — din generația 
matură, ca și tineri ca V. 
Munteanu, T. Caciora sau 
Cr. Misievici au creat lu
crări ce se constituie în 
emoționante oglindiri ale 
realității de azi". ,

în sfîrșit. ca și altădată, 
acțiunea de educație și 
instruire a maselor se duce 
fără răgaz, neuitîndu-se că 
aici la Iași, cîndva. Teodor 
Burada a organizat pentru 
prima oară la noi in țară 
-■concerte populare», iar 
Gavriil Musicescu «con- 
certe-lecții».

Iași ’78. „Festivalul mu
zicii românești". Publi
cul a răsplătit cu vii și 
îndreptățite aplauze ca
litatea manifestărilor, ge
neroasa ospitalitate a orga
nizatorilor.

O agendă bogată, de larg 
ecou, o prestigioasă prezen
tă artistică, demnă de ma
rile tradiții culturale ieșene.
Smaranda OȚEANU

Tancred BĂNAȚEANU

„România. Din tezaurul 
portului popular tradițional"

îmbinînd cu simț 
critic și perfectă stâ- 
pinire a izvoarelor do
cumentare din țară și 
din străinătate, sinteza 
de larg orizont națio
nal și european cu 
analiza aprofundată ce 
pune in valoare aspec
tele zonale, Tancred 
Bănățeanu aduce prin 
noua sa lucrare — 
„România. Din tezaurul 
portului popular tradi
țional" (prefață de 
Mircea Malița) — o 
valoroasă contribuție la 
demonstrarea conti
nuității poporului ro
mân in spațiul carpa- 
to-danubiano-pontic.

Pornind de la sesi
zarea elementelor a- 
parținind substratului 
traco-iliric și apoi da
cic, autorul continuă 
analiza evolutivă, pro
cesul istoric și etno
grafic punind în va
loare cele mai sensibi
le fațete ale existenței 
istorico-sociale. confe
rind elementului băști
naș rolul primordial, 
atribuindu-i inițiativa 
dialogului cu elemente 
etnice diferite, de con-

VĂRI Attila:
Editura „Kriterion" 

a publicat in colecția 
„Biblioteca Kriterion" 
cartea „Pian la licita
ție" de Vâri Attila, 
versiune românească 
aparținînd lui Tudor 
Balteș. Această apari
ție editorială reprezin
tă continuarea preocu
părilor sistematice de 
traducere reciprocă a 
scriitorilor români si 
maghiari. „Pian la lici
tație" e cartea unui 
tinăr prozator de real 
talent, care s-a impus 
in ultimii ani. iar re
centa sa lucrare tra
dusă in limba română 
se inscrie intr-un pro
ces de cunoaștere a 
celor mai noi promoții 
de scriitori, Vâri Attila 
aparținînd generației 
ce are îri jur de 30 de 
ani.

în „Pian la licitație" 
prozele lui Vâri Attila 
sint grupate în citeva 
secțiuni, părind să ex
prime trei sau patru 
„vîrste" ale scriitoru
lui. de fapt, etape sau 
perioade ale creației 
sale. Gruparea aceasta 
se dovedește întemeia
tă nu doar pentru o a- 
nume unitate de ton a 
povestirilor si schițe
lor din fiecare secțiu
ne sau pentru o înles
nire. prin sistematiza-

tact sporadic și mai 
ales de conlocuire în
delungată. Din acest 
punct de vedere apre
ciem ca deosebit de 
valoroasă rezolvarea 
raportului între speci
ficul local și orizontul 
național, punîndu-se in 
evidență contribuția 
reală adusă de fiecare 
ținut în contextul cul
turii populare româ
nești. în plus, autorul 
reușește să aducă dis
cuția etnografică și 
estetică pe planul fă
gașului istoric, căutind 
să decupeze de fiecare 
dată orizontul, propriu 
al artei populare.

Abordînd problema 
continuității prin do
cumentare și argumen
tare etnografică, lu
crarea configurează o 
originală îmbinare a 
sintezei cu analiza ; 
astfel, dacă în prima 
parte a lucrării, prefi
gurată pe mari orizon
turi sintetice, conti
nuitatea este descifra
tă din neolitic pină în 
zilele noastre pe cate
gorii de probleme. în 
cea de-a doua parte, o 

„Pian la 
re, a „aventurii" citi
torului : ea de
monstrează, in pri
mul rind. disponibili
tățile tînărului și în
zestratului prozator, 
neliniștea sa creatoa
re, punerea de acord a 
materiei epice cu tonul 
potrivit (uneori a- 
proape muzical prin 
rafinamentul acordu
rilor). precum si efor
tul (rareori simțit ca 
atare) unor prospec
țiuni si tatonări pen
tru aflarea adevăratei 
originalități. Chiar dacă 
„piesele" volumului se 
dovedesc inegale ca 
valoare, naturalețea si 
acuratețea stilului, fi
rescul și „sfătoșenia", 
bine strunită, a poves
tirii ne îndreptățesc 
să afirmăm- că Vâri 
Attila e un prozator 
format.

Prozele grupate sub 
titlul „Elegii tirgumu- 
reșene" mi s-au părut 
cele mai realizate din 
volum. E de altfel și 
opinia lui Sorin Titel. 
care semnează o apli
cată și pătrunzătoare 
prefață a cărții. Aici, 
Vâri Attila surprinde, 
cu afectuoasă și une
ori ironică detașare, 
un spațiu provincial 
ale cărții suprafețe 
sint luminate in diver-

analiză inteligent ori
entată descifrează, pe 
registre tipologice, se
mantica istorică a di
feritelor tipologii și 
ornamente, completînd 
și fundamentind larga 
perspectivă deschisă 
prin sinteză. Ne aflăm 
în fața unei opere ma
ture, de erudiție și ta
lent, care se constituie 
într-un valoros aport 
științific la cunoaște
rea culturii poporului 
român. Contribuția 
este cu atit mai im
portantă pe plan știin
țific și metodologic cu 
cit autorul defrișează 
un teren valorificat pe 
plan etnografic și de 
alți specialiști, contu- 
rind și aprofundînd 
unele aspecte esen
țiale.

Ilustrația, bine selec
tată și sistematizată, 
conferă întregii lucrări 
calitatea unui prețios 
instrument de lucru și, 
putem adăuga, îi spo
rește interesul și pen
tru specialist și pentru 
publicul larg.

Dr. Georqeta
STOICA

licitație"
se epoci, reușind, cu 
siguranță și concizie, 
fără prețiozități și a- 
fectare. specifice une
ori tinerilor scriitori. 
să-1 facă convingă
tor, viabil. O lume 
măruntă de slujbași 
e privită cu blîn- 
dețe și ironie, cu 
înțelegere si bonomie, 
„Tunelul". „Miraco
lul". „De-ale lui Bo- 
dor". „Un om tragic", 
„Sergentul" parcurg a- 
parent același registru, 
al unei jovialități de 
tîrgoveți („Mai sînt 
urechi care au apucat 
să asculte, noapte de 
noapte. taraful lui 
Rozsa ; și la umbra 
păcii acestor coline 
domoale au ris. au 
băut si s-au îngrășat 
rubedeniile mele. Și 
aici a trăit Breckner 
Ottokâr, nenea Secret, 
care-i prigonea pe ho
ții de găini si pe ti
nerii măcelari cher- 
cheliți"). sfătoși și cel 
mai adesea naivi, gur
manzi și cumsecade. 
Nuanțele aparțin mai 
ales „ochiului" atent 
al prozatorului. Nuan
țe care sint bine reda
te in limba română de 
Tudor Balteș. traducă
tor harnic, pasionat și 
priceput.

Mlhai SIN

Brâduț Covaliu: „Drumul proiectat pe cer” (stingă), „Prunul" (dreapta)
(La Salonul de desen și acuarelă al municipiului București)

Anul acesta, cinematogra
ful italian și-a prezentat 
„Zilele filmului" — recent 
desfășurate la cinema „Stu
dio" din Capitală — oferind 
„portretul" sau „medalio
nul" unui singur autor, 
într-un soi de monografie, 
cel ales fiind Mauro Bo- 
lognini (născut la Pistoia, 
lingă Florența, in 1922). 
Dintr-o operă destul de 
amplă, organizatorii au se
lecționat cinci filme, sem
nificative atît ca ecranizări, 
ca rezolvări ale raportu
lui literatură-cinematograf, 
care l-a pasionat întotdeau
na pe cineast, cît si ca o- 
biect de cercetare so
cială și psihologică pe 
căi artistice. Fie că e 
vorba de adaptarea cunos
cutei cărți a lui Vasco Pra- 
tolini, Metello (filmul e din 
1969), cu analiza deopotrivă 
rațională și emoțională a 
mișcărilor proletariatului 
italian întru dobîndirea 
conștiinței de clasă, la sfir- 
șitul secolului trecut, cu 
repetate infrîngeri. dar și 
cu primele victorii ; fie că 
se apropie de universul a- 
dolescenței înăuntrul căruia 
— în anumite împrejurări 
sociale si culturale — se 
dezvăluie fiorul iubirii, re
pede înecat în unda unor 
conveniențe, a unor preju
decăți curente în așa-zisa 
înaltă societate („jet-socie- 
ty“) siciliana, cum se în- 
tîmplă în O prea frumoasă 
lună noiembrie (1968), după 
romanul lui Ercole Patti —

Bolognini vede în tema 
dragostei și in aceea a ba
nului două constante, două 
chei de descifrare a lumii 
italiene din ultimul veac. 
Reîntilnim aceste moti
ve, firește colorate în 
tonurile mediilor și ale ca
racterelor umane descrise, 
și în La Viaccia (1960, în 
traducere liberă : „Drum

finele neimplinirile sau îm
plinirile prea tirzii ale dra
gostei.

Nu numai conținuturile și 
temele repovestirilor lui 
Bolognini sint demne de 
subliniat, datorită simțului 
și uneori patosului lor ci
vic. ci și atmosfera carac
teristică a locurilor înfăți
șate. Dair. mai ales, trăiesc

Zilele filmului 
italian

strîmb"). după romanul 
Moștenirea de Mario Pra- 
tesi. in care a urmărit des
tinul unui tinăr de la tară, 
insuficient pregătit pen
tru a fi asimilat, fără pier
deri morale. în țesutul ora
șului : precum si în Frumo
sul Antonio (1960) după ro
manul satiric al lui Vițalia- 
no Brancati. unde metafora 
sterilității frumosului in 
fata profitului bănesc ime
diat dobîndește pirandelli- 
ene accente de farsă con
struită pe jocul dintre a- 
parențe și esențe ; sau. in 
sfîrșit. în Senilitate (1961). 
după romanul lui Italo 
Svevo. una din capo
doperele prozei italiene din 
ultimele opt decenii, in 
care se psihanalizează cu

— suferind, bucurindu-se, 
luptind cu disperare sau 
pline de speranță — perso
najele, centrale ,si chiar 
episodice. Preluînd. in felul 
său. crezul neorealiștilor, 
Bolognini acceptă „tipurile 
întîlnite la fața locului", 
dar caută cu insistentă mai 
cu seamă actorul profesio
nist. vedeta. Folosul e re
ciproc. Se poate susține, 
astfel, că toate (sau aproa
pe toate) personajele din 
filmele lui Bolognini sint 
„creații". începind cu ace
lea ale lui Marcello Mas- 
troianni și Claudiei Cardi
nale si terminînd cu ace
lea ale lui Jean-Paul 
Belmondo, Massimo Ranieri 
și Oțtavia Piccolo, fără a-i

uita pe excelgntii Betsy 
Blair. Pierre Brasseur, 
Pietro Germi.

Dimensiunea informativă 
care, prin formula „meda
lionului". pare să se piar
dă. ca extensiune și varie
tate. este compensată. în 
bună măsuță, prin sondaje 
în profunzime. O realitate, 
o lume — cea italiană —
— privită mereu cu ochii 
aceluiași artist, regindită 
și simtită de una si aceeași 
conștiință politică si civică
— participatoare — acordă 
șanse efective coagulării 
unei expresii unitare, omo
gene. coerente. Opera lui 
Mauro Bolognini. deși nu e 
alcătuită. cum spuneam, 
din capodopere, se înfăți
șează publicului de pretu
tindeni ca posibilitate ata- 
șantă de cunoaștere (poeti
că. artistică) prin film, a 
Italiei, a oamenilor și locu
rilor de acolo.

„Retrospectiva Bolognini" 
a constituit o fericită oca
zie de lărgire a cunoaște
rii și prin aceasta de adin- 
cire a reciprocei stime care 
unește două popoare, două 
culturi legate prin stră
vechi afinități de gintă si 
de limbă. Excelentul pu
blic bâcurestean s-a pri
ceput să valorifice „Zilele 
filmului italian", manifes
tare artistică de înaltă ți
nută, printr-o participare 
numeroasă și caldă.

Florian POTRA

UN TURNEU PROMIȚĂTOR
Colectivul Teatru

lui „Valea Jiului" din 
Petroșani a prezentat 
la București, in sala 
Teatrului de comedie, 
două spectacole sem
nate de doi tineri re
gizori. In prima sea
ră a fost reprezenta
tă o lucrare «părti
nind unui autor slo
vac. Ivan Bukovăan. 
iucat in tara sa si in 
străinătate. cunoscut 
insă mai degrabă ca 
scenarist de film și 
publicist. Lucrarea in
trată in at’entia Tea
trului din Petroșani se 
intitulează Mai înain
te de a cînta cocoșul 
si cu acest titlu a fost 
pusă in scenă la Pia
tra Neamț. în 1975. 
Pentru spectacolul de 
care ne ocupăm a fost 
ales un alt „afiș". A- 
legeți-1 singuri, sub
titlu dat de autor si 
indicînd mai direct 
sensul piesei. Apelul 
la solidaritate, pe care 
îl lansează textul, a 
fost descifrat si impus 
in spectacol cu rigoa
rea cerută de tensiu
nea dezbaterii. Florin 
Fătulescu se afirmă 
prin acest spectacol ca 
un regizor dotat cu ca
pacitatea de a sonda 
un univers dens, cu 
psihologii diverse, de 
un mozaic adesea pi
toresc. Pe măsură ce 
tensiunea se adună, de 
la o scenă la alta, 
ideea piesei se limpe
zește. iar pledoaria 
pentru solidaritate si 
demnitate morală cîs- 
tigă în coerentă și sin
ceritate. Metafora nu 
este preferată jocului 
realist, deși piesa c 
citită si ca realitate a 
unei stări interioare. 
Cei zece ostatici, în
chiși de hitleristi pen
tru uciderea unui sol
dat. devin tot atitea 
moduri de a înțelege 
viata și răspunderea 
pentru nedreptatea si 
samavolniciile impuse

de ocupant. Conștiin
ța fiecăruia iese cla
rificată. chiar dacă unii 
plătesc foarte scump.

Spectacolul e iucat 
cu posibilități inegale. 
Doi tineri actori. A- 
vram Birău, în Vaga
bondul (știind să po
larizeze atenția grupu
lui si să mențină li
nia intransigentă a 
personajului), și cole
gul său de generație 
Virgil Flonda. în ro
lul unui student, evo
luează alături de mem
brii mai experimentați 
ai trupei, dintre care

Teatrul
„Valea Jiului44 
din Petroșani 
in Capitală

i-am reținut pe Ale
xandru Anghelescu. 
internretînd un învă
țător. și. pentru agi
tația sa poltronă (fără 
a aprecia ingrosările și 
căderile in caricatură), 
pe Nicolae Gherghe 
(Uhrik).

De un interes cres
cut s-a bucurat mon
tarea piesei lui Ale- 
xandr Vampilov 20 
de minute cu îngerul 
(prezentată sub titlul 
O anecdotă provin
cială). Regizorul Mihai 
Lungeanu a distribuit 
actori tineri, unii la 
început de drum. Ne 
gindim la Virgil Flon
da, actor talentat, do
tat pentru comedia 
sarcastică, dar parcă 
uneori supralicitind. 
făcind-o. s-ar zice ne
încrezător în indicații
le regizorului și. ciu
dat. in propriile resur
se. Din nou a plăcut 
interpretarea dificilă a 
așa-zisului inger. con

dusă de Alexandru 
Anghelescu de la su- 
risul altruist la cazna 
răstignirii personaju
lui pe altarul propriei 
vinovății.

Interesul reprezenta
ției se datorează, in 
bună parte, ideii regi
zorale. preocupată de 
universul gogoiian al 
situației create prin- 
tr-un act de filotimie. 
Numai in felul acesta 
înțelegem si acceptăm 
prologul spectacolului 
(o chinuitoare aștepta
re a personajelor, 
care, in cele din urma, 
rostesc un colaj din 
presa la zi. cu trimi
teri la fondul piesei : 
un apel la integritate 
morală), ca si finalul, 
reluat ca un stop-ca- 
dru, avertizind prin 
brusca lepădare a ce
lor doi eroi de mora
la intimplării prin 
care abia au trecut.

Scenografia lui Radu 
Corciova a corespuns 
celor două tendințe 
ale reprezentației : pe 
de o parte, jocul an
trenant. cu priză la 
spectator, pe de alta, 
distanțarea de realita
tea dramei, prin ieși
rea din rol a actori
lor. nu insă si din 
scenă.

Cele două reprezen
tații atrag atentia a- 
supra unui teatru ho- 
tărit să iasă din ano
nimat. Deloc intîmplă- 
tor. fenomenul se pro
duce sub semnătura u- 
nor tineri regizori, cu 
prestația intregului co
lectiv actoricesc, ti
neri si maturi, deopo
trivă dispuși la auto- 
depăsire. Cum va evo
lua activitatea teatru
lui depinde, desigur, 
de felul in care se va 
angaja pe acest drum, 
dovedit acum demn de 
atenție si încredere, 
deși încă abia la 
început.

Ioan LAZAR

■ ■■■■■■■■■■■■
(Urmare din pag. I)

Am putea susține că directivele și 
hotărîrile Congresului educației po
litice și al culturii socialiste, izvonte 
din istoricul Program adoptat de 
Congresul al XI-lea al partidului, au 
și inceput să dea roadele așteptate, 
ducind la o puternică intensificare 
a activității ideologice și politico-edu
cative. la o mai accentuată atitudine 
civică a cetățenilor, in spiritul eticii 
și echității socialiste. Recentele pro
puneri privitoare la o mai justă 
așezare a retribuțiilor. în funcție de 
contribuția reală a oamenilor muncii 
la venitul național, ca și principiile 
noului sistem economico-financiar 
demonstrează încă o dată că statul 
socialist creează cadrul social adecvat 
pentru deplina afirmare a persona
lității umane și. in același timp, a 
forței colective, a întregii noastre 
națiuni.

Nu e intimplător faptul că se vor
bește mereu, în ultimii doi ani. de 
un „moment al romanului", ilustrat

de un număr de cărți deosebit de 
valoroase, care apar de regulă în 
intervalul unui deceniu, de o „resu
recție a teatrului", atit de concludent 
formulată și cu prilejul recentului 
colocviu national de literatură dra-

ne le-a putut urmări la expoziția de 
la Dalles sint. in sine, concludente. 
Desfășurată sub egida Festivalului 
național „Cîntarea României", ade
vărată cheie de boltă de declanșare 
a energiilor artistice naționale, ex-

crescut de la 27 000 la 39 600. Au luat 
ființă lectorate tehnico-economice in 
întreprinderi (4 405). cercuri de ino
vatori și inventatori (1694) etc. etc. 
Participarea la prima ediție a festi
valului e de-a dreptul impresionan-

Forța umanismului revoluționar
matică ținut la Cluj-Napoca. de in
tensificarea acțiunii criticii literare, 
constatată la colocviul național al 
criticilor etc. Zecile de mii de vizi
tatori ai recentei Expoziții de carte 
și mijloace de informare si educare 
a maselor de la sala Dalles, privind 
tocmai intervalul de după congres, 
au putut constata, direct, amplele 
realizări ale acestui domeniu, atit 
sub raportul varietății tematice, cît 
și al tirajelor. Cifrele pe care orici-

poziția a constituit un prilej de a 
aprecia, fără emfază, ci cu legitimă 
satisfacție, aceste realizări. Iată, 
spre pildă. în acest interval s-au 
construit 191 cămine culturale, nu
mărul cursantilor la universitățile 
cultural-stiintifice a crescut de la 
281 000 la 561 000. cursurile în limbile 
naționalităților conlocuitoare au a- 
juns de la 643 la 945. iar numărul 
cursantilor de la aceste cursuri a

tă. o adevărată mișcare culturală de 
masă : aproape 2.5 milioane de oa
meni ai muncii in peste o sută de mii 
de colective de artiști amatori și pro
fesioniști. In etapa republicană a pri
mei ediții a festivalului s-au distri
buit artiștilor amatori și profesioniști 
1 556 premii. Unele dintre ele. cum 
știm, au fost obținute de cunoscuți 
poeți, prozatori, dramaturgi, artiști 
plastici, dramatici etc. Numai în 1977 
s-au prezentat pe ecrane 213 filme

românești (din cele 1 462 in total). Ia 
care au participat 62 800 000 specta
tori (față de 183 500 000 total).

Am putea furniza, firește. încă 
multe cifre, in sine edificatoare. Im
portant este faptul că in fiecare sector 
al creației spirituale se simte un 
puternic stimulent pentru realizarea 
unor noi valori spirituale care îm
bogățesc patrimoniul culturii noastre 
naționale. Aceste valori n-au insă 
destinul unor obiecte de muzeu, ele 
sînt un viu factor permanent de mo
delare a conștiinței, de plămădire a 
omului nou. demn de epoca pe care 
singur si-o făurește si în desăvâr
șirea căreia valorile spirituale pe 
care si le însușește joacă un rol 
esențial. Nutrim convingerea. înte
meiată in primul rind pe ceea ce 
s-a realizat, că aceste dimensiuni 
sint. in egală măsură, ale amplorii 
și ale profunzimii si că acești ani, 
rodnici se vor inscrie cu cinste in 
istoria noastră culturală, ca un mo
ment al afirmării pe noi trepte a 
umanismului revoluționar.

• DOLJ. Sub egida secției de 
propagandă a comitetului jude
țean de partid g fost editat un 
nou set de tipărituri care cu
prinde 23 de planșe în care sint 
redate principalele teze și sar
cini ce revin organelor și orga
nizațiilor de partid cu privire la 
perfecționarea conducerii și pla
nificării. trecerea la autocondu- 
cere și autogestiune a unităților 
economice. (Nicolae Băbălău). 
• PRAHOVA. Un colectiv lo
calnic, condus de dr. Ion V. Co- 
jocaru, după o amplă documen
tare, a redactat și tipărit mono

grafia comunei Valea Doftanei, 
localitate de munte din județul 
Prahova. (Constantin Căpraru). 
• SIBIU. în comuna A- 
vrig a avut loc tradiționalul fes
tival folcloric „Florile Oltului", 
cu o pitorească paradă a portu
lui popular și o expoziție de pic
tură. țesături, cusături și împle
tituri. La Galeria de artă a Mu
zeului Brukenthal a fost vernisa
tă expoziția de grafică „Imagini 
sibiene". Tot Muzeul Brukenthal 
a fost și gazda unei sesiuni de 
comunicări științifice cu tema 

„Telegraful român — 125 de ani 
de Ia apariție", la care au parti
cipat cadre didactice universi
tare și cercetători științifici din 
București, Iași, Tîrgu Mureș și 
Sibiu. (Nicolae Brujan). O VAS
LUI. „Neam de eroi" — sub a- 
cest generic, Comitetul județean 
Vaslui al U.T.C. a organizat o 
amplă manifestare educativă de
dicată împlinirii a 130 de ani de 
la revoluția burghezo-democra- 
tică de la 1848 și a trei decenii 
de la actul naționalizării. Ală
turi de artiștii amatori din ju

dețul Vaslui și-au dat concursul 
membri ai ansamblului artistic 
al C.C. al U.T.C., poeți, actori, 
formații artistice și interpreți 
din București. Iași, precum și 
din județele Neamț și Sucea
va. (Crăciun Lăluci). • CLUJ. 
în municipiul Dej s-a desfă
șurat „Decada culturii, știin
ței și tehnicii"; Printre manifes
tările mai importante : sesiunea 

anuală de comunicări și referate 
ale filialelor și subfilialelor din 
Dej ale societăților științifice ; o 
reuniune corală ; mai multe ex
poziții : concerte de fanfară, 
spectacole de teatru și folclo
rice. „Decada" a programat, în 
încheiere, cea de-a 4-a ediție a 
festivalului folcloric „Cintec, 
joc și port someșean". (Alexan
dru Mureșan). ® BOTOȘANI. 

în perioada 15 mai — 15 iunie 
se desfășoară in localitățile ju
dețului cea de a 4-a ediție a 
„Lunii culturii cinematografice". 
Au loc întîlniri ale cineaștilor 
cu spectatorii, premiere ale u- 
nor filme românești, dezbateri 
pe marginea tematicii filmului 
contemporan. Biblioteca jude
țeană a organizat o expoziție 
itinerantă de carte dedicată îm
plinirii a 130 de ani de la revo
luția burghezo-democratică din 
1848. ce poartă genericul „In 
memoriam". (Silvestri Ailenei). 

• TIMIȘ. La Casa armatei din 
Timișoara, in ciclul manifestări
lor dedicate împlinirii a 2050 de 
ani de la constituirea primului 
stat centralizat dac, a avut loc 
spectacolul „Sîntem aici dintot- 
deauna" susținut de formații ar
tistice ostășești. A conferențiat 
prof. dr. Aurel Țintă, de la Uni
versitatea din localitate, despre 
lupta poporului român pentru 
eliberare națională și socială, 
pentru unitate și neatîrnare. (Ce
zar Ioana). • BACAU. In ciclul 
„Istoria și civilizația geto-dacică 

în epoca făuririi primului stat 
dac centralizat și independent", 
inițiat de muzeul județean de 
istorie și artă, la Sănduleni, Cîr- 
ligi. Filipești. Șerbești si alte 
sate și comune din județ au fost 
organizate expoziții și simpo
zioane la care au participat pes
te 10 000 de țărani cooperatori, 
mecanizatori, intelectuali. La Ga
leriile de artă din municipiul 
Bacău a fost organizată expo
ziția retrospectivă a pictorului j 
băcăuan Nicu Enea. (Gheorghe 
Baltă).
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Președintele Republicii Volta Superioară
OUAGADOUGOU

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Repu
blicii Volta Superioară vă adresez calde felicitări, și urări de succese în 
activitatea ne care o consacrati dezvoltării independente a tării pe calea 
progresului economic si social.

îmi exprim Încrederea că. în spiritul celor convenite cu prilejul vizitei 
dumneavoastră în România, relațiile dintre țările noastre vor fi impulsionate 
în viitor în interesul popoarelor român și voltez. al luptei pentru pace și 
colaborare, pentru instaurarea unei noi ordini economice în lume.

BUN VENIT ÎNALTULUI 
OASPETE NIGERIAN!

Cronica
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Alexandru Cristian Calomfirescu a 
fost numit ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Unită 
Tanzania. în locul tovarășului Ion 
Drinceanu. care a fost rechemat în 
centrala M.A.E.

★
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Andrei Păcurar a fost numit amba
ssador extraordinar si plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România in

tv
DUMINICA 4 IUNIE

PROGRAMUL 1
8,00 Sportul pentru toll ! • Gimnas

tica la domiciliu
8,15 Tot inainte 1
9,10 Șoimii patriei
9,20 Film serial pentru copil : „Don 

Quijote”. Episodul 2.
9,45 Pentru căminul dumneavoastră

10,00 Viața satului
11.30 Bucuriile muzicii. Selecțlunl din 

concertul Filarmonicii de stat 
„George Enescu" sub bagheta lui 
Sergiu Celibidache (II).

12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
14.30 Campionatul mondial de fotbal : 

Spania—Austria
16,00 Daciada. Reportaj filmat de la 

marea competiție națională
16.15 Premieră... la fanfară
17,00 Copiii din 1978
17,20 Nigeria — simbolurile dezvoltării. 

Documentar
17,40 Film serial : Linia maritimă One- 

din. Episodul 41
18.30 30 de ani de la naționalizare. 

Dacia XXX
18,50 1001 de sen
10,00 Telejurnal
19.30 VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 

CEAUȘESCU IN REPUBLICA 
POPULARA chineza

20.45 Antena vă aparține. Spectacol 
prezentat de județul Constanța

21.45 Telejurnal
21,55 Film artistic : „Cuibul salaman

drelor''. Premieră TV. Producție a 
Casei de filme nr. 5

23,35 închiderea programului

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ susținut de Or

chestra simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu".

11.30 Teleșcoală
12.15 Includerea programului

BULETIN RUTIER
Iniormații de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație
In atenția șolerilor 

începători
Zilnic, zeci și zeci de persoane 

promovează examenul teoretic și 
practic, dobîndind dreptul de a con
duce autovehicule. Unii dintre noii 
conducători auto ignoră faptul că 
examenul pentru obținerea permisu
lui de conducere auto, orlcît ar fi de 
sever, constituie doar punctul de 
plecare pe calea acumulării experi
enței șl formării reflexelor necesare 
stăpinirii volanului. Conducerea în 
deplină siguranță a autovehiculului 
reclamă pricepere, dibăcie, capacita
te de apreciere rapidă a situațiilor 
și de manevrare oportună a comen
zilor, care se realizează numai după 
parcurgerea a mii de kilometri. A- 
ceste însușiri sînt cu atît mai nece
sare In condiții de vreme nefavora
bilă. La sfîrșitul săptămînii trecute, 
vremea a fost ploioasă, ceea ce a 
solicitat din partea automobiliștilor 
multă prudență, atenție și mai ales 
viteză moderată. Neavind experiența 
necesară conducerii autovehiculelor 
în asemenea situații, unii șoferi în
cepători au provocat accidente grave 
de circulație, soldate cu morți și ră
niți. Un exemplu : pe șoseaua Tul- 
cea — Constanța, Margareta Topo- 
ran, avind permis de conducere de 
un an, nereducind viteza pe timp de 
ploaie și pe o șosea acoperită cu 
rtiizgă, a pierdut controlul volanu
lui. Mașina s-a izbit de un copac și 
soțul său și-a pierdut viața.

t
Un stop hotărît excesului 

/ de -viteză !
Statistica evenimentelor rutiere de 

simbăta șl duminica trecută atestă 
că o serie de accidente, soldate cu 2 
morți și 4 grav răniți, au avut loc 
din una șl aceeași cauză : necorela- 
rea vitezei autovehiculului cu cerin
țele rulării în siguranță pe drumul 
alunecos, umezit de ploaie. în apro
piere de comuna Nojorid, județul 
Bihor, autoturismul condus de 
Gheorghe Coman nu a păstrat dis
tanța regulamentară față de auto
vehiculul care circula înaintea sa. 
Pentru a nu-1 lovi, a fost nevoit să 
frineze brusc și să se angajeze in 
depășirea acestuia. Șoseaua fiind a- 
lunecoasă, autoturismul s-a tampo

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

zilei
Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă, in locul tovarășului Ni- 
coLae Vereș. care a fost rechemat in 
centrala M.A.E.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

gatului Unit al Marii Britanii, amba
sadorul acestei țări la București. Re
ginald Louis Seconde. a rostit o cu- 
vintare la posturile noastre de ra
dio și televiziune.

(Agerpres)

LUNI 5 IUNIE
PROGRAMELE 1 șl 2

In jurul orei 15 — Transmi
siune directă de la aeroportul 
international București — Oto- 
peni : ceremonia sosirii genera
lului locotenent Olusegun Oba
sanjo, șeful Guvernului militar 
federal, comandantul suprem al 
Forțelor armate ale Republicii 
Federale Nigeria, care, la invi
tația tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, va 
efectua o vizită oficială in tara 
noastră.
PROGRAMUL 1

15,55 Telex
16,00 Emisiune In limba maghiară 
19,00 Danemarca — cele patru anotim

puri
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 

CEAUȘESCU IN REPUBLICA 
POPULARA DEMOCRATA CO
REEANA

21,00 11 Iunie 1948 — 11 iunie 1978.
Documentar

21.25 Cîntarea României
21,40 Roman-foileton : „Famllia Palll- 

ser". Episodul 15
22,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Cenacluri ale tineretului
17,00 In alb și negru : „Zbor" săgetat, 

„Uimitorul Berendeev" (II)
17.50 vatra Bălceștilor
18,10 Ciclul de filme românești de tele

viziune. Războiul Independenței. 
Episodul 5 : „Căderea Plevnei"

19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 

CEAUȘESCU IN REPUBLICA 
POPULARĂ DEMOCRATA CO
REEANA

21,00 Seară de balet
22.25 Incursiune în cotidian

nat cu un autoatelier care venea din 
sens opus. Doi pasageri din autotu
rism au fost grav răniți.

Accidentele de circulație pe dru
murile umede se datorase ignorării 
de către unii conducători auto a fap
tului că în astfel de împrejurări se 
diminuează considerabil aderența 
pneurilor la sol. Or, se știe că ade
rența crește sau scade în relație di
rectă cu viteza, respectiv pe măstiră 
ce crește viteza, autovehiculul are 
tendința de a se... dezlipi de sol. 
Trebuie avut în vedere și faptul că 
in condiții de umezeală sporește în- 
tr-o măsură însemnată spațiul de 
frinare, ajungînd chiar să se duble
ze față de distanța normală, ca ur
mare a alunecării roților.

Atenție, pietoni l
De nenumărate ori s-a atras aten

ția pietonilor asupra pericolului la 
care se expun angajindu-se in tra
versarea străzii fără să se asigure. 
Cu toate acestea, aproape zilnic se 
comit accidente din vina lor. Numai 
in ziua de 27 mai 1978, din 27 acci
dente grave de circulație, 19 s-au 
produs din vina pietonilor. De ase
menea, in acest început de vară s-au 
înmulțit, în mod nepermis, acciden
tele de circulație din cauza pietoni
lor care traversează drumul pe locuri 
nemarcate și fără să se asigure. Un 
număr de 7 dintre ei și-au pierdut 
viața și 11 au fost grav răniți. în 
cele mai multe cazuri, victimele s-au 
angajat în traversarea străzii prin 
fața sau prin spatele unor autovehi
cule oprite (de regulă mijloace de 
transport în comun), apărînd brusc 
Înaintea unor autovehicule aflate in 
depășirea acestora.

Nu-i mai puțin adevărat că sînt 
și conducători auto care nu acțio
nează in spiritul conducerii preven
tive, ceea ce ar permite evitarea 
multor accidente. în acest sens este 
necesară reducerea vitezei la trece
rea pe lingă autovehicule oprite, ori 
pe lingă grupuri de copii, sporirea 
atenției cind drumurile sint traver
sate de către persoane în vîrstă, în 
timpul trecerii prin localitățile rura
le și la apropierea de intersecții, 
unde oricînd este de așteptat anga
jarea pietonilor în traversarea stră
zii.

Adunări dedicate împlinirii a 130 de ani de la revoluția 
burghezo-democratică din 1848 și a trei decenii 

de Ia naționalizarea principalelor mijloace de producție (Urmare din pag. I)
în sala Teatrului din Focșani a 

avut loc o adunare dedicată împlini
rii a 130 de ani de la revoluția bur
ghezo-democratică de la 1848 și a 
trei decenii de la înfăptuirea de 
către clasa muncitoare, condusă de 
partidul comunist, a naționalizării 
principalelor mijloace de producție.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid si de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
un mare număr de oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții ale 
județului.

Despre cele două evenimente cu 
profunde semnificații din istoria pa
triei noastre a vorbit tovarășul Si- 
mion Dobrovici. prim-secretar al Co
mitetului județean Vrancea al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean. Sărbătorirea acestor impor
tante momente, a spus vorbitorul, 
constituie un nou si strălucit prilej 
de a aduce un omagiu maselor mun
citoare. tuturor înaintașilor care. în
suflețiți de idealurile eliberării so
ciale si naționale, de un fierbinte pa
triotism, s-au ridicat la luptă împo
triva asupritorilor dinăuntrul și din a- 
fara tării, transmitindu-ne peste 
timpuri tezaurul unor înflăcărate tra
diții de luptă pentru cauza libertății 
și propășirii României. Vrancea a a- 
derat și a luptat în 1848 pentru liber
tate. dreptate și frăție, năzuind co
mun cu toți românii către unitatea

Stăpinii de azi ai flăcărilor nestinse
(Urmare din pag. I)
lificat. Peste trei ani uzina 
a trecut în mîinile noastre, 
ale muncitorilor. Tin bine 
minte că pe atunci s-au
zeau și voci care exprimau 
neîncrederea în puterea 
muncitorilor de a stăpîni, 
organiza și conduce o. uzi
nă. „Ăștia nici n-au ieșit 
bine din mămăligă și ma
giun de prune... Producția 
este o treabă ' complicată, 
care cere cunoștințe, știin
ță. ehe !“ Replica le-am 
servit-o prompt chiar noi, 
muncitorii uzinei, prin fap
tele noastre. Am pus cu 
toții mintea și brațele la 
treabă, că doar de acum 
era uzina noastră. Ne-am 
suflecat minecile si ne-am 
așezat temeinic pe învăță
tură. Unii dintre muncitorii 
care au luat drumul amfi- 
teatrelor muncesc aici, ca 
ingineri. După mine, acest 
efort — de pregătire pen
tru a munci și conduce 
bine întreprinderea — re
prezintă cel mai emoționant 
moment al acestor trei de
cenii. Un efort pe care 
l-am făcut noi. românii, 
maghiarii. germanii. in 
aceeași frăție de veacuri de 
cind ne-am statornicit in 
aceste locuri. Actul națio
nalizării ne-a găsit tot îm
preună. l-am înfăptuit îm
preună sub conducerea 
Partidului Comunist Român. 
Munca, bucuriile. viețile 
noastre au căpătat, de ase
menea. un sens în această 
strădanie umăr la umăr de 
a ridica necontenit uzina 
noastră. patria noastră. 
Mi-aș îngădui să amintesc 
o frinturâ din propria bio
grafie. Noi sintem 9 frați. 
Din 9, lucrăm aici, la „Vic- 
toria"-Călan. 7. Adrian si 
Iosif sînt tot turnători. Ru
dolf este electrician. Mihaf 
furnalist, Etelca bobina
toare. iar Irina la turnăto
ria II. Toți locuiesc in 
apartamente confortabile, 
primite de la stat. Sigur.

Două imagirti, două epoci : condiția muncitorului in 1938 (stingă) și în 1978 (dreapta). Semnificația acestui contrast 
istoric depășește localizarea documentului fotografic — întreprinderea ,.Victoria''-Călan — fiind grăitoare pentru 

marile succese ale politicii de industrializare socialistă pe întreg cuprinsul țării

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, fi 

și 7 iunie. In țară : Vreme în general 
frumoasă cu cerul variabil. Averse Izo
late de ploaie însoțite de descărcări 
electrice se vor semnala mai ales la 
începutul intervalului. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 7 și 17 
grade, iar cele maxime între 22 și 30 
grade. în București: Vreme în general 
frumoasă cu cerul variabil, favorabil 
aversei de ploaie la începutul interva
lului. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperatura ușor variabilă. 

noastră națională. Vrîncenii au trimis 
Guvernului revoluționar din iunie 
1848 de la București o adeziune prin 
care îl asigurau că ..toată obștea ju
dețului va răspunde la apelul patriei, 
cită trebuință vor cere a ne jertfi 
pentru dînsa“. Adevărata libertate, 
dreptate, frăție, viața mai bună și 
demnă au înflorit insă sub soarele 
socialismului.

Referindu-se la actul de la 11 Iunie 
1948, vorbitorul a spus : Naționaliza
rea principalelor mijloace dc produc
ție. importantă cucerire a clasei noas
tre muncitoare, condusă de partid, a 
deschis calea spre o nouă Românie. 
Alături de toate județele tării, în 
cele trei decenii care au ‘trecut de 
atunci Vrancea a cunoscut o puter
nică dezvoltare economico-socială.

Participantii la adunare au adresat 
o telegramă COMITETULUI CEN
TRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se spune, printre altele : Măre
țele înfăptuiri din Vrancea sînt ur
marea sprijinului permanent acordat 
de partid, de dumneavoastră perso
nal. iubite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, pentru care noi cei care 
trăim si muncim pe aceste legendare 
meleaguri vă mulțumim din inimă 
Si vă încredințăm de hotărîrea noas
tră de a duce mai departe si a îmbo
găți tradițiile revoluționare ale po
porului nostru, de a împlini în chip 
fericit aspirațiile nobile ale înainta

toate acestea nu înseamnă 
nu știu ce mari noutăți. 
Ele sint condițiile firești 
ale muncitorilor de azi, 
stăpîni de trei decenii in 
uzina și în țara lor.

— Condiția muncitorului 
de azi — tine să precizeze 
tovarășul Ioan M. Popa, 
secretarul comitetului de 
partid — e asigurată de 
politica înțeleaptă a parti
dului nostru, care creează 
condiții reale de afirmare 
puternică a democrației 
noastre socialiste, parti
ciparea efectivă a tuturor 
celor ce muncesc la actul 
de conducere. Se spune că 
siderurgiștii sînt oamenii 
faptelor, că își îndeplinesc 
cu răspundere sarcinile ce 
li se încredințează. Ca pre7 
ședințe al consiliului oa
menilor muncii din între
prindere. prețuiesc mult 
fermitatea. capacitatea 
creatoare a muncitorilor 
noștri care fac parte clin 
consiliu și pun un umăr de 
nădejde la autoconduccrea 
întreprinderii. Și nu numai 
cei care fac parte din con
siliu. Toți, fără excepție, 
sint părtași Ia elaborarea 
unor măsuri și decizii. în 
adunările1 generale ale oa
menilor muncii, care sint 
adevărate tribune ale con
ducerii și angajării munci
torești. în ședințele de sin
dicat. fiecare își spune cu- 
vintul răspicat, muncitoreș- 
te. vine cu propuneri și 
măsuri, pe care nu le-ar 
putea gindi un singur cap, 
pentru continua îmbunătă
țire a activității de pro
ducție.

Din multele argumente 
care pot fi aduse în spri
jinul acestor afirmații, nc 
oprim la unul singur. La 
ultimele adunări generale 
pe secții si întreprindere 
s-au dezbătut pe larg, in
tr-un spirit de înaltă răs
pundere muncitorească, căi
le de sporire a productivi
tății muncii cu peste 18 la 
sută față de nivelul anului

trecut. Toți participantii la 
acest amplu dialog al de
mocrației muncitorești au 
pus accentul pe valorifica
rea tuturor resurselor de la 
fiecare loc de muncă. Ur
marea concretă ? S-au con
stituit colective care au 
studiat situația din fiecare 
secție în parte. Cu acest 
prilej, din partea muncito
rilor. a cadrelor tehnico-in- 
ginerești s-au făcut nu
meroase propuneri. Turnă
torul Dan Sabin, maiștrii 
Ion Munteanu și Ion Nemeș 
de la turnătoria de cilindri, 
de pildă, au cerut perfec
ționarea organizării muncii 
și introducerea acordului 
global in întreaga secție. 
Rezultatul ? în acest an se 
va realiza, cu același efec
tiv de turnători, o produc
ție suplimentară de peste 
1 000 tone cilindri pentru 
laminoare. Tot ca urmare 
a propunerilor muncitori
lor — primii interesați ca 
uzina lor să producă la un 
înalt grad de eficientă eco
nomică — după un studiu 
tehnic la turnătoria nr. 1 a 
fost reorganizat fluxul de 
fabricație a pieselor tur
nate. pe sortimente si di
mensiuni. Măsura a avut 
drept rezultat un spor de 
producție fizică de 1.5 mi
lioane lei. Rezervele de 
inițiativă si dăruire mun
citorească au pus în va
loare însemnatele rezerve 
de la fiecare loc de mun
că. determinind o creștere 
a indicelui de utilizare a 
masinilor-unelte la 90 la 
sută, o mai bună folosire a 
suprafețelor de formare- 
turnare la cele trei tur
nătorii.

Locuitorii orașului apă
rut în acești ani pe Strei 
se mîndresc cu puternica 
unitate siderurgică care. în 
răstimpul celor trei dece
nii de cind a trecut în stă- 
pînirea muncitorilor. și-a 
ciștigat un binemeritat 
prestigiu. Aici, de cițiva

DE LA
Unitățile C.E.C. și oficiile 

poștale din întreaga țară pun la 
dispoziția celor ce doresc, pînă 
la data de 10 iunie inclusiv, o- 
bligațiuni C.E.C. cu cîștiguri, la 
valoarea lor nominală, fără di
ferență de preț. Emise în valori 
fixe de 200 de lei, 100 de lei, 50 
de lei și de 25 de lei, obligațiu
nile C.E.C. constituie un instru- 

șilor. muncind cu dăruire si abnega
ție pentru realizarea importantelor 
obiective trasate de Congresul al 
Xl-lea șl Conferința Națională ’ale 
partidului, pentru înflorirea si pros
peritatea patriei noastre socialiste.

★
Adunări dedicate împlinirii a 130 

de ani de la revoluția burghezo-de
mocratică din 1848 și a trei decenii 
de la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție au avut loc și 
in alte centre reședință de județ și 
localități din .țară. Despre semnifica
ția istorică a celor două evenimente 
au vorbit primii secretari ai comi
tetelor județene de partid, președin
ții consiliilor populare județene : la 
Arad — Andrei Cervencoviei, ia 
Baia Mare — Gheorghe Pop. la Bis
trița — Adalbert Crișan. la Craiova
— Petre Preoteasa, la Drobeta-Turnu 
Severin — Iulian Ploștinaru. la Giur
giu — Maxim Berghianu. la 
Miercurea Ciuc — Ludovic Fazekas, 
la Rîmnicu Vilcea — Grigore Co- 
martin, la Satu Mare — loan Foriș, 
la Sibiu — Vasile Bărbuleț, la Tirgo- 
viște — Florea Ristache. la Tirgu Jiu
— Ion Negrea și la Zalău — Lau- 
rean Tulai. La adunarea de la Pi
tești a vorbit Ionel Dicu. secretar al 
Comitetului județean Argeș al P.C.R., 
iar la .cea de la Slatina — Dumitru 
Joița. ■prim-vicepreședinte al Consi
liului popular iudetean Olt.

ani. constructorii hunedo- 
reni au început lucrările 
unei adevărate platforme 
siderurgice. Ca din pămint. 
spre lauda hărniciei, price
perii și dăruirii in muncă 
a constructorilor, au apărut 
structurile de beton și me
tal ale unei uzine cocsochi- 
mice, ale unei fabrici de 
aglomeratoare, ale celor 
două furnale — fiecare de 
cite 1 000 mc — ale mo
dernei turnătorii de piese 
<je schimb pentru industria 
siderurgică.

Dezvoltarea economică își 
pune amprenta puternică 
și asupra înfloririi localită
ții. Orașul Nou a fost con
struit dincolo de riul Strei, 
departe de freamătul fur
nalelor și turnătoriilor. 
Aici, intr-o oază de ver
deață. zeci de blocuri cu 
apartamente luminoase, 
confortabile. cămine de 
nefamiliști primesc si găz
duiesc familiile siderurgiș- 
tilor. Pentru muncitori si 
familiile lor s-au construit 
sute de apartamente, o mo
dernă si spațioasă casă de 
cultură, școli generale, 
peste 1 500 m p spații co
merciale. Numai in acest 
an se vor mai construi 
peste 500 apartamente, o 
nouă policlinică. două 
blocuri pentru nefamiliști. o 
cantină-restaurant. o auto
gara, un nou stadion și 
altele.

Harnicii siderurgiști. care 
și aici. în urmă cu trei de
cenii. își asumau răspun
derea de stăpîni. de produ
cători. de beneficiari ai 
eforturilor lor. își dezvoltă 
necontenit uzina. trăind 
bucuriile firești pe care 
munca liberă le generează 
pentru toți cei care, fără 
deosebire de naționalitate, 
își consacră energiile înflo
ririi patriei socialiste.

...Cum să cuprinzi toate 
aceste mari și dinamice 
progrese intr-un simpo
zion ?

C. E. C.
ment de economisire avantajos 
deoarece Casa de Economii și 
Consemnațiuni acordă depunăto
rilor, in fiecare lună, prin tra
geri la sorți, cite 9 825 de cîș
tiguri. intre 50 000 de lei și 800 
de lei.

Tragerea la sorți pentru luna 
în curs va avea loc în Capitală, 
la data de 30 iunie a.c. 

ment de referință în istoria colabo
rării pe multiple planuri dintre cele 
două țări si popoare. Ambele părți 
și-au exprimat satisfacția pentru 
cursul ascendent al raporturilor lor 
de cooperare. evidențiind totodată 
faptul că există incă largi posibilități 
de sporire a schimburilor comerciale, 
de intensificare și diversificare a 
colaborării economice.

în același timp, acest dialog a avut 
ample semnificații politice pe planul 
vieții ihternaționale. demonstrind 

. voința celor două națiuni de a con
lucra strins. pentru a contribui la e- 
dificarea unei lumi a păcii. mai 
drepte si mai bune.

Referindu-se la semnificația vizi
tei întreprinse în Nigeria, președin
tele Nicolae Ceausescu, sublinia că 
aceasta „a evidențiat marile posibili
tăți existente pentru o colaborare 
rodnică, in avantajul popoarelor ro
mân si nigerian, al cauzei păcii si 

j colaborării internaționale".

• SPORT • SPORT

ATLETISM

Campionatele internaționale ale României
9

Pe stadionul Republicii din Capi
tală au început simbătă după-amia- 
ză campionatele internaționale de 
atletism ale țării noastre, Ia care 
participă sportivi și sportive din 13 
țări : Anglia, Cehoslovacia, Cuba, 
Franța, R.D. Germană, Grecia, Ita
lia. Iran, Iugoslavia, Polonia, Turcia, 
Ungaria și România.

în prima zi, o excelentă perfor
manță a înregistrat la săritura in 
lungime atleta româncă Gina Panait, 
care s-a clasat pe primul loc cu re
zultatul de 6,71 m.

Iată învingătorii probelor : mascu
lin : înălțime : C. Cîrstea (România) 
2,12 m; suliță: C. Grigoraș (România) 
79,92 m ; greutate : Gh. Crăciunescu 
(România) 17,25 m ; 110 m garduri :

FOTBAL Azi, in divizia A, se anunță 
meciuri atractive

„Capul de afiș" : Dinamo — Steaua
Astăzi, pe stadionul 23 August din 

Capitală, in cadrul antepenultimei 
etape a diviziei A de fotbal, se dispu
tă, cu începere de la ora 17,30, unul 
din derbiurile campionatului, meciul 
Dinamo — Steaua. Tot în Capitală, 
pe stadionul „Republicii", de la ora 
11 va avea loc partida Sportul 
studențesc — A.S.A. Tg. Mureș.

în țară se vor desfășura următoa
rele partide: F.C. Bihor — F.C. Con
stanța, F.C.M. Reșița — U.T. Arad, 
S.C. Bacău — Jiul Petroșani, Uni
versitatea Craiova — F.C. Petrolul,

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
Simbătă, în cadrul turneului final 

al Campionatului mondial de fotbal, 
la Mar del Plata, intr-un meci con- 
tind pentru grupa a 3-a, echipa Bra
ziliei. una din favoritele competiției, 
nu a putut învinge selecționata Sue
diei. După o partidă care n-a cores
puns pe plan spectacular, jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate: 
1—1 (1—1). Fotbaliștii suedezi au 
deschis scorul in minutul 36 prin 
Sjoeberg. iar brazilienii au egalat in 
minutul 45 prin Reinaldo. Arbitrul 
Clive Thomas (Tara Galilor) n-a va
lidat un punct înscris de echipa bra
ziliană, din corner, deoarece fluiera
se cu citeva secunde mai inainte sfîr
șitul partidei.

La Buenos Aires, tot în grupa a

Se dezvoltă baza materială a sportului în județele țării
CRAIOVA. Zilele trecute s-a inau

gurat sala polivalentă, un nou 
Si important edificiu. amplasat 
în imediata vecinătate a stadio
nului „Central". El ocupă o su
prafață construită de aproape 6 000 
mp și dispune de o capacitate de 
2 000—3 000 de locuri. Aici se vor 
pregăti sportivi la volei, handbal, 
baschet și tenis, se vor organiza în
treceri sportive și manifestări cul
tural-educative de masă. Sala dis
pune de instalații de recondiționare 
a aerului, stație de oxigenare, sală 
de recuperare a sportivilor, cabinete 
și aparatură medicală moderne, la 
care se vor mai adăuga o saună și 
un bazin de apă. Ea a fost realizată 
de Trustul de construcții Craiova, 
după proiectul Institutului județean 
de proiectări — Dolj. Ca element de 
noutate în construcție ii constituie 
faptul că suprafața de desfășurare a 
activităților cultural-sportive este si
tuată la etaj, soluție care permite 
crearea unor spații suplimentare, in
tre care și o sală, aflată la parter, 
pentru încălzirea jucătorilor înainte 
de întrecere. (N. Băbălău).

VASLUI. Recent, la Vaslui a avut 
loc o premieră in activitatea spor
tivă din oraș si iudet: inaugura
rea sălii polivalente, marcată cu 
o manifestare de asemenea in pre

La rindul său. generalul locotenent 
Olusegun Obasanjo aprecia că nige
rienii „se pot considera deosebit de 
niinclri si onorați de faptul că se a- 
i’lă alături de un conducător care 
împărtășește năzuințele și aspirațiile 
dc pace și libertate ale popoarelor 
africane si care s-a identificat cu 
lupta lor justă împotriva forțelor a- 
partheidului. colonialismului și im
perialismului".

Avind convingerea că vizita înal
tului oaspete nigerian în România, 
noul dialog la nivelul cel mai înalt 
ce va avea loc cu acest prilej vor 
marca o nouă contribuție de seamă 
la cauza apropierii dintre cele două 
popoare, a colaborării și prieteniei 
lor si. in același timp, la cauza păcii 
si cooperării internaționale, poporul 
român îl intîmpină pe generalul lo
cotenent Olusegun Obasanjo, șeful 
statului Republica Federală Nigeria, 
eu sentimente de profundă stimă și 
prietenie. adresindu-i tradiționalul 
salut de „BUN VENIT!“.

• SPORT • SPORT

Pal Palfy (România) 14”58/100 ; 100 ni 
plat : Claudiu Șușelescu (România) 
10”81/100 ; 1 500 m plat : T. Selnat 
(Turcia) 3’44” ; 400 m plat : Șt. Nagy 
(România) 47”02/100 ; prăjină : N. Li- 
gor (România) 5,00 m ; triplu salt : 
A. Ghioroaie (România) 16,54 m ; 
10 000 m plat : Ilie Floroiu (Româ
nia) — 28’36”4/10 ; feminin : 1 500 m: 
Natalia Mărășescu (România) 4’04”5/ 
10 ; 100 m plat : Veronica Anghel 
(România) 11”95/100 ; 400 m garduri : 
Doina Bădescu (România) 60”4/10 ; 
disc : Sabine Engel (R.D. Germană) 
62,60 m ; Argentina Menis s-a clasat 
pe locul doi, cu 60,28 m ; 400 m plat: 
Elena Tărîță (România) 53”65/100. 
întrecerile continuă astăzi de la 
ora 16.

Politehnica Iași — F.C. Corvinul, C.S. 
Tirgoviște — Politehnica Timișoara, 
F.C. Argeș — F.C. Olimpia.

După cum se vede, programul cu
prinde citeva partide de atracție 
deosebită, care pot produce, fără în
doială, modificări în zonele de virf 
și de subsol ale campionatului nostru.

★
• Simbătă, în Capitală, în cadrul 

campionatului cat. B la fotbal, s-au 
intilnit echipele bucureștene Rapid și 
Autobuzul. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 1—1 (0—1).

3-a. echipa Austriei a obținut o sur
prinzătoare victorie cu 2—1 (1—1) in 
fata formației Spaniei, prin punctele 
marcate de Schachner (mim 9) și 
Krankl (min. 76). Golul spaniolilor 
a fost înscris în minutul 21 de Dani, 
întilnirea a fost arbitrată de Karoly 
Palotai (Ungaria), fiind urmărită de 
peste 50 000 de spectatori.

Turneul final al Campionatului 
mondial de fotbal continuă marți. 6 
iunie, cind vor avea loc următoarele 
partide : Italia — Ungaria (grupa I 
— la Mar del Plata); Polonia — Tu
nisia (grupa a 3-a — la Rosario); Me
xic — R.F. Germania (grupa a 2-a — 
la Cordoba) și Argentina — Franța 
(grupa I — la Buenos Aires).

mieră. și anume festivalul sportiv 
desfășurat sub semnul marii compe
tiții naționale „Daciada".

Noul edificiu îmbogățește arhitec
tura Vasluiului și se integrează ar
monios m complexul sportiv din par
tea sudică a orașului. Sala polivalen
tă, cu o capacitate de peste 1 500 de 
locuri, dispune de toate cțotările nece
sare : materiale și aparate pentru gim
nastică, haltere, handbal, panouri ra
batabile pentru baschet, mecanism de 
ridicare-coborire a instalației de lu
mină Ia ringul de box, cabină pentru 
transmisii și retransmisii sportive, 
cabinet medical ; dintre anexe, men
ționăm centralele pentru încălzire 
termică și de ventilație, bazinul de 
recuperare, sauna și alte spații uti
le unei rodnice activități în toate ra
murile sportive, pe tot parcursul a- 
nului.

La realizarea obiectivului și-au 
adus contribuția proiectanții vas
luieni. specialiști de la I.N.C.R.C. și 
I.S.L.S.C. București, constructori din 
Vaslui și personalul muncitor de la 
lotul întreprinderii „Electromontaj" 
Bacău. Deopotrivă, la Înălțarea a- 
cestui edificiu au participat colecti
ve de oameni ai muncii din Vaslui, 
aportul lor fiind concretizat în apro
ximativ 50 000 ore de muncă patrio
tică. (Crăciun Lăluci).

• „O PUNTE DE LE
GĂTURĂ A SUDULUI". 
Secretariatul O.N.U. a ales ca 
emblemă a Conferinței Națiu
nilor Unite pentru cooperare 
tehnică între țările în curs de 
dezvoltare, care va avea loc în 
toamna acestui an în capitala 
Argentinei, un pod ce reunește 
statele emisferei sudice. Un pod 
simbolizind dezideratul solidari
tății acestor țări în eforturile

pentru lichidarea rămîneril în 
urmă pe plan economic, pe.ntru 
accelerarea progresului lor. De
senul reflectă, in același timp, 
interdependența 
respectiv țările 
și Sud, termen generic pentru 
statele în curs de dezvoltare, e- 
vidențiind că problema lichidă
rii decalajelor este o problemă 
a întregii comunități 
nale.

dintre Nord, 
industrializate.

internațio-

• CREAREA UNEI 
FUNDAȚII „ALDO
MORO". Familia și prietenii 
fostului președinte al Partidului 
democrat-creștin italian au ho
tărât să constituie o fundație în 
memoria lui Aldo Moro. Ea se 
va ocupa cu problemele cultu
rale, științifice și politice ale 
dezvoltării și ale viitorului so
cietății italiene. în faza inițială, 
fundația își propune să reu

nească și să publice discursuri
le și lucrările fostului președin
te al P.D.C.

• „LONGEVIVII" NU 
SÎNT... CHIAR ATÎT DE 
BĂTRÎNI. O metodă de stabi
lire a virstei oamenilor, bazată 
pe cantitatea de calciu din oase, 
măsurabilă cu ajutorul razelor 
X, a fost descoperită de un grup 
de medici americani. înarmați 
cu această metodă, ei au între
prins cercetări în Ecuador pen
tru a studia, cu registrele de 
stare civilă în mînă, fenomenul 
longevității de care se bucură 
locuitorii din Vilcabamba. Pri
mele rezultate atestă că bătrinii 
înșiși își atribuie o vîrstă mai 
înaintată decit cea reală. Un 
bărbat care pretindea că are 127 
de ani nu avea decit 92, iar o 
femeie care afirma că a împli
nit 96 de ani era cu 15 ani mai

tinără. Un bărbat care susținea, 
în 1971, că avea 122 de ani. a 
pretins, trei ani mai tirziu, că 
are 134. Chiar cel mai virstnic 
locuitor din Vilcabamba nu de
pășește 96 de ani. O cauză frec
ventă a „îmbătrânirii" artificiale 
de aici ca și din alte regiuni 
ale lumii rezidă in faptul că în 
comunitățile restrânse se practi
că pe larg căsătoria în sinul a- 
celorași familii, iar oamenii au 
adesea aceleași nume și pronu
me, ceea ce face ca unora din
tre ei să li se atribuie datele de 
naștere ale înaintașilor...

• TH OR HEYER
DAHL - UN NOU SEM
NAL DE ALARMĂ. I"*™ 
declarație făcută recent la Lon

dra. cunoscutul explorator și 
navigator norvegian Thor 
Heyerdahl a dat un nou sem
nal de alarmă asupra pericole
lor care amenință viața ocea
nului mondial, apreciind că dis
trugerea acesteia reprezintă 
unul dintre cele mai grave pre
judicii pe care le-ar cunoaște 
omenirea. El a atras atenția că 
„oceanul este de fapt un lac, 
închis, in toate părțile, iar dis
trugerea vieții sale nu este de
cit o problemă de timp". Thor 
Heyerdahl a revenit luna trecu
tă dintr-o nouă expediție ocea
nică, de data aceasta in Ocea
nul Indian, folosind o ambarca
țiune construită din trestie. A 
fost de altfel cea de-a treia ex
pediție de acest fel. Cu 
ani în urmă, el a condus mi
siunea Kon Tiki, din America de 

Sud spre Polinezia, iar ulterior 
a traversat Oceanul Atlantic, 
pornind din Egipt, cu o ambar
cațiune, tot de trestie, „RA“.

• STIMULATOR CAR
DIAC „DE BUZUNAR" 
ar putea fi denumit, datorită di
mensiunilor sale reduse, apara
tul pus la punct în cadrul Uni
versității „Karl Marx“ din 
Leipzig. Destinat unor interven
ții în cazuri de urgență, micul 
stimulator poate fi utilizat de 
către orice medic, chiar și fără 
cunoștințe speciale, în cazuri de 
stop cardiac. El cîntărește doar 
400 grame și funcționează, ali
mentat cu baterii obișnuite, 
timp de 100 de ore.

• CURSĂ CICLISTÂ 
ECOLOGICĂ. Grupul eco
logic francez „Să salvăm natu

ra" a organizat un raid ciclisto- 
ecologic pe ruta Paris — Mosco
va. Cei 40 dc participanți vor 
lua startul din fața sediului 
UNESCO, din Paris, la 5 iunie, 
dată care coincide cu Ziua in
ternațională a mediului încon
jurător. Ei și-au propus să par
curgă distanța de circa 4 000 km 
dintre punctul de pornire și cel 
de sosire, traversind 12 capitale 
europene, in scopul sensibiliză
rii opiniei publice a continen
tului față de problema ocrotirii 
mediului înconjurător. La ra
liul ciclist iau parte persoane in 
vîrstă de 17—73 de ani din 
Franța, Italia, Belgia, Olanda, 
R.F.G., S.U.A., Canada și Aus
tralia. Sosirea la Moscova este 
proiectată pentru primele zile 
ale lunii august. Returul se va 
face prin țările scandinave și 
insulele britanice, realizindu-se 
un itinerar de 8 000 km.

• DRUM MODIFI
CAT SPRE PLANETA VE
NUS... N.A.S.A. a anunțat că 
a procedat la o modificare a 
traiectoriei sondei spațiale „Pio
neer Venus 1", în vederea spo
ririi vitezei acesteia. care 
după lansare a fost de 16 000 
km la oră. Noua traiectorie este 
mai apropiată de Soare, ceea ce 
va furniza o cantitate sporită 
de energie solară bateriilor cu 
care este dotat vehiculul solar. 
„Pioneer Venus 1“ urmează a 
ajunge in apropierea planetei 
Venus la începutul lunii de
cembrie. Sonda va transmite in
formații dive.rse, printre care si 
imagini privind atmosfera și for
mațiunile de nori venusiene. O 
a doua sondă „Pioneer" urmează 
a fi lansată în direcția planetei 
Venus, de la Cape Canaveral, 
la 7 decembrie.
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înfăptuirea dezarmării — condiție 
esențială a asigurării securității

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reuniunea extraordinară a guvernului liba
nez • Săptămină viitoare se încheie acțiunea de 

completare a forțelor U.N.I.F.I.L.

încheierea lucrărilor 
Congresului P. C. Finlandez 

Tovarășul Aarne Saarinen reales președinte al partidului

Un deziderat primordial: realizarea dezarmării nucleare 
• Cereri pentru reducerea cheltuielilor militare

special: La 
de dezbateri

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — De la trimisul
sediul Națiunilor Unite s-a încheiat o nouă săptămină_
generale in cadrul lucrărilor sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrate dezarmării.

ar-

în discursul său. ministrul aface
rilor externe al Norvegiei. Knut Fry- 
denlund. a opinat că pentru a se 
realiza o securitate la niveluri mai 
scăzute ale înarmărilor este necesa
ră „o mai mare încredere mutuală 
in relațiile dintre state". Remarcind 
că Europa este zona cu cea mai mare 
concentrare de forte militare, el s-a 
pronunțat pentru adoptarea de ur
gentă a unor initiative la un înalt 
nivel politic pentru lichidarea im
pasului negocierilor de la Viena a- 
supra reducerii forțelor armate și ar
mamentelor in Europa centrală. Vor
bitorul s-a declarat pentru încheie
rea de acorduri asupra limitării, pro
ducției. transferului si achiziționării 
de arme conventionale. în legătură 
cu problemă mecanismelor de nego
cieri. el s-a pronunțat pentru măsuri 
organizatorice si cu caracter struc
tural care să permită participarea la 
lucrările Comitetului de la Geneva 
a tuturor statelor membre perma
nente ale Consiliului de Securitate 
si pentru acorduri care 
statelor nemembre ale 
participarea la lucrări si 
de propuneri concrete.

Relevind că_..progresele in cimpul 
dezarmării air fost necorespunzătoa
re". președintele Consiliului de Mi
niștri al Italiei. Giulio Andreotti, a 
făcut apel la „un nou si intensiv e- 
fort al comunității internaționale in 
domeniul dezarmării". Pentru gu
vernul Italiei — a spus el — „resta
bilirea unei atmosfere de cooperare 
si încredere reprezintă condiții e- 
sentiale pentru schimbarea sensului 
cursei înarmărilor". Vorbitorul a re
amintit propunerile tării sale pri
vind adoptarea unui plan cuprinză
tor de dezarmare si a sugerat folo
sirea unei cote din sumele irosite 
azi pentru înarmări pentru lupta 
împotriva poluării, a despăduririlor, 
a desertificării si supraaglomerării 
centrelor urbane. în concepția Ita
liei. a spus vorbitorul, „securitatea 
comună poate fi garantată numai 
printr-o reducere echilibrată a arme
lor nucleare si conventionale".

„Sarcina esențială a sesiunii spe
ciale — a declarat primul ministru 
al Marii Britanii, James Callaghan — 
este de a asigura un stimulent si un 
cadru care să ne conducă pe calea 
stabilizării si reducerii înarmărilor 
mondiale". Pornind de la concepția 
„echilibrului militar al puterii între 
Est si Vest", vorbitorul a opinat că 
acest lucru trebuie să se facă „prin 
înlocuirea încercărilor de realizare a 
echilibrului printr-o sporire tot mai 
mare a forțelor armate costisitoare, 
cu un echilibru bazat pe reduceri re
ciproce". Premierul Callaghan a e- 
vocat. in continuare, stadiul si per
spectivele diverselor negocieri 
dezarmare purtate în 
context, el a subliniat că. intrucît ne
gocierile de la Viena „se ocupă nu
mai de o zonă limitată la Europa 
centrală", propunerea Franței pri
vind „extinderea ariei geografice a 
negocierilor privitoare la forțele mi
litare in Europa" trebuie examinată 
„cu multă atenție".

Premierul britanic s-a pronunțat 
pentru îmbunătățirea structurilor Co
mitetului de la Geneva. „Este timpul, 
a spus el. să se reformeze sistemul 
copresedinției". adăugind că este 
necesar ca acest organism să devină 
mai reprezentativ, prin cooptarea de 
noi membri, să fie in relații mai 
strînse cu O.N.U. si să se asigure sta
telor membre ale Națiunilor Unite 
posibilitatea de a participa la lucră
rile sale. Marea Britanie. a încheiat 
el. sprijină convocarea unei alte se
siuni speciale a O.N.U. asupra dez

să permită 
comitetului 
prezentarea

de
prezent. în

armării. peste trei ani. pentru eva
luarea progreselor obținute si elabo
rarea unui nou program de acțiune, 
pentru perioada următoare.

Ministrul de externe al Olandei, 
Christoph van der Klaauw. a decla
rat. intre altele, că „eforturile de 
nenroliferare a armelor nucleare nu 
vor reuși in perspectivă dacă actua
lele state posesoare de arme nuclea
re nu vor accepta restricții substan
țiale și nu se vor angaja pe calea 
spre dezarmarea nucleară". El a 
sprijinit ideea creării de zone libe
re de arme nucleare si s-a declarat 
pentru accesul nestingherit al tutu
ror statelor la folosirea, pașnică a a- 
tomului. Vorbitorul a propus insti
tuirea unei organizații internaționa
le pentru dezarmare. însărcinată cu 
„controlul si înfăptuirea actualelor si 
viitoarelor acorduri de dezarmare".

„Cel dinții obiectiv al sesiunii 
speciale — a apreciat ministrul de 
externe al Spaniei, Marcelino Oreja 
Aguirre — este de a nu eroda în 
continuare credibilitatea în dezar
mare prin generarea de speranțe și 
spulberarea lor. Marea dezbatere a 
dezarmării trebuie să fie deschisă 
participării tuturor statelor, a conti
nuat el. arătind că activitățile Comi
tetului de la Geneva nu au fost efi
ciente și din cauza structurilor sale 
rigide, care nu sînt în concordanță 
cu realitatea. De aceea, a adăugat 
ministrul de externe spaniol, Comi
tetul de la Geneva va trebui radical 
modificat sau înlocuit".

„O ordine economică mondială 
echitabilă, destinderea și dezarmarea 
sint trei piloni pe care trebuie să se 
fondeze un sistem mai bun și mai 
sănătos de relații internaționale" — a 
evidențiat premierul Turciei, Biilent 
Ecevit. Arătind că promovarea în
țelegerii reciproce, a încrederii și 
prieteniei constituie baza cea mai 
solidă a eforturilor de dezarmare, 
vorbitorul a spus că O.N.U. va tre
bui să ceară tuturor statelor membre 
adoptarea și Înfăptuirea unor pro
grame de educație care să promo
veze șl să creeze o cultură a păcii 
și prieteniei internaționale, 
la activitatea Comitetului de la Ge
neva, el s-a pronunțat pentru lăr
girea componenței acestuia și intro
ducerea sistemului rotației la pre
ședinția lucrărilor.

Reprezentantul permanent al 
lului la O.N.U., Chaim Herzog, 
primat — în discursul rostit 
tribuna Adunării Generale — 
ranta si Încrederea" Israelului 
reluare a negocierilor de pace cu 
Egiptul. „Israelul — a continuat el 
— crede că o breșă similară poate 
și trebuie făcută in domeniul dezar
mării si că un alt pas înainte poate 
Si trebuie făcut pentru ruperea

cercului vicios al acumulării de 
mament in Orientul Mijlociu. în con
dițiile continuării actualei escalade, 
speranțele de pace rămîn îndepărta
te — a declarat vorbitorul. Este de 
aceea necesar ca liderii tuturor sta
telor din zonă să se așeze împreună 
Ia masa 
propuneri 
procă și 
Orientul 
isrâelian a adăugat, 
cierile

tratativelor si să discute 
privind o 
echilibrată 
Mijlociu".

reducere reci- 
a forțelor în 
Reprezentantul 
însă, că nego

din cadrul unei asemenea 
conferințe vor trebui să urmeze, sau 
cel puțin să se desfășoare în para
lel cu eforturile de instaurare a pă
cii. Delegatul israelian a reafirmat 
punctul de vedere al guvernului său 
potrivit căruia „considerentele auto
apărării fac imperativ pentru Israel 
să-și mențină capacitatea militară 
pînă la realizarea unei abordări co
mune a problemei reducerii arma
mentelor". El a propus, totodată, ne
gocierea stabilirii în Orientul Mijlo
ciu a unei zone libere de arme 
nucleare.

Ministrul de externe al Belgiei, 
Henri Simonet, a opinat că progra
mul de acțiune în domeniul dezar
mării va trebui axat pe măsuri ime
diate, realizabile în 4—5 ani, care să 
conducă, într-o primă etapă, la in
versarea tendinței statelor de a se 
înarma tot mai mult, la reducerea 
nivelului înarmărilor și la stabilirea 
bazelor pentru măsuri pe termen 
lung. în concepția Belgiei, a spus el, 
problema înarmărilor convenționale 
trebuie abordată paralel cu dezba
terea asupra înarmărilor nucleare, 
iar obținerea de progrese pe calea 
dezarmării generale și totale presu
pune „căutarea unor forme de 
ficare noi".

în general, 
nunțate de 
ritelor state 
ale N.A.T.O.

BEIRUT 3 (Agerpres). — La Bei
rut a avut loc, sîmbătă, o reuniune 
extraordinară a Consiliului de Mi
niștri, in cadrul căreia președintele 
Libanului, Elias Sarkis, a prezentat 
un raport in legătură cu rezultatele 
recentelor sale convorbiri cu preșe
dintele Hafez Al-Assad. O problemă 
însemnată in acest context — infor
mează agenția France Presse — a 
fost cea a dislocării unei părți a ar
matei libaneze în regiunea de sud a 
țării, măsură a cărei necesitate a 
fost subliniată de ambii președinți.

în legătură cu aceasta, Fuad 
Boutros, vicepremier, ministru de 
externe și al apărării, a declarat că 
va examina împreună cu Comanda
mentul armatei libaneze mijloacele 
cele mai adecvate pentru stabilirea 
unui program de acțiune vizind dis
locarea militarilor libanezi în sudul 
Libanului.

BEIRUT 3 (Agerpres). — Genera
lul Emmanuel Erskine, comandantul 
Forțelor interimare ale Națiunilor U- 
nite în Liban (U.N.I.F.I.L.). a avut o 
întrevedere cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al Or-

ganizatiei pentru Eliberarea Palesti
nei — informează agenția I.N.A. Sur
se ale Națiunilor Unite din Beirut 
indică, potrivit agenției, că întreve
derea s-a referit la situația din su
dul Libanului si la mijloacele de fa
cilitare a punerii in. aplicare a re
zoluțiilor Consiliului de Securitate 
O.N.U. privind această tară.

Din aceleași surse se arată că. în 
cursul săptăminii viitoare, va fi în
cheiată acțiunea de completare a 
forțelor U.N.I.F.I.L. Vor mai sosi u- 
nități irlandeze și din Insulele Fiji, 
efectivul forțelor U.N.I.F.I.L. in Liban 
urmind să ajungă • la 6 000 de oa
meni.

TEL AVIV 3 (Agerpres). — Ca ur
mare a exploziei unei bombe artiza
nale plasate într-un autobuz de că
lători din Ierusalim, cinci persoane 
Si-au pierdut viata, iar alte 20 au 
fost rănite — anunță un comunicat 
al politiei israeliene. reluat de agen
țiile internaționale de presă. Suflul 
exploziei a provocat, de asemenea, 
avarierea unor clădiri aflate în apro
piere.

HELSINKI 3 (Agerpres). — Cores
pondentă de la Petre Stăncescu. — 
In ședința de simbătă după-amiază, 
cel de-al XVIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Finlandez a ales noul 
Comitet Central. în prima sa reuni
une. Comitetul Central a desemnat 
componența Biroului Politic și a Se
cretariatului. Președinte al P.C. Fin
landez a fost reales tovarășul Aarne 
Saarinen, vicepreședinți — Olavi 
Haenninen și Taisto Sinisalo, îar se
cretar general — Arvo Aalto.

Delegații au adoptat documentele 
politice ale congresului și un apel 
adresat oamenilor muncii cu prilejul 
celei de-a 60-a aniversări a creării 
P.C. Finlandez, care se sărbătorește 
anul acesta.

în încheierea dezbaterilor congre
sului, președintele partidului a făcut 
o amplă analiză a acestora, subli-

niind îndeosebi poziția P.C. Finlan
dez de participare la activitatea de 
guvernare a țării, de cooperare fruc
tuoasă cu Partidul Social-Democrat, 
cu toate forțele democratice din Fin
landa în direcția extinderii democra
ției, a progresului social, pentru pace 
și socialism. EI s-a referit în conti
nuare la sarcinile Partidului Comu
nist Finlandez în legătură cu viitoa
rele alegeri parlamentare. în înche
iere, Aarne Saarinen a mulțumit de
legațiilor partidelor comuniste și 
muncitorești pentru participarea la 
congres și pentru mesajele de soli
daritate transmise.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat la congres de tovarășul 
Paul Niculescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comunicat comun iugoslavo-polon

Relativ

Israe- 
a ex- 
de la
„spe- 
într-o

veri-

pro- 
dife-

O declarație a președintelui Liberiei
MONROVIA 3 (Agerpres). — în 

cadrul unei cuvîntări în care s-a re
ferit la evoluția situației din ’Africa, 
președintele Liberiei, William Tol
bert, a subliniat necesitatea ca țările 
africane să fie lăsate să-și rezolve 
ele insele propriile probleme. „Cred 
că este o minimalizare a valorii

noastre ca africani și o subaprecie
re a nivelului pe care noi l-am a- 
tins, atunci cind părți exterioare A- 
fricii ne consideră insuficient de ma
turi din’ punct de vedere politic și 
moral pentru soluționarea propriilor 
noastre probleme" — a spus el.

BELGRAD 3 (Agerpres). — La în
cheierea convorbirilor dintre Iosip 
Broz Tito. președintele U.C.I.. pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, și Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., care a efectuat o vizită o- 
ficială de prietenie in R.S.F. Iugosla
via, a fost dat publicității un comu
nicat comun — informează agențiile 
Taniug și P.A.P. Documentul relevă 
că a fost efectuat un schimb multila
teral de păreri asupra relațiilor din
tre R.S.F. Iugoslavia și R.P. Polonă, 
dintre U.C.I. și P.M.U.P., precum și 
asupra problemelor internaționale 
actuale și ale mișcării muncitorești. 
Totodată, părțile s-au informat reci
proc cu privire la direcțiile de bază

NIGERIA
• Suprafața: 923 768 ki- ■ 

lometri pătrați.
• Populația: 75 000000 

locuitori.
• Capitala : Lagos —

1 700 000 locuitori.
• Alte orașe: Ibadan 

(1 000 000), Kano (600 000), 
Ogbomosho (525 000), Ka
duna (500 000), Oshogbo , 
(405 000), Port Harcourt I 
(400 000).
• Bogății naturale: pe

trol, gaze naturale, cărbu
ne, columbit, cositor, fier, 
cupru.

„Uriașul Africii". Niseria’ 
căreia i se spune adeseori „Uriașul 
Africii", deoarece este cea mai popu
lată tară a continentului (75 mili
oane locuitori), șe află angrenată in
tr-un amplu efort de valorificare a 
resurselor sale materiale și umane, 
de accelerare a progresului economic 
și social. Această preocupare, consi
derabil intensificată în decursul ul
timilor ani. are o semnificație apar
te, întrucit tinăra republică de pe 
cursul inferior al fluviului Niger 
reprezintă un factor important in 
contextul african, nu numai sub ra
port demografic, ci și al marelui ei 
potențial economic.

Teritoriul său. echivalent cu cele 
ale Franței, Italiei. Belgiei și Olan
dei luate la un loc (923 768 kmp), se 
întinde de la marginea pustiului sa
harian pînă la litoralul Atlanticului, 
caracterizîndu-se printr-o mare va
rietate de relief, de faună și floră. 
Văile Nigerului și ale afluentului 
său Benue separă podișurile înalte de 
pină la 2 00Q de metri din nord de 
regiunile joase din sud cu climă e- 
cuatorială și imense păduri de e- 
sențe prețioase, plantații de palmi
eri. de arbori de cacao și de cau
ciuc. Bogățiilor solului, pină nu de 
mult neexploatate, li se adaugă un 
șir întreg de resurse minerale. Ni-

agențiile de presă transmit:
în discursurile 
reprezentanții 
occidentale membre 

a fost exprimată con
cepția privind realizarea și menține
rea unui „echilibru de forțe" pe pla
nul înarmărilor, concepție care, de-a 
lungul anilor, a fost invocată în ca
drul diverselor foruri de negocieri 
pentru o abordare neconstructivă a 
problemelor dezarmării și care a 
servit, de fapt, ca o justificare pen
tru intensificarea cursei înarmărilor, 

în contrast cu aceste opinii, expri
mate de un număr restrins de țări 
membre ale Pactului nord-atlantic, 

a repre- 
și mijlocii, 
nealiniate, 
dezbaterile 

speciale, au

majoritatea covîrșitoare 
zentanfilor țărilor mici 
în curs de dezvoltare, 
care au luat cuvîntul în 
generale ale sesiunii 
afirmat cu vigoare punctul de vedere 
realist conform căruia o pace dura
bilă și o securitate autentică nu pot 
fi întemeiate decît pe oprirea cursei 
înarmărilor, pe înfăptuirea unor mă
suri practice, reale de dezarmare, în 
primul rind de dezarmare nucleară, 
care să conducă în final la atingerea 
obiectivului dezarmării generale și 
totale, sub un control internațional 
corespunzător.

Un apel al secretarului general al O.N.U
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres).

— într-un discurs rostit la New 
York, cu prilejul unei întilniri cu șe
fii de delegații ai unor state partici
pante la sesiunea specială consacrată 
dezarmării, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a adresat 
un apel conducătorilor statelor mem
bre ale Organizației Națiunilor Unite 
să depună toate eforturile pentru de
pășirea actualelor dificultăți care 
afectează climatul international și 
pentru a asigura încheierea cu succes 
a sesiunii speciale a Adunării Ge
nerale consacrate dezarmării. ..In 
acest mod — a subliniat Waldheim
— comunitatea internațională va 
putea contribui la îmbunătățirea at
mosferei in lume, la stăvilirea cursei

înannărilor și la realizarea unor pro
grese autentice în sfera dezarmării". 
Secretarul general al O.N.U. a ac
centuat asupra necesității de a se 
adopta fără intîrziere o serie de mă
suri concrete de reducere a înarmă
rilor nucleare, apreciind că aseme
nea măsuri ar răspunde interesului 
consolidării păcii si securității inter
naționale si ar ajuta la frinarea 
cursei înarmărilor.

După cum a precizat purtătorul de 
cuvînt al O.N.U.. Rudolf Stajduhar, 
..referindu-se la recentele evoluții 
din Africa si la stadiul actual al ne
gocierilor în domeniul dezarmării, 
Kurt Waldheim si-a exprimat, toto
dată, preocuparea in legătură cu de
teriorarea situației internaționale".

Program de schimburi 
culturale și științifice între 
România și Bangladesh. 
Dacca a fost semnat, la 2 iunie a.c., 
primul Program bienal de schimburi 
culturale și științifice între România 
și Bangladesh, pe anii 1978—1979. Pro
gramul prevede o serie de acțiuni în 
domeniile educației, culturii, științei, 
presei și radioteleviziunii.

La Berlin au avu^ l°c convor
biri între Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., și Franz 
Muhri, președintele P. C. din Aus
tria. Au fost examinate principalele 
probleme privind politica celor două 
partide și cooperarea dintre ele, pre
cum și probleme actuale ale mișcării 
comuniste internaționale.

Ministrul de externe al 
R. P. Chineze, Huan Hua- s a 
intîlnit și a avut o convorbire vineri, 
la New York, cu secretarul de stat 
al S.U.A., Cyrus Vance, la cererea 
acestuia — informează agenția China 
Nouă.

Azi, alegeri prezidențiale 
în Columbia. Principalii candi
dați în cursa electorală sînt Julio 
Cesar Turbay Ayala, din partea 
partidului liberal, Belisario Betan
court, candidatul partidului conserva
tor, și Julio Cesar Pernia, candidatul 
opoziției de stingă „U.N.O. —
A.N.A.P.O. — M.I.L.", coaliție inclu- 
zînd și partidul comunist.

Numărul șomerilor din 
R. F. Germania s a ridicat Sn 
luna mai la 913 000, a anunțat, vineri, 
președintele Oficiului federal al 
muncii, Josef Stingi.

In cadrul ciclului de mani
festări consacrate împlinirii a 
60 de ani de la formarea sta
tului național român unitar, în 
sala Bibliotecii române din ca
pitala Italiei a avut loc confe
rința prof. univ. dr. Francesco 
Guida, pe tema: „România 
1917—1924, aspirații naționale și 
conflicte sociale". In continua
re a fost prezentat filmul do
cumentar consacrat glorioasei 
epopei de la Mărășești. Tot cu 
acest prilej a fost deschisă ex
poziția pictorului Nicolae Con
stantin.

★
Ansamblul folcloric „Călușul" 

din Scornicești, căruia i s-a 
decernat recent premiul inter
național „II Sagitario d’oro", a 
prezentat un spectacol de gală 
la Teatrul Argentina, din Roma. 
Spectacolul a fost organizat de 
primăria Romei în colaborare 
cu „Accademia di Romania", cu 
prilejul Zilei naționale a Ita
liei, ca o expresie a relațiilor 
de prietenie dintre cele două 
țări.

Normalizarea situației 
din provincia zaireză Sha
ba. Toate instalațiile miniere ale 
societății zaireze „Gecamine" din 
Kolwezi și-au reluat activitatea, a- 
nunță agenția zaireză de presă 
A.Z.A.P. Activitatea acestui centru 
minier a fost întreruptă ca urmare 
a recentelor atacuri lansate de foștii 
jandarmi katanghezi în provincia 
Shaba.

Plenara C.C. al P.C. din 
Cuba, care a avut loc la Havana, 
a aprobat raportul Biroului Politic al 
C.C. al P.C.C. cu privire la activita
tea partidului în anul 1977. în în
cheierea lucrărilor a luat cuvîntul 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, care s-a referit la 
sarcinile principale ale partidului în 
perioada următoare.

Scrutinul din Bangladesh. 
Primele rezultate ale alegerilor pre
zidențiale desfășurate simbătă în 
Bangladesh indică un avans serios 
pentru actualul președinte al țării, 
Ziaur Rahman, candidatul oficial, 
față de candidatul principalei coaliții 
de opoziție, generalul in retragere 
Ataul Ghani Osmany.

în legătură cu atentatul 
comis Ia Madrid împ°triva so
ției ambasadorului turc în Spania, 
guvernul spaniol a dat publicității o 
notă prin care „își exprimă profun
da sa mîhnire în fața acestui tragic 
atentat, condamnă cu energie acest 
act barbar", anunțind că a adoptat 
imediat măsurile care se impun pen
tru identificarea și arestarea vinova- 
ților.

ale activității celor două partide în 
politica internă și externă și au con
statat cu satisfacție că relațiile de 
colaborare pe multiple planuri dintre 
cele două țări se dezvoltă cu succes, 
apreciind pozitiv contactele și coope
rarea dintre U.C.I. și P.M.U.P.

Edward Gierek a invitat pe pre
ședintele Tito să viziteze R.P. Polo
nă, invitație care a fost acceptată.

Reuniuni ale unor comisii 
permanente C.A.E.R.

BELGRAD 3 (Agerpres). — în 
R.S.F. Iugoslavia au avut loc lucră
rile celei de-a 51-a ședințe a Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru si
derurgie, la care au participat dele
gațiile țărilor membre ale C.A.E.R. 
și Iugoslaviei, precum și reprezen
tanți ai Vietnamului, în calitate de 
observatori. Comisia a adoptat mă
suri pentru îndeplinirea sarcinilor 
care-i revin din protocoalele ședin
țelor Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., in special pentru realiza
rea obiectivelor prevăzute în proiec
tul programului special de colabora
re pe termen lung, in domeniul si
derurgiei. A fost examinat stadiul 
colaborării în cadrul convențiilor re
feritoare Ia dezvoltarea pe teritoriul 
U.R.S.S. a producție.’ de materii pri
me feroase și a unor tipuri de fero
aliaje. S-au adoptat propuneri de 
colaborare îndreptate spre creșterea 
calității și îmbunătățirea sortimen
tului de oțel de rulmenți, spre redu
cerea consumului specific de elec
trozi de grafit la oțelăriile electrice 
și satisfacerea mai deplină a nece
sarului de electrozi al acestor țări. 
S-a efectuat un schimb de experien
ță în domeniul reconstrucției și mo
dernizării laminoarelor de benzi late 
laminate la cald și exploatării mij
loacelor moderne de automatizare în 
siderurgie.

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc ședința a 45-a 
a Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru construcții, la care au participat 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R.. precum și o delegație a 
R.S.F. Iugoslavia. Comisia a exami
nat direcțiile principale ale colabo
rării economice în domeniul con
strucțiilor si al industriei materiale
lor de construcții pe perioada pînă 
în anul 1985. convenind acțiuni co
respunzătoare. O atenție deosebită 
s-a acordat problemelor colaborării in 
domeniul dezvoltării în continuare a 
mecanizării lucrărilor in construcții.

Capriciile vremii
După o perioadă îndelungată lip

sită de precipitații si după ce timp 
de o săptămină in Suedia s-au în
registrat cele mai înalte temperaturi 
de pe continentul european (pînă la 
32 grade Celsius), recolta de cereale 
și alte culturi din sudul tării este 
amenințată de secetă, a declarat 
Artur Andersson, președintele Aso
ciației fermierilor din regiunea 
Skane.

Un val de frig se înregistrează în 
sudul Braziliei, regiune bogată în 
plantații de cafea. Echipe de specia
liști s-au deplasat în zonele unde, 
din cauza frigului și înghețului per
sistent, culturile de cafea ar putea 
avea de suferit. Este pentru prima 
oară după 15 ani cînd înghețul se tace 
simtit în zonele de coastă.

în plin efort de dezvoltare
geria dispune de zăcăminte de* pe
trol, gaze naturale, cărbune, colum- 
bit, cositor, fier, cupru, plumb, tung
sten, in centrul și mai ales în sudul 
tării, unde pulsează acum principa
lele centre economice ale tării, ora
șele Lagos, Ibadan și Port Harcourt.

Orașul de pe lagună. La* 
gosul este, după cum se știe, capi
tala Republicii Federale Nigeria și 
unul dintre marile concentrări 
urbane ale Africii. Aici tră
iesc circa 1 700 000 locuitori, din care 
o bună parte lucrează în întreprin
derile industriale construite in de
cursul ultimilor ani. Monumente și 
clădiri evocă civilizațiile ce au în
florit cindva pe aceste meleaguri, ca 
și momente marcante ale istoriei na
ționale. Lagosul a luat naștere în ju
rul anului 1700, pe locul unui vechi 
sat, devenind port al unui renumit 
regat din evul mediu și tot el a fost 
așezarea unde au poposit incepmd 
cu 1472, anul sosirii portughezilor, 
toți stăpinitorii veniti din afară.

După cel de-al doilea război mon
dial insă, cind mișcarea de elibera
re națională ia o deosebită amploa
re pe continentul african. Nigeria 
reușește să pună capăt dominației 
străine (1 octombrie 1960) și să se 
proclame republică federală trei ani 
mai tîrziu. în perioada de după eli
berarea de sub dominația colonială, 
in fizionomia orașului de pe lagună 
s-au produs adinei prefaceri înnoi
toare. Capitală a noului stat inde
pendent. Lagosul începe să se dez
volte rapid, pe cuprinsul său Iuind 
ființă numeroase întreprinderi ale 
industriei de prelucrare, navale, tex
tile, petroliere etc. Populația sa, 
care era de numai 360 000 locuitori 
în anul proclamării independentei, 
s-a mărit în prezent de aproape 
cinci ori.

Efort constructiv. de 
Lagos, numeroase alte’localități răs- 
pîndite în imensitatea 
nigerian au renăscut la 
nouă, îmbogătindu-se cu 
care constituie o adevărată mindrie 
a Nigeriei de azi. La Port Harcourt, 
situat in estul deltei Nigerului, s-au 
înăltat un mare complex petrochi
mic și un laminor de aluminiu ; la 
Kinji, pe Niger, a luat naștere o hi-

teritoriului 
o viață 
obiective

drocentrală cu o putere Instalată de 
900 000 kW; iar la Ajaokuta prinde 
viată primul complex siderurgic din 
Africa tropicală. Apariția lor într-o 
perioadă relativ scurtă și în condi
țiile cind Nigeria are încă de înfrun
tat o serie de dificultăți moștenite 
din trecut vorbește de la sine des
pre hotărirea poporului nigerian de 
a-și concentra toate energiile în ve
derea lichidării subdezvoltării, acce
lerării progresului economic. Proble
ma valorificării marilor bogății na
turale. în folosul dezvoltării econo
miei tării constituie o preocupare 
de frunte, confirmată de altfel cu 
prisosință în cazul petrolului. în ul
tima vreme. Nigeria a obținut în 
medie o producție anuală de peste 
110 milioane tone, ceea ce o plasea
ză pe primul loc în rândul statelor 
de pe continentul african si între 
primii zece producători de titei din 
lume. Acțiunea de punere în valoa
re a acestei imense bogății, care 
contribuie la finanțarea tuturor pro
iectelor de dezvoltare, nu se va 
opri la nivelul atins în prezent. Cor
porația națională nigeriană pentru 
petrol va investi. în cursul anului 
1978, peste 30 milioane de naira (1 
naira “ 
coperirii 
continua 
rea unui 
te în lungime de 2 800 kilometri. A- 
ceastă rețea modernă va lega princi
palele centre de distribuție și con
sum. depozitele și rafinăriile. Con
comitent, se desfășoară cu succes lu
crările pe șantierele rafinăriilor de 
la Kaduna, al căror cost se va ridica 
la 600 milioane de dolari, și de la 
Wari (215 milioane dolari), precum 
și extinderea capacității de produc
ție a rafinăriei de la Port Harcourt.

O mărturie la fel de elocventă a 
preocupării guvernului de Ia Lagos 
de a ridica pe trepte superioare po
tențialul economic al Nigeriei o con
stituie cel de-al treilea plan de dez
voltare națională pe perioada 1976— 
1980. Grandiosul program, aflat în 
curs de înfăptuire, prevede investiții 
in valoare de 30 miliarde de naira, 
din care mai mult de jumătate sint 
rezervate industriei, agriculturii și 
transporturilor. El preconizează, de 
asemenea, dezvoltarea în continuare 
a sectorului petrolier, concomitent cu

1,06 dolari) în scopul des- 
unor noi zăcăminte și va 
pregătirile pentru realiza- 
sistem national de conduc-

su-
i-

intensificarea 
forturilor pentru 
diversificarea e- 
conomiei naționa
le. în acest scop, 
se prevede pune
rea bazelor in
dustriei siderur
gice. creșterea 
producției de ci
ment de la 400 000 
tone pe an la 
1,3 milioane tone, 
valorificarea

a 
resurse 
etc. La 
anului 

rezultat

peridară 
menselor 
forestiere 
începutul 
trecut, ca
al aplicării planu
lui de dezvoltare, 
a fost, inaugurată o 
campanie la scară 
națională sub lozinca „Să asigurăm 
hrana națiunii din surse proprii", 
care își propune creșterea producției 
agricole și îmbunătățirea conditiilor 
de viată la sate. Realizarea acestui 
obiectiv va pune capăt, in următorii 
ani. dependentei tării de importurile 
de produse alimentare.

Cadrul fertil al colabora* 
rii româno-nigeriene. Ani- 
mat de sentimente de profundă prie
tenie fată de popoarele Africii, so
lidar cu lupta lor pentru consolidarea 
independenței, poporul român urmă
rește cu viu interes eforturile depuse 
de poporul nigerian pentru dezvol
tarea economică si socială. între Re
publica Socialistă România si Repu
blica Federală Nigeria există rela
ții de prietenie si colaborare, care 
se dezvoltă an de an. O contri
buție de cea mai mare importanță Ia 
evoluția ascendentă a raporturilor 
româno-nigeriene au adus-o vizita În
treprinsă in Nigeria. în cursul lunii 
martie 1977, de președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și convorbirile 
purtate cu șeful guvernului militar 
federal, general-locotenent Olusegun 
Obasanjo. Acest dialog la nivel înalt 
a relevat posibilitățile largi existen
te pentru extinderea colaborării 
în asemenea domenii de interes 
comun, ca industriile minieră, petro-

lieră, forestieră, agricultură, trans
porturi. cercetarea științifică si teh
nologică. Convorbirile s-au soldat cu 
o serie de înțelegeri concrete ; ele 
au venit să îmbogățească cadrul fer
til al conlucrării româno-nigeriene 
din ultimii ani. La Calabar, capitala 
statului Cross River, societatea mixtă 
româno-nigeriană „Seromwood" con
struiește un mare combinat de pre
lucrare a lemnului, cu o capacitate 
de circa 120 000 metri cubi de masă 
lemnoasă anual, tara noastră furni- 
zind proiectul, asistenta tehnică, 
echipamentul fabricilor și al liniilor 
de exploatare, precum și utilajele 
construcțiilor rutiere. Un alt combi
nat de industrializare a lemnului 
se construiește în cooperare și la 
Ondo.

Un nou si important eveniment in 
relațiile dintre cele două tari il va 
constitui vizita pe care o va între
prinde în țara noastră, începind de 
luni, șeful guvernului militar fe
deral al Nigeriei, generalul loco
tenent Olusegun Obasanjo. Convor
birile cu președintele României, to
varășul Nicolae Ceăusescu. vor 
prilejui continuarea dialogului în
ceput acum un an la Lagos si vor 
aduce, fără îndoială, o nouă con
tribuție la dezvoltarea continuă .a co
laborării dintre cele două tari si po
poare, în avantajul reciproc, al 
progresului si păcii internaționale.

Nicolae N. LUPU

Aici și acum
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Istorioara s-ar fi petrecut acum mai bine de două milenii. Erau 
acele confruntări internaționale ce aveau ca singură miză de cucerit 
o cunună de lauri; războaiele se întrerupeau, săbiile se puneau în 
teacă, săgețile — în tolbă, iar scuturile se atîrnau de pereți. Erau 
vechile Jocuri Olimpice din vechea Eladă.

Și istorioara spune că, întoreîndu-se de la preapașnicele întreceri 
acasă la el, în insula Rodos, un participant a început să povestească au
ditoriului cu zel, cu pasiune, cu frenezie cum a reușit să sară „atît 
de suuuus", ba chiar „atimt de înalt", îneît, pînă la urmă, cineva din 
asistență — probabil un elen care vorbea bine latinește și era ho- 
tărît să Intre în istorie printr-o locuțiune celebră — i-a răspuns: 
„Știi ce, amice — Hic Rodos, hic salta !“ Adică, în traducere literală, 
aici e Rodos, sări (și) aici!

Sau, în traducere liberă — de auzit te-am auzit, hai să te vedem 
și la treabă. Ori — confirmă-ți vorbele prin fapte. Aici și acum.

...Desigur, civilizația umană a mers de atunci înainte — și, ca 
între oameni civilizați, în timpul olimpiadelor moderne nu se mai în
trerup războaiele. Dimpotrivă — olimpiadele se întrerup, politicoase, 
în fața războaielor, cununile de lauri neavînd nici o cotă la burse.

...Tot așa cum, la fel ca între oameni civilizați, nu se întrerup con
flictele in timpul lucrărilor celui mai amplu for care " " ’
înfăptuirea dezarmării. De fapt, dacă se întrerupeau 
cînd se discută despre dezarmare, problema rămînea 
fără subiect.

în mod unanim, toate discursurile, toți vorbitorii 
pentru încetarea cursei înarmărilor. Nimeni nu este împotrivă — 
toate intervențiile recunosc necesitatea dezarmării.

Paralel cu dezbaterile generale și-au început însă activitatea și 
grupurile de lucru — pentru elaborarea documentelor practice, pen
tru cristalizarea consensurilor și măsurilor concrete.

Desigur, nu s-ar cuveni, ar fi lipsit de tact și delicatețe diploma- 

declarații de intenții.
Doar cu o singură mențiune:
Hic Rodos... pardon : Hie New York, hie salta !

discutâ despre 
înarmările de 
fără obiect șl

s-au declarat

tică să pună cineva la îndoială sinceritatea unor anumite discursuri 
Și

Mai ales că, după rostirea discursurilor, unii dintre vorbitori și-au 
închis mapa cu textul cuvîntării, și-au făcut valiza și au plecat din 
orașul de lingă Atlantic, ca să ajungă tot la ceva atlantic. Unde au 
hotărît sporirea, in 1979, a cheltuielilor militare cu cel puțin trei la 
sută — un fleac suplimentar de vreo 100 de miliarde de dolari.

...Nu cumva să se alarmeze prea tare angrosiștii de rachete.

N. CORBU
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